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Im ple men te ring  
av IFRS i Mo el ven 
In du stri er ASA
For års regn ska pet 2011 be slut tet sty ret i Mo el ven In du stri er ASA at kon sern regn -
skapet skul le av leg ges etter In ter na tio nal Financial Re port ing Stan dards (IFRS).  
Ar tik ke len gjen nom går pro ses sen og erfa ringene med å im ple men te re IFRS.

Artikkelen er 
forfattet av:
Stats au to ri sert re vi sor og  
si vil øko nom
Hå vard Ham mer trø
IFRS and Group Account Man ager 
Mo el ven In du stri er ASA

Før 2011 har Mo el ven In du stri er ASA 
(Mo el ven) sitt kon sern regn skap vært 
av lagt etter nor ske regn skaps reg ler 
(NGAAP).

Un der teg ne de har hatt an sva ret for im ple-
men te rin gen. Jeg ble an satt i Mo el ven  
i feb ruar 2011. Tid li ge re har jeg job bet 
seks år i KPMG hvor jeg re vi der te IFRS-
regn ska per.

Mo el ven er or ga ni sert i tre di vi sjo ner; 
Timber (in du stri va re), Wood (byg ge va re) 
og Byggsystemer (pro sjekt). I til legg er 
det en di vi sjon Øv rige, der res te ren de 
virk som he ter inn går. Di vi sjo ne ne er  
byg get opp som selv sten di ge dat ter sel ska-
per med ak ti vi te ter klart de fi nert in nen-
for di vi sjo ne ne. Inn de lin gen i di vi sjo ner 
av vi ker fra den for melle ju ri dis ke ei er-
struk tu ren. Kon ser net be sto pr. før s te 
rapporteringsdato sam let av 52 op era tive 

en he ter i Nor ge, Sve ri ge og Dan mark og 
har 3432 an sat te.

IFRS 1 re gu le rer hvor dan åp nings ba lan sen 
etter IFRS skal ut arbei des samt hvil ke 
til leggs opp lys nin ger og av stem min ger som 
skal pre sen te res i det før s te års regn ska pet 
av lagt etter IFRS. Vik ti ge da to er for  
Mo el vens over gang var føl gen de da to er 
som IFRS 1 re gu le rer:

Før s te rapporteringsdato 31.12.2011•	
Overgangstidspunktet 1.1.2010•	

I hen hold til IFRS 1 skal åp nings ba lan sen 
etter IFRS ut arbei des på overgangstids-
punktet, og IFRS-stan dar de ne som gjel der 
på før s te rapporteringsdato, skal bru kes. 
Mo el ven er ikke børs no tert, slik at det var 
til strek ke lig med ett års sam men lig nings-
tall. Ar tik ke len vil ikke gi en to tal gjen-
nom gang av kra vene i IFRS 1, men vil 
dreie seg om de de le ne som var ak tuelle for 
Mo el ven samt våre er fa rin ger med job ben.

Vik ti ge er fa rin ger ved gjen nom  
 fø rin gen
Det er vik tig å ha klart for seg kra vene  
i IFRS 1. IFRS 1 har både plik ti ge krav  
og valg frie krav.

Vi star tet pro ses sen tid lig. I feb ruar 2011 
sat te vi opp føl gen de gro ve frem drifts plan:

Regn skaps mes si ge for skjel ler og 
ef fek ter det fikk på regn ska pet
For hver regn skaps stan dard ble det ut ar-
bei det et no tat som kort nevn te regn-
skaps fø rin gen etter NGAAP, hvil ke  
end rin ger IFRS even tu elt vil le kre ve og 
hva det te vil le ha å si for Mo el ven. Det te 
ble do ku men ta sjo nen på vur de rin ge ne 
våre. Ve sent li ge prin sip per og løs nin ger 
ble lø pen de av stemt med re vi sor for å 
sik re for ut sig bar het i pro ses sen og om for-
en te løs nin ger.

Bok sta ve ne for an hvert tema vi ser hvor 
ef fek te ne sy nes i på føl gen de be skri vel ser  
og ta bel ler.

A) Fi nan si el le in stru men ter:
I hen hold til IAS 39 skal alle fi nan si el le 
in stru men ter regn skaps fø res. En av stem-
ming mot IFRS på tid li ge re regn skaps før te 
fi nan si el le in stru men ter ble gjen nom ført.

For å sik re full sten dig he ten av alle fi nan-
si el le in stru men ter i kon ser net, had de 
øko no mi- og fi nans av de lin gen mø ter 
med alle di vi sjo ne ne der te ma et ble  
gjen nom gått; re gel ver ket ble gjen nom gått 
og dis ku tert opp mot rea li te te ne i virk-
som he ten. Det ble spe sielt lagt vekt på 
ty pis ke kon trak ter for å av dek ke even-
tuelle in ne byg de de ri va ter.

Kartlegge IFRS-

standardene

Rapporteringskrav fra

datterselskaper

Beregne effekter

ved overgang

Kommunisere effektene

med markedet

Utarbeide ny 

årsrapport

Dialog med styret og konsernledelsen, kommunikasjon med eierne gjennom kvartalsrapporter, siste kvartaler

Kommunikasjon med økonomisjefer i datterskaper, kompetansebygging, tett dialog med eksternrevisor



30 NR. 7 > 2012

Regn skap

Den ne gjen nom gan gen kon klu der te med 
at kon ser net be nyt ter seg av tre for skjel lige 
ty per fi nan si el le in stru men ter i form av 
de ri va ter: valutasikringsderivater, rente-
sikringsderivater og strømsikringsderivater. 
Tid li ge re ble bare valutasikringsderivatene 
og de ler av rentesikringsderivatene regn-
skaps ført i kon sern regn ska pet etter 
NGAAP. Kon ser net valg te også å ikke 
be nyt te seg av sikringsbokføring etter inn-
fø rin gen av IFRS, mens kon ser net tid li ge re 
be nyt tet sikringsbokføring etter NGAAP-
reg lene. År sa ken til det te var de økte 
do ku men ta sjons kra ve ne i IFRS for å kva li-
fi se re til bruk av sikringsbokføring, målt 
opp i mot ef fek ter av mer volatile regn-
skaper. Ved over gan gen til IFRS ble res ten 
av rentesikringsderivatene og strøm-
sikringsderivatene tatt inn i regn ska pet.

Alle de ri va ter skal etter IAS 39 klas si fi se res 
i ka te go ri en til vir ke lig ver di i ba lan sen 
med ver di end rin ger over re sul ta tet.

Va lu ta de ri va ter
I 2010 ble alle va lu ta de ri va ter regn skaps-
ført etter NGAAP til vir ke lig ver di i ba lan-
sen og med ver di end ring over re sul ta tet, 
og det var der for in gen overgangseffekter.

Ren te de ri va ter
Mo el ven har ren te sik ret den eks terne 
bank gjel den for å opp nå mer for ut sig ba re 
ren te kost na der. Alle ren te de ri va ter med 
for fall in nen for lå nets lø pe tid ble ført som 
sik ring etter NGAAP, mens etter IFRS 
bru ker ikke kon ser net sikringsbokførings-
reglene. Vir ke lig ver di av alle ren te de ri va-
te ne tas der for inn i regn ska pet etter IFRS.

Strømderivater
Mo el ven har inn gått strømsikring både i 
Sve ri ge og Nor ge. Dis se de ri va te ne ble etter 
NGAAP de fi nert til å lig ge uten for kra vet 
til ba lan se fø ring i 2010. Ved over gan gen til 
IAS 39 skal Mo el vens sven ske strømderiva-
ter ba lan se fø res til vir ke lig ver di, mens 
Mo el vens nor ske strømderivater skal lig ge 
uten for ba lan sen. Kon trak te ne og de øko-
no mis ke rea li te te ne er ri me lig like i de to 
lan de ne, men det er en mot part i Nor ge og 
to for skjel lige mot par ter i Sve ri ge. IAS 39 
har et «own use assumption» som vi da må 
føl ge for de nor ske strømderivatene, med 
det re sul tat at de ri va te ne ikke skal ba lan se-
fø res. De ri va te ne i Sve ri ge ble be trak tet som 
fi nan si el le kon trak ter med ba lan se fø ring og 
fø rin ger mot re sul ta tet.

B) Pro sjek ter
I hen hold til IAS 11 skal pro sjek tene  
pre sen te res brut to i ba lan sen, mens hvert 

en kelt pro sjekt skal pre sen te res net to. 
Prak sis etter NGAAP har nok vært va rie-
ren de på det te om rå det og Mo el ven har 
tid li ge re pre sen tert det te net to i ba lan sen. 
Det er kun snakk om en øk ning av ba lan-
sen og ef fek te ne var der med ikke ve sent-
li ge. Pro sjek tene i Mo el ven er av en slik 
ka rak ter at de til freds stil ler kra vene til 
an leggs kon trak ter etter IAS 11 og det blir 
der med in gen end ring i sel ve inn tekts-
førin gen av pro sjek tene.

I til legg ble det be slut tet at ut før te ikke-
fak tu rer te be hold nin ger ikke skul le pre sen-
te res sam men med va re la ger i ba lan sen, 
men sam men med kunde ford rin ger.  
Det te gir en bed re frem stil ling av rea li te ten. 
Dis se end rin ge ne ble tatt sam ti dig ved 
over gan gen til IFRS. Ef fek ten var ikke 
ve sent lig på ba lan sen.

C) Pen sjo ner
I hen hold til IFRS 1 kan alle es ti mat av vik 
null stil les ved over gan gen til IFRS. Det te 
er et valg som skal gjø re det enk lere å gjen-
nom fø re kon ver te rin gen til IFRS. En full 
re tro spek tiv an ven del se vil le vært van ske lig 
å prak ti se re da man måt te gått til ba ke til 
det tids punk tet pen sjons ord nin gen var 
etab lert for å til freds stil le ho ved re ge len  
i IFRS 1. Vi valg te å null stil le alle uamorti-
serte es ti mat av vik i åp nings ba lan sen på 
overgangstidspunktet. Det te var den 
enkelteffekten med størst kon sekvens for 
kon sern regn ska pet med en økt pen sjons-
for plik tel se med MNOK 75,4 og en re du-
sert egen ka pi tal med MNOK 54,2 på over-
gangstidspunktet. I pro sent av egen  kapi ta-

len på overgangstidspunktet ut gjor de den 
økte pen sjons for plik tel sen 4,7 %.

Mo el ven har valgt å føre alle es ti mat av vik 
som opp står etter over gan gen til IFRS, fort -
løpen de mot and re inn tek ter og kost na der. 
Det te viss te vi vil le bli et krav i IAS 19 fra 
2013 i den re vi der te stan dar den, og valg te 
der for tid lig å im ple men te re det te slik stan-
dar den til la ter. I til legg til la ter ikke IAS 19 
bruk av and re ren ter enn statsobligasjonsren-
ter til ned dis ko nte ring i Nor ge. Ef fek ten av 
det te inn gikk også i en gangs ef fek te ne over.

D) Lea sing
En kelte av Mo el vens dat ter sel ska per har 
lea set truck er, tømmerløftere og noe pro-
duk sjons ut styr. Ved over gan gen til IFRS 
ble det te pre sen tert som fi nan si ell lea sing 
etter kra vene i IAS 17. Kon se kven sen ble 
at de lea se de ei en de le ne ble tatt inn i 
ba lan sen un der drifts mid ler og for plik tel-
sen til lea sing sel ska pe ne ble tatt inn som 
en for plik tel se i ba lan sen. Åp nings ba lan-
sen økte med 1,4 % som føl ge av den ne 
end rin gen. Den ne end rin gen har in gen 
ef fekt på ver ken kost nad el ler egen ka pi tal.

Kart leg ging av ve sent li ge lea sing av ta ler 
i dat ter sel ska per ble be kref tet av lo kal 
re vi sor. For plik tel sen ble be reg net av en 
sen tra li sert ut vik let mo dell og av stemt 
med IFRS-spe sia list hos kon sern re vi sor. 
Det te sik ret en ef fek tiv pro sess, uten at 
full sten dig he ten i grunn la get ble tapt.

Tho re Klep pen, an svar lig re vi sor, KPMG

INN TEKTS FØ RIN GEN: Pro sjek tene i Mo el ven er av en slik ka rak ter at de til freds stil ler 
kra vene til an leggs kon trak ter etter IAS 11 og det blir der med in gen end ring i sel ve inn tekts -
førin gen av pro sjek tene. Bil det er fra Slem me stad.
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Lea sing av ta ler blir fulgt opp sent ralt i 
kon ser net. Ved nye lea sing av ta ler blir kon-
trak te ne gjen nom gått av kon sern øko no mi 
i sam ar beid med øko no mi sjef i dat ter -
selska pe ne for å av kla re klas si fi se ring. Alle 
kon trak te ne sam men stil les sent ralt og 
den ne over sik ten ble brukt av eks tern  
re vi sor ved be kref tel sen av full sten dig he ten 
av kon trak te ne i hvert dat ter sel skap. 
Be reg nin gen av for plik tel se ne gjennom-
føres sent ralt og be reg nin ge ne ble kva li tets-
sik ret av eks tern re vi sor.

E) Ut byt te
Etter IFRS er ikke ut byt te en for plik tel se 
før det er ved tatt, det vil si på tids punk tet 
for ge ne ral for sam ling. Av satt ut byt te kan 
ikke vi ses som gjeld etter IFRS på ba lan se-
tids punk te ne, og av satt ut byt te ble re ver-
sert med mot post økt egen ka pi tal ved 
over gan gen til IFRS.

F) Virksom hets over dra gel ser
IFRS 1 klar gjør at virksom hets over dra gel-
ser som ble gjen nom ført før overgangstids-
punktet, ikke tren ger å om ar bei des i hen-
hold til IFRS 3. Det te unn ta ket ble be nyt-
tet. Mo el ven gjen nom før te opp kjøp av tre 
sel ska per i 2010. Mer ver di ene fra dis se 
opp kjø pe ne ble inn reg net som good will 
etter NGAAP og av skre vet over 10 år. 
Etter over gan gen til IFRS 3 ble oppkjøps-
analysene ut ar bei det på nytt. De nye opp-
kjøpsanalysene re sul ter te i at mye av mer-
ver di ene ble inn reg net som im ma te rielle 
ei en de ler, mens noe ble inn reg net som 
good will. Av skriv ning av good will er ikke 
til latt etter IFRS.

Vi gjen nom før te også en test av ver di fall 
på den de len som ble klas si fi sert som 
good will i åp nings ba lan sen slik IAS 36 
kre ver.

G) Skat te ef fek ter
Alle IFRS-ef fek te ne har opp stått i Nor ge. 
Be lø pe ne som er be las tet egen ka pi ta len, er 
der for jus tert for 28 % skatt. Alle be løp 
har hatt skat te ef fekt med unn tak av til ba ke -
fø rin gen av av satt ut byt te.

H) Ef fek ter på kon tant strøms ana ly sen
IFRS 1 stil ler krav om å for kla re ef fek te ne 
over gan gen har hatt på kon tant strøms -
analy sen. De iden ti fi ser te IFRS-ef fek te ne 
har uve sent lig be tyd ning for klas si fi se rin gen  
i kon tant strøms ana ly sen. Det er der for 
ikke ut ar bei det noen av stem ming.

Om reg nings dif fe ran ser va lu ta
Ved over gan gen til IFRS kan man i hen-
hold til IFRS 1 vel ge en ten å null stil le 

alle ak ku mu ler te om reg nings dif fe ran ser 
el ler å vi de re fø re ak ku mu ler te om reg-
nings dif fe ran ser. Mo el ven valg te å null-
stil le om reg nings dif fe ran se ne på over-
gangstidspunktet. Det te inne bæ rer at alle 
om reg nings dif fe ran ser som opp står etter 
det te tids punk tet, ikke om fat tes av null-
stil lin gen. Null stil lin gen inne bæ rer at den 
de len av egen ka pi ta len som er ak ku mu-
lert om reg nings dif fe ran se, over fø res til 
opp tjent egen ka pi tal.

Es ti ma ter
Der det er be nyt tet es ti ma ter ved ut ar bei-
del sen av ver di fast set tel sen av ba lan se pos-
ter i sis te års regn skap etter NGAAP, skal 
dis se es ti ma te ne ikke ut arbei des på nytt ved ut ar bei del sen av åp nings ba lan sen. Unn ta ket 
er i de til fel le ne der det var åpen bart at es ti ma te ne var feil. In gen es ti ma ter pr. 1.1.2010 
el ler 31.12.2010 ble end ret som føl ge av over gan gen til IFRS.

Va ri ge drifts mid ler
Full re tro spek tiv om ar bei ding er ut gangs punk tet for va ri ge drifts mid ler, men IFRS 1 har 
to valg frie overgangsmetoder for å fast set te ver dien i åp nings ba lan sen som et al ter na tiv til 
å be nyt te av skre vet his to risk kost. De to al ter na ti ve ne er vir ke lig ver di el ler ver di re gu le ring 
som es ti mert an skaf fel ses kost nad. De to valg frie me to de ne i IFRS 1 ble ikke be nyt tet. 
Mo el ven har tatt ut gangs punkt i full re tro spek tiv om ar bei ding av va ri ge drifts mid ler.  
Det er in gen ve sent li ge for skjel ler mel lom NGAAP og IAS 16 an gå en de va ri ge drifts -
midler. Noe mind re for skjel ler kun ne det like vel være rundt de kom po ne ring, år lig  
vur de ring av rest ver di og ba lan se fø ring kon tra re sul tat fø ring av lå ne ut gif ter.

Den prak tis ke må ten det te er gjen nom ført på, er at øko no mi av de ling og tek nisk av de-
ling i kon ser net sam men har de fi nert et av skriv nings in ter vall på de uli ke kom po nen-
te ne av va ri ge drifts mid ler i kon ser net. Der etter har hvert dat ter sel skap vur dert be ho vet 
for de kom po ne ring opp mot egne an leggs re gist re. IAS 16 har et klart ve sent lig hets krav 
ved de kom po ne ring. Ved gjen nom gan gen av mu li ge overgangseffekter, ble det greit 
do ku men tert at det ikke var be løps mes si ge kon se kven ser. Det te skyl des at alle gam le 
an legg er fer dig av skre vet, mens nye in ves te rin ger har vært de kom po nert til strek ke lig 
tid li ge re.

Av stem ming av overgangseffekterAvstemming av overgangseffekter

Beløp i NOK mill. Note

NGAAP

Effekt
overgang til 

IFRS IFRS
EIENDELER
Utsatt skattefordel 7,3 7,3
Goodwill 0,0 0,0
Andre immaterielle eiendeler 6,0 6,0
Sum immaterielle eiendeler 13,3 13,3
Tomter 67,7 67,7
Bygninger og annen fast eiendom 312,7 312,7
Maskiner og anlegg D 912,9 57,2 970,1
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 43,4 43,4
Sum varige driftsmidler 1336,7 57,2 1393,9
Investeringer i tilknyttet selskap 10,6 10,6
Investeringer i aksjer og andeler 1,0 1,0
Obligasjoner og andre fordringer 0,2 0,2
Netto pensjonsmidler C 33,4 -33,4 0,0
Sum finansielle anleggsmidler 45,2 -33,4 11,8
Sum anleggsmidler 1395,2 23,8 1419,0
Varebeholdninger 898,6 898,6
Kundefordringer B 732,5 40,6 773,1
Andre fordringer 143,1 143,1
Sum fordringer 875,6 40,6 1814,8
Finansielle derivater 10,3 -3,8 6,5
Bankinnskudd og kontanter 70,5 70,5
Sum omløpsmidler 1855,0 36,8 1891,8
Sum eiendeler 3250,2 60,6 3310,8

GJELD OG EGENKAPITAL
Selskapskapital 647,7 647,7
Egne aksjer 0,0 0,0
Overkursfond 180,7 180,7
Opptjent egenkapital A, C, E 784,0 -38,1 745,9
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket 1612,4 -38,1 1574,3
Ikke-kontrollerende eierinteresser 14,6 14,6
Total egenkapital 1627,0 -38,1 1588,9
Pensjonsforpliktelser C 109,4 41,9 151,3
Utsatt skatt A, C 89,0 -22,9 66,1
Andre avsetninger for forpliktelser 18,0 18,0
Sum avsetning for forpliktelser 216,4 19,0 235,4
Gjeld til kredittinstitusjoner 428,5 428,5
Øvrig langsiktig gjeld D 11,3 57,2 68,5
Sum langsiktig gjeld 439,8 57,2 497,0
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,4 10,4
Finansielle derivater A 40,5 2,6 43,1
Leverandørgjeld 350,6 350,6
Forpliktelser ved periodeskatt 0,2 0,2
Skyldige offentlige avgifter 142,1 142,1
Avsatt utbytte E 20,7 -20,7 0,0
Annen kortsiktig gjeld B 402,5 40,6 443,1
Sum kortsiktig gjeld 967,0 22,5 989,5
Sum gjeld 1623,2 98,7 1721,9
Sum egenkapital og gjeld 3250,2 60,6 3310,8

01.01.2010

AV SKRIV NINGS IN TER VALL: Øko no mi-
av de ling og tek nisk av de ling i kon ser net har 
sam men de fi nert et av skriv nings in ter vall på 
de uli ke kom po nen te ne av va ri ge drifts mid ler 
i kon ser net.
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Vi valg te å av kla re alle våre vur de rin ger av 
stan dar der og hvil ke kon se kven ser det te 
vil le få for Mo el ven fort lø pen de med eks-
tern re vi sor og før nye rap por te rings krav 
ble sendt ut til dat ter sel ska pe ne. I prak sis 
vil det te si at ved ut gan gen av som me ren 
2011 var alle regn skaps mes si ge for hold 
kon klu dert og av klart med re vi sor. Det te 
skap te trygg het for vår or ga ni sa sjon og for 
alle de revisjonsteamene som var in vol vert 
i re vi sjo nen av kon ser net.

Fra pro sjek tets be gyn nel se had de vi tett 
dia log med kon sern le del sen fort lø pen de 
gjen nom hele 2011. Fle re no ta ter som 
be skrev frem driften, hvil ke ef fek ter som 
var av dek ket og hvil ke kon se kven ser det te 
med før te, ble med delt kon sern le del sen. 
Ved sty re mø te i ok to ber 2011 ble ef fek-
te ne for regn ska pet ved overgangstids-
punktet pre sen tert. I det te sty re mø tet ble 
det også pre sen tert hvil ken til leggs in for-
ma sjon vi måt te in klu de re i kvar tals rap-
por ten for 4. kvar tal 2011.

Over gan gen til IFRS har også med ført at 
Mo el ven har end ret noe på sin in ter ne rap-
por te ring. Det te ved rø rer i hoved sak re sul-
tat ef fek te ne av ver di end rin gen på fi nan si-
el le in stru men ter. I må neds rap por te rin gen 
er dis se ef fek te ne pre sen tert på egne lin jer 
for å ha klart hva som ved rø rer drif ten og 
hva som ved rø rer fi nan si el le in stru men ter.

Over gan gen til IFRS fikk in gen kon se-
kven ser for lå ne av ta le ne med ban ke ne da 
lå ne vil kå re ne er av talt å gjel de mot kon ser-
nets til en hver tid gjeldene regn skaps prin-
sip per. De regn skaps mes si ge kon se kven-
se ne med før te hel ler in gen brudd på lå ne-
av ta le ne.

Im ple men te rin gen av nye 
rap por te rings krav til dat ter 
 sel ska pe ne
Som nevnt ble alle stan dar der og mu li ge 
kon se kven ser av klart tid lig mot re vi sjo nen. 
Det ble ut ar bei det no ta ter som vis te regn-
skaps mes si ge kon se kven ser som vil le 
på vir ke dat ter sel ska pe ne. I hoved sak gjaldt 
det te va ri ge drifts mid ler, fi nan si el le in stru-
men ter, pro sjek ter og pen sjons for plik tel ser. 
Om ar bei din gen av åp nings ba lan sen krev de 
at vi fikk ny rap por te ring fra dat ter sel ska-
pe ne på føl gen de pe rio der:

Ba lan se pr. 1.1.2010•	
Re sul tat 2010•	
Ba lan se pr. 31.12.10•	

I lø pet av ok to ber 2011 var rapporterings-
pakkene fer dig re vi dert fra hvert en kelt 

Beløp i NOK mill. Note

NGAAP

Effekt
overgang til 

IFRS IFRS
EIENDELER
Utsatt skattefordel 9,6 9,6
Goodwill F 29,5 -16,2 13,3
Andre immaterielle eiendeler F 8,3 23,6 31,9
Sum immaterielle eiendeler 47,4 7,4 54,8
Tomter 72,4 72,4
Bygninger og annen fast eiendom 367,1 367,1
Maskiner og anlegg D 999,0 59,3 1058,3
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 42,0 42,0
Sum varige driftsmidler 1480,5 59,274 1539,8
Investeringer i tilknyttet selskap 13,2 13,2
Investeringer i aksjer og andeler 1,0 1
Obligasjoner og andre fordringer 0,1 0,1
Netto pensjonsmidler C 29,6 -29,6 -                 
Sum finansielle anleggsmidler 43,9 -29,6 14,3
Sum anleggsmidler 1571,8 37,1 1608,9
Varebeholdninger B 1342,9 -33,3 1309,6
Kundefordringer B 917,3 114,6 1031,9
Andre fordringer 168,0 168,0              
Sum fordringer 1085,3 114,6 1199,9
Finansielle derivater A 10,6 12,5 23,1
Bankinnskudd og kontanter 26,2 26,2
Sum omløpsmidler 2465,0 93,8 2558,8
Sum eiendeler 4036,8 130,9 4167,7

GJELD OG EGENKAPITAL
Selskapskapital 647,7 647,7
Egne aksjer 0,0 0
Overkursfond 180,7 180,7
Opptjent egenkapital A, C, E, F 908,5 1,6 910,1
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket 1736,9 1,6 1738,5
Ikke-kontrollerende eierinteresser 16,9 16,9
Total egenkapital 1753,8 1,6 1755,4
Pensjonsforpliktelser C 85,6 84,1 169,7
Utsatt skatt A, C, F 121,4 -26,1 95,3
Andre avsetninger for forpliktelser 13,8 13,8
Sum avsetning for forpliktelser 220,8 58,0 278,8
Gjeld til kredittinstitusjoner 765,3 765,3
Øvrig langsiktig gjeld D 11,2 59,3 70,5
Sum langsiktig gjeld 776,5 59,3 835,8
Gjeld til kredittinstitusjoner 79,0 79
Finansielle derivater A 10,8 14,9 25,7
Leverandørgjeld 482,1 482,1
Forpliktelser ved periodeskatt 22,5 22,5
Skyldige offentlige avgifter 149,5 149,5
Avsatt utbytte E 84,2 -84,2 0
Annen kortsiktig gjeld B 457,6 81,3 538,9
Sum kortsiktig gjeld 1285,7 12 1297,7
Sum gjeld 2283,0 129,308 2412,308
Sum egenkapital og gjeld 4036,8 130,9 4167,7

0,0

31.12.2010

Mo el ven sik ret seg en ef fek tiv res surs-
bruk og be gren set for styr rel se ne i  
dat ter sel ska pe ne gjen nom gode fag li ge 
vur de rin ger tid lig i pro sjek tet, og rik tig 
in vol ve ring av ve sent li ge in ter es sen ter.

Tho re Klep pen, an svar lig re vi sor, KPMG

Avstemming av overgangseffekter

Beløp i NOK mill. Note

NGAAP

Effekt
overgang til 

IFRS IFRS
EIENDELER
Utsatt skattefordel 7,3 7,3
Goodwill 0,0 0,0
Andre immaterielle eiendeler 6,0 6,0
Sum immaterielle eiendeler 13,3 13,3
Tomter 67,7 67,7
Bygninger og annen fast eiendom 312,7 312,7
Maskiner og anlegg D 912,9 57,2 970,1
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 43,4 43,4
Sum varige driftsmidler 1336,7 57,2 1393,9
Investeringer i tilknyttet selskap 10,6 10,6
Investeringer i aksjer og andeler 1,0 1,0
Obligasjoner og andre fordringer 0,2 0,2
Netto pensjonsmidler C 33,4 -33,4 0,0
Sum finansielle anleggsmidler 45,2 -33,4 11,8
Sum anleggsmidler 1395,2 23,8 1419,0
Varebeholdninger 898,6 898,6
Kundefordringer B 732,5 40,6 773,1
Andre fordringer 143,1 143,1
Sum fordringer 875,6 40,6 1814,8
Finansielle derivater 10,3 -3,8 6,5
Bankinnskudd og kontanter 70,5 70,5
Sum omløpsmidler 1855,0 36,8 1891,8
Sum eiendeler 3250,2 60,6 3310,8

GJELD OG EGENKAPITAL
Selskapskapital 647,7 647,7
Egne aksjer 0,0 0,0
Overkursfond 180,7 180,7
Opptjent egenkapital A, C, E 784,0 -38,1 745,9
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket 1612,4 -38,1 1574,3
Ikke-kontrollerende eierinteresser 14,6 14,6
Total egenkapital 1627,0 -38,1 1588,9
Pensjonsforpliktelser C 109,4 41,9 151,3
Utsatt skatt A, C 89,0 -22,9 66,1
Andre avsetninger for forpliktelser 18,0 18,0
Sum avsetning for forpliktelser 216,4 19,0 235,4
Gjeld til kredittinstitusjoner 428,5 428,5
Øvrig langsiktig gjeld D 11,3 57,2 68,5
Sum langsiktig gjeld 439,8 57,2 497,0
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,4 10,4
Finansielle derivater A 40,5 2,6 43,1
Leverandørgjeld 350,6 350,6
Forpliktelser ved periodeskatt 0,2 0,2
Skyldige offentlige avgifter 142,1 142,1
Avsatt utbytte E 20,7 -20,7 0,0
Annen kortsiktig gjeld B 402,5 40,6 443,1
Sum kortsiktig gjeld 967,0 22,5 989,5
Sum gjeld 1623,2 98,7 1721,9
Sum egenkapital og gjeld 3250,2 60,6 3310,8

01.01.2010

Sam spil let med ei ere, sty ret, 
kon sern le del sen, dat ter sel ska per 
og re vi sor
For å ska pe en ef fek tiv im ple men te rings-
fa se vil jeg pre si se re vik tig he ten av god og 
lø pen de kom mu ni ka sjon med både ei er ne, 
sty ret, kon sern le del sen, dat ter sel ska pe ne 
og eks tern re vi sor. Det te vil av kla re even-
tuelle mis for stå el ser tid lig.



Lett å mestre

Maestro Revisjon for deg som ønsker 
fleksible og brukervennlige løsninger
Maestro Revisjon er fleksibelt og et godt verktøy ved 
revisjon av små og mellomstore selskaper. 
Programmet er fleksibelt slik at revisor skal kunne beholde 
sin egenart og videreføre sin metodikk. Revisor kan selv 
bestemme i hvilken rekkefølge handlinger i revisjons-
prosessen utføres, og programmet legger derfor ikke 
strenge føringer på utøvelsen av revisjonsprogrammet. 
 
Kontakt oss på 02575 for visning og et godt tilbud!
Mer informasjon på www.maestro.no

Kikkut.no   Bilde: Nordicphoto.no

lett å mestre

Maestro serverer deg 
og din bedrift frokost 
med ferskpresset 
eplejuce. Har du lyst 
på frokost og en 
presentasjon av 
Maestro revisjon? 
Ring oss på 02575, 
så sees vi hos dere.

 

     

   fleksibilitet

= frustrert revisor

   revisjonsprogram ÷
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Regn skap

re vi sjons team på dat ter sel ska pe ne. Rap-
por te rin gen skjed de ved hjelp av ex cel-
rapportpakker. Kon so li de rin gen av 
åp nings ba lan sen og re vi sjo nen av åp nings-
ba lan sen var fer dig i mid ten av ok to ber 
2011.

Den lø pen de kon sern rap por te rin gen 
gjennom fø res i Hy per ion HFM. Fra og 
med ok to ber 2011 gjennom fø res full 
IFRS-rap por te ring fra samt li ge sel ska per  
i kon ser net i HFM.

Kom mu ni ka sjon av regn skaps 
 mes si ge ef fek ter til bru kerne  
av regn ska pet
Mo el ven er ikke børs no tert. Det har der for 
ikke vært noe be hov for å kom mu ni se re 
IFRS-im ple men te rings ef fek te ne i noen 
sær skilt mel ding. I kvar tals rap port 4/2011 
kom mu ni ser te vi alle IFRS-ef fek te ne på 
åp nings ba lan sen. Dis se var som nevnt over 
fer dig stilt og re vi dert i god tid. Den in for-
ma sjo nen vi pre sen ter te i kvar tals rap port 
4/2011 om IFRS-ef fek te ne, er iden tisk 
med note 32 i kon sern regn ska pet for 
2011, som vi ser hele over gan gen til IFRS.

Opp sum me ring
Vi me ner at im ple men te rin gen av IFRS 
ble gjen nom ført på en god og ef fek tiv 
måte i Mo el ven. Vi vil pre si se re vik tig -
heten av å være tid lig ute og av kla re regn-
skaps mes si ge pro blem stil lin ger på et tid lig 
tids punkt. Vi ser nyt ten av at det ble etab-
lert rap por te rings krav som alle dat ter sel-
ska pe ne og revisjonsteamene måt te for-
hol de seg til. Vi valg te å for hol de oss til 
det vi måt te, og det det var be hov for. 
Kon sern regn ska pet fikk fle re regn skaps-
mes si ge ef fek ter ved over gan gen.

Over gan gen til IFRS re sul ter te i ve sent lig 
fle re an tall si der i års rap por ten. Regn skaps -
de len av års rap por ten for 2010 som var 
ut ar bei det etter NGAAP var på to talt 46 
si der og in ne holdt 22 no ter. Regn skaps -
delen av års rap por ten for 2011 etter IFRS 
ble på 102 si der og in ne holdt 32 no ter på 
kon ser net og 17 no ter på mor sel ska pet. 
De stør ste for skjel le ne er en ve sent lig 
leng re prin sipp no te, at regn ska pet for 
kon ser net og mor sel ska pet pre sen te res 
ad skilt grun net uli ke regnskapsspråk og 
økte notekrav rundt fi nan si el le in stru men-
ter og note rundt ri si ko hånd te ring.

Hele kon sern regn ska pet er til gjen ge lig fra: 
www.moelven.no

Resultatregnskap

Beløp i NOK mill. Note

2010 NGAAP

Effekt
overgang til 

IFRS 2010 IFRS
Salgsinntekt 7155,8 7 155,8
Annen driftsinntekt 28,7 28,7
Driftsinntekter 7184,5 7 184,5
Varekostnad 4596,4 4 596,4
Endring i beholdning varer under tilvirkning, ferdig tilvirkede varer og prosjekter -81,7 -81,7
Lønnskostnad C 1389,8 -11,4 1 378,4
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler F 212,8 -0,7 212,1
Annen driftskostnad F 824,8 0,5 825,3
Driftskostnader 6942,1 -11,6 6 930,5
Driftsresultat 242,4 254,0
Finansinntekt A 38,8 19,4 58,2
Finanskostnad A -52,1 -14,3 -66,4
Netto finansposter -13,28 5,1 -8,2
Resultat før skattekostnad 229,12 245,8
Skattekostnad 62,4 3,7 66,1
Årsresultat 166,7 13,0 179,7

Oppstilling av totalresultat

Beløp i NOK mill.

Årsresultat 166,7 13 179,7

Andre inntekter og kostnader
Omregningsdifferanser 40,3 0,0 40,3
Aktuarielle gevinster (tap) på ytelsesbaserte pensjonsordninger 0,0 -49,8 -49,8
Skatt på andre inntekter og kostnader 0,0 13,9 13,9
Andre inntekter og kostnader i perioden (etter skatt) 40,3 -35,9 4,4

Totalresultat for perioden 207,0 -22,9 184,1

Beløp i NOK mill. Note 01.01.2010 31.12.2010
Konsernets rapport over endringer i egenkapitalen
Egenkapital etter tidligere rapportert NGAAP 1 627,0 1 753,8
Innregning av strømderivater A -6,9 12,5
Innregning av rentederivater A 0,6 -13,7
Endringer knyttet til pensjoner C -75,3 -113,7
Tilbakeføring av utbytte på balansedagen E 20,7 84,2
Endret oppkjøpsanalyse og avskrivninger av oppkjøp F 0,0 1,0
Sum justeringer -60,9 -29,7
Skatteeffekt på justeringene G 22,8 31,3
Total justering av egenkapitalen -38,1 1,6

Egenkapital etter IFRS 1 588,9 1 755,4

Egenkapitalandelen 01.01.2010 31.12.2010
Egenkapitalandel etter tidligere rapportert NGAAP 50,1 % 43,4 %
Egenkapitalandel etter IFRS 48,0 % 42,1 %

End rin ger i egen ka pi ta len

Re sul tat regn skap
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Beløp i NOK mill.

Årsresultat 166,7 13 179,7
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Lønnskostnad C 1389,8 -11,4 1 378,4
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Beløp i NOK mill.

Årsresultat 166,7 13 179,7

Andre inntekter og kostnader
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Aktuarielle gevinster (tap) på ytelsesbaserte pensjonsordninger 0,0 -49,8 -49,8
Skatt på andre inntekter og kostnader 0,0 13,9 13,9
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Innregning av strømderivater A -6,9 12,5
Innregning av rentederivater A 0,6 -13,7
Endringer knyttet til pensjoner C -75,3 -113,7
Tilbakeføring av utbytte på balansedagen E 20,7 84,2
Endret oppkjøpsanalyse og avskrivninger av oppkjøp F 0,0 1,0
Sum justeringer -60,9 -29,7
Skatteeffekt på justeringene G 22,8 31,3
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Opp stil ling av to tal re sul tat

TID LI GE RE: Før 2011 ble Mo el ven In du stri er ASA (Mo el ven) sitt kon sern regn skap av lagt 
etter nor ske regn skaps reg ler (NGAAP).


