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Per 31.12.

4. kvartal

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Immaterielle eiendeler 1,2 -1,3 0,2 7,1 8,4 10,6

Varige driftsmidler 97,7 61,4 -13,4 1.214,9 1.135,6 1.035,8

Finansielle anleggsmidler -13,6 -16,5 -16,5 58,9 73,8 94,4

Sum anleggsmidler 85,3 43,6 -29,7 1.280,9 1.217,8 1.140,8

Varer 308,9 72,0 127,5 1.301,9 846,5 967,1

Fordringer -365,0 -95,3 -68,9 943,7 955,7 826,6

Likvider -9,2 -35,7 -41,0 77,7 51,1 29,6

Sum omløpsmidler -65,3 -59,0 17,6 2.323,3 1.853,8 1.823,3

Sum eiendeler 20,0 -15,4 -12,1 3.604,2 3.3.071,6 2.964,1

Selskapskapital* 0,0 0,0 0,0 647,7 647,7 647,7

Øvrig egenkapital 127,7 12,6 -13,3 1.239,2 586,0 428,7

Sum egenkapital 127,7 12,6 -13,3 1.886,9 1.233,7 1.076,4

Langsiktig gjeld inkl. avsetn. for forpliktelser -57,1 -209,4 -101,1 424,6 670,9 876,7

Kortsiktig gjeld -50,6 181,4 102,3 1.292,7 1.167,0 1011,0

Sum gjeld -107,7 -28,0 1,2 1.717,3 1.837,9 1.887,7

Sum egenkapital og gjeld 20,0 -15,4 -12,1 3.604,2 3.071,6 2.964,1

NOK mill.

Endringer i 4. kvartal.

Kvartalsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet og i henhold til NRS 11 om delårsrapportering.

*129.542.384 aksjer à NOK 5,00, korrigert for 1.100 egne aksjer.

NOK mill. 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Driftsinntekter 1.983,2 1.830,8 1.528,1 7.944,0 6.692,4 6.004,9

Avskrivninger 44,1 48,2 43,3 177,0 177,6 178,0

Varekostnad 1.139,9 1.087,9 942,3 4.621,2 4.218,9 3.809,4

Annen driftskostnad 623,4 544,2 497,0 2.156,2 1.922,7 1.858,9

Driftsresultat 175,8 150,5 45,5 989,6 373,2 158,6

Inntekt på investering i tilknyttet selskap 1,5 -2,0 -0,7 0,1 -3,9 -3,4

Rente- og andre finansinntekter 0,0 -2,4 -2,2 8,8 7,1 4,5

Rente- og andre finanskostnader -1,5 -3,0 -5,2 -26,3 -40,0 -46,7

Ordinært resultat før skattekostnad 175,8 143,1 37,4 972,2 336,4 113,0

Beregnet skattekostnad på ordinært resultat 58,9 41,2 15,5 288,6 96,9 45,7

Minoritetsinteresser 0,2 -0,7 -0,3 -4,1 0,2 0,6

Periodens resultat/Årsresultat 117,1 101,2 21,6 679,5 239,7 67,9

Hele
Resultatregnskap

Balanse

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Netto driftsmargin/EBIT (i %) 8,9 8,2 3,0 12,5 5,6 2,6

Brutto driftsmargin/EBITDA (i %) 11,1 10,9 5,8 14,7 8,2 5,6

Resultat per aksje (i NOK) 0,91 0,79 0,17 5,28 1,85 0,52

Kontantstrøm per aksje (i NOK) 1,75 1,54 0,61 9,00 3,71 2,28

Egenkapitalandel (i %) 3,3 0,6 -0,3 52,4 40,2 36,3

Investeringer 122,6 74,9 33,6 292,4 244,6 111,6

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbasis gjennomsnitt (i %) 32,9 32,4 7,6 48,6 19,6 7,6

Sysselsatt kapital 37,7 -210,3 -76,2 2.032,5 1.752,0 1.856,5

Netto rentebærende gjeld -49,3 -187,2 -21,9 154,0 466,7 750,5

Netto driftskapitalbinding -59,7 -135,0 2,1 1.621,2 1.208,6 1.250,4

Antall ansatte 3.380 3.202 3.176 3.425 3.210 3.159

Sykefravær (i %) 6,31 5,93 6,01 6,32 5,89 6,20

Hyppighetstall, skader med fravær - H1verdi 14,2 17,3 19,4 17,5 17,3 18,7

Antall aksjonærer 967 972 984 967 972 984

Gjennomsnittlig antall aksjer 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284 129 541 284

NOK mill.

Hele4. kvartal
Nøkkeltall
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Hovedtrekk
Gode markeds- og driftsforhold for alle konsernets divisjo-
ner bidro til et godt kvartalsresultat for Moelven. 

Nedgangen fra tredje kvartal skyldes hovedsakelig et fall
i det internasjonale markedet for industritre, kombinert
med høyere priser på tømmer. 

De økede tømmerprisene har ført til at råstofftilgangen
for Moelven konsernets tømmerforbrukende enheter har
vært meget god i fjerde kvartal. Tømmerkostnadene har
ved utgangen av året en årstakt som er omkring NOK 450
mill høyere enn på samme tid i fjor. Dette påvirker margi-
nen for de tømmerforbrukende enhetene negativt.

Lagerjusteringer i byggevarehandelen på grunn av stor
lageroppbygging tidligere gjennom året samt forventninger
om at fallende priser på industritre skal medføre prisre-
duksjoner også i dette markedet preget etterspørselen
etter høvleridivisjonen Woods produkter i fjerde 
kvartal. 

For Byggsystemer er den høye markedsaktiviteten opp-
rettholdt gjennom fjerde kvartal og bedriftene har ordrebe-
holdinger som er større enn normalt.

Den 17. desember 2007 inngikk Eidsiva Vekst AS og
Fellskjøpet Agri BA en avtale som innbar at Fellskjøpet
Agri BA indirekte kjøpte 40 prosent av Eidsivas aksjer i
Moelven Industrier ASA.  Formelt har dette skjedd
gjennom at Felleskjøpet Agri BA gikk inn som 40 prosent
eier av aksjene i et nystiftet selskap Eidsiva MI AS der
Eidsiva Vekst AS er 60 prosent eier. Eidsiva MI AS 

er den formelle eier av 39,6 prosent av aksjene i Moelven
Industrier ASA. 

Styret vedtok i oktober en strategiplanen for perioden
2007 - 2010. Konsernet vil fortsatt holde primærfokus på
hjemmemarkedet i Skandinavia med produserende enheter
innenfor et definert geografisk område.

Overtakelsen av Moelven Trysil AS gikk som planlagt og
selskapet er regnskapsmessig konsolidert fra og med 
første november.

Adm.dir. Dag Sand i Wood vil gå av med pensjon fra 1. juli
2008. Sivilingeniør Bjarne Hønningstad (35) er ansatt som
ny adm. dir for divisjonen og vil tiltre stillingen 1. august.

Driftsinntekter og resultat
Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet i fjerde
kvartal økte og endte på henholdsvis NOK 1 983,2 mill (1
830,8) og NOK 175,8 mill (150,5). Akkumulert for året
2007 utgjorde driftsinntektene NOK 7 944,0 mill. (6 692,4)
og driftsresultatet NOK 989,6 mill. (373,2). Ordinært
resultat før skattekostnad ble NOK 972,2 mill (336,4).
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble NOK
679,5 mill (239,7)
Hoveddelen av forbedringen i driftsresultatet for 2007 til-
skrives de meget gode markedsforholdene, selv om fal-
lende priser og økede råvarekostnader har redusert margi-
nene for enkelte produkter. Driftsforhold og råstofftilgang
har i store trekk vært gode. 

Styrets beretning

•Stabilt gode markedsforhold for Byggsystemer
•Dempet markedsaktivitet for trelast sammenlignet med første halvår 2007
•Driftsinntektene for kvartalet økte til MNOK 1 983,2 (1 830,8)
•Driftsresultatet for kvartalet økte til MNOK 175,8 (150,5) 
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Investeringer, balanse
og finansiering
Ved utgangen av 2007 har konsernet gjennomført 2 av i alt
3 år i et investeringsprogram som ble vedtatt i 2005.
Målet med programmet har vært å tilpasse konsernets
enheter bedre til den langsiktige strategiplanen som dan-
ner grunnlaget for virksomheten. Dette innebærer foruten
nødvendige oppgraderinger for å tilfredsstille dagens
effektivitetskrav, også investeringer som er rettet mot økt
fleksibilitet med hensyn på volum og sortiment samt økt
markedsfokus. I tillegg til ordinære investeringer, har det
også tilkommet anleggsmidler gjennom oppkjøpet av
Trysil Skog AS. Totalt økte konsernets balanse med NOK
72 mill. som følge av konsolideringen av Trysil Skog AS. 

I løpet av fjerde kvartal er det gjennomført investeringer
på totalt NOK 122,6 mill (47,1). Totale investeringer eks-
klusive oppkjøp i 2007 var NOK 292,4 mill. mot NOK
244,6 mill. i 2006

Investeringstakten ligger noe etter opprinnelig plan.
Dette skyldes dels at den høye etterspørselen etter kon-
sernets produkter har gjort det ønskelig å utsette eventu-
elle produksjonsreduksjoner som enkelte investeringer
ville medført, og dels at den generelt høye investeringsak-
tiviteten i bransjen har medført lengre leveringstider på
utstyr fra mange leverandører.

Kontantstrøm fra driften i fjerde kvartal var NOK 226,8
mill (198,9), tilsvarende NOK 1,75 per aksje (1,54). 

Totale eiendeler ved utgangen av 2007 var NOK 3 604,2
mill mot NOK 3 071,6 mill i 2006. Foruten investeringene,
skyldes økningen i hovedsak det høye aktivitetsnivået, 
samt en viss lageroppbygging mot slutten av året.

Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i
SEK. Kursutviklingen fra 0,9112 ved utgangen av 2006 til
0,8455 i 2007 har medført en balansereduksjon på cirka
NOK 110 millioner.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt
drift, og ved utgangen av 2007 var egenkapitalen bokført
til NOK 1 886,9 mill tilsvarende en egenkapitalandel på
52,4 prosent. Forslag til utdeling av utbytte vil bli behand-
let i forbindelse med fastsettelse av endelig årsregnskap
14. februar 2008. Ved utgangen av forrige år var egenkapi-
talen NOK 1 233,7 mill og egenkapitalandelen 40,2 pro-
sent. Ved omregning av konsernets svenske datterselska-
pers egenkapital til samme valutakurs som i 2006 ville
egenkapitalandelen endret seg til 51,8 prosent.

Konsernets langsiktige finansiering er gjort i form av
langsiktige trekkfasiliteter. På grunn av årlige sykluser i
råvaretilgang og lageroppbygging varierer konsernets tota-
le gjeld med NOK 300 til 350 millioner fra laveste punkt
som normalt er i løpet av 4. kvartal til høyeste punkt som
normalt inntreffer i løpet av 2. kvartal. Trekkfasiliteter gir
konsernet en fleksibilitet til å trekke opp og nedbetale
gjeld i takt med disse svingningene, og er en finansie-
ringsform som passer konsernet godt.

Det har over lengre tid vært fokusert på å redusere
fremmedkapitalbehovet, og dette fokuset sammen med
god kontantstrøm grunnet høy inntjening har medført en
reduksjon av netto rentebærende gjeld fra NOK 466,7 mill
ved utgangen av 2006 til NOK 154,0 mill. Likviditets-
reserven utgjorde NOK 1 238,3 mill. per 31.12.2007 mot
NOK 959,2 mill. året før. 

NOK mill.

Hele

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Driftsinntekter
Timber 728,4 727,0 599,2 3.075,5 2.583,6 2.355,4

Wood 675,4 654,8 541,6 2.994,5 2.530,0 2.268,7

Byggsystemer 683,1 562,0 494,7 2.382,8 1.937,5 1.770,1

Limtre 134,7 119,9 106,3 483,1 424,9 402,0

Elektro 100,8 63,9 50,9 358,4 219,4 197,3

Byggmoduler 267,6 206,3 209,9 944,4 736,1 706,6

Bygginnredning 180,0 171,9 127,6 633,8 593,6 496,7

Øvrige/Elimineringer -103,7 -113,0 -107,4 -508,8 -358,7 -389,3

Konsern 1.983,2 1.830,8 1.528,1 7.944,0 6.692,4 6.004,9

Driftsresultat

Timber 107,8 77,2 24,0 538,3 161,4 61,4

Wood 38,0 42,1 11,6 330,6 118,3 56,2

Byggsystemer 43,0 41,5 20,6 159,4 121,8 75,9

Limtre 3,3 7,1 3,8 24,4 25,4 20,0

Elektro 0,2 2,1 11,1 5,9 3,7 -7,8

Byggmoduler 19,4 10,8 15,2 66,0 37,8 31,6

Bygginnredning 20,1 21,5 12,7 63,0 54,8 32,1

Øvrige -13,0 -10,3 -11,1 -38,7 -28,3 -34,9

Konsern 175,8 150,5 45,5 989,6 373,2 158,6

4. kvartal
Divisjoner
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Divisjonene

Timber
Driftsinntektene i fjerde kvartal ble NOK 728,4 mill
(727,0). Driftsresultatet ble NOK 107,8 mill (77,2).
Akkumulert utgjorde driftsinntektene NOK 3 075,5 mill (2
583,6) og driftsresultatet NOK 538,3 mill. (161,4).

Prisene på industritre av både gran og furu har i løpet av
fjerde kvartal flatet ut og ved utgangen av året var utvik-
lingen negativ. Dette har vært forventet en tid på grunn av
tegn til fallende etterspørsel samt lageroppbygging i indus-
trien og det er på enkelte steder gjennomført reduksjoner
av produksjonsvolumene.

Høy prisstigning på ferdigvarene har medført høy pris-
stigning også på tømmer i andre halvår, og selv om også
denne utviklingen har flatet ut i fjerde kvartal, ligger tøm-
merprisen ved utgangen av året på et nivå som medfører
en økt årskostnad på til sammen NOK 450 mill. for konser-
nets tømmerforbrukende enheter.

Gjennomføringen av investeringer følger revidert plan.
Tiltakene retter seg hovedsakelig mot forbedret utnyttelse
av råstoff og reduserte foredlingskostnader. 
Igangkjøring av nyinvesterte anlegg har i enkelte tilfeller
tatt noe lenger tid en forutsatt og har bidratt til noe høyere
foredlingskostnader enn forutsatt.

Wood
Driftsinntektene i fjerde kvartal ble NOK 675,4 mill
(654,8). Driftsresultatet ble NOK 38,0 mill (42,1).
Akkumulert utgjorde driftsinntektene NOK 2 994,5 mill.
(2 530,0). og driftsresultatet ble NOK 330,6 mill. (118,3).
Etterspørselen etter Woods produkter har vært høy også i
fjerde kvartal, men lagerjusteringer i handelsleddet i den
skandinaviske byggevarehandelen har hatt en negativ inn-
virkning på volumet. Bortsett fra en viss nedgang i igang-
setting av nye boliger i Norge og Danmark, er det få
underliggende signaler i Skandinavia som tyder på en
betydelig nedgang i markedsaktiviteten. Divisjonen er en
stor kjøper av industritre, og kjøper årlig mer enn 200.000
m3 fra leverandører utenfor Moelven konsernet. Det sti-
gende prisnivået på industritre har økt Woods råvarekost-
nad og selv om prisene på Woods ferdigvarer også har ste-
get betydelig, har derfor ikke marginforbedringen vært
like stor som for Timber.  I tillegg til prisøkninger bidrar
også interne effektiviseringstiltak hovedsakelig rettet mot
logistikk og råstoffutnyttelse til resultatforbedringen.

Byggsystemer
Driftsinntektene i fjerde kvartal ble NOK 683,1 mill
(562,0). Driftsresultatet ble NOK 43,0 mill (41,6).
Akkumulert utgjorde driftsinntektene NOK 2 382,8 mill.
(1 937,5). og driftsresultatet ble NOK 159,4 mill. (121,8).

Det høye aktivitetsnivået i det skandinaviske byggemar-
kedet har holdt seg gjennom fjerde kvartal og markedet i
Norge og Sverige er fortsatt preget av full kapasitetsut-
nyttelse i mange sektorer. 

For limtrevirksomheten er resultatet i fjerde kvartal
lavere enn året før. Årsaken til dette er kostnader forbun-
det med ombygging på Moelven Töreboda AB samt økte
råvarekostnader. Spesielt i Sverige har råstoffkostnaden
ligget høyere enn normalt på grunn av at knapphet hos
flere av de tradisjonelle leverandørene. 

For modulbedriftene har aktivitetsnivået vært høyt i
perioden med en vesentlig resultatforbedring sammenlig-
net med samme periode i fjor. Ordreinngangen har vært
meget god. Høyere produksjon som følge av bedret kapa-
sitet, og bedrede kalkyler er hovedårsakene til forbedring-
en. Problemene med en ordrebeholdning hvor prisøkning-
er på innsatsvarene medførte dårlig lønnsomhet i prosjek-
tene allerede før produksjonsstart ble i stor grad løst i
løpet av tredje kvartal.

Innredningsselskapene opplevde også meget høy mar-
kedsaktivitet og leverte et resultat i fjerde kvartal som var
på nivå med fjoråret. 

Øvrige virksomheter
I tillegg til morselskapet Moelven Industrier ASA, omfat-
ter området fellestjenester som blant annet tømmerinn-
kjøp, bio-energi, innovasjon, økonomi, finans, forsikring,
IKT, kommunikasjon og personal. Videre omfatter områ-
det enkelte mindre, operative aktiviteter og eiendeler som
ikke hører til konsernets kjernevirksomhet. Ved utgangen
av fjerde kvartal var det innen dette området totalt 91
ansatte, hvorav 27 er kvinner. 37 arbeider i Sverige og 54 i
Norge. Bokført verdi av driftsuavhengige aktiva var cirka
NOK 20 mill (26).

Driftsinntektene for fjerde kvartal ble NOK 113,9 mill.
(56,0). Økningen skyldes den økte eierandelen i bioenergi-
selskapet Vänerbränsle AB. Driftsresultatet ble minus
NOK 13,0 mill. (minus 10,5). Akkumulert var driftsinntek-
tene NOK 368,8 mill. (178,3), mens driftsresultatet ble
minus NOK 38,7 mill. (minus 28,3).
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Ansatte
I fjerde kvartal 2007 var totalt sykefravær 6,31 prosent
(5,93) eller 16 682 (11 888) hele arbeidsdager. Totalt ble
det arbeidet 197 697 (192 021) dager i løpet av fjerde kvar-
tal. Sykefravær grunnet langtidssykemeldte utgjorde 3,15
prosent (2,68).

Antall personskader med påfølgende fravær var 21 (25).
Dette tilsvarer 14,2 (17,3) fraværsskader per million arbei-
dede timer (H1verdi) og arbeidet med å redusere antall
skader vil bli intensivert.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde konsernet totalt 
3 425 (3 210) ansatte. 
Totalt 1 802 (1 686) av disse er ansatt i norske selskaper, 
1 590 (1 501) i svenske, 25 (20) i danske og 8 (3) i øvrige
land. Av de ansatte er det 326 kvinner og 3 099 menn.

Internasjonale regnskapsstandarder
(IFRS)
Moelven Industrier ASA er, som et ikke børsnotert sel-
skap, ikke pålagt å offentliggjøre regnskaper som er utar-
beidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting
Standards). Regnskapene er utarbeidet etter norske regn-
skapsstandarder, men tabellen under viser hva effektene
av rapportering etter IFRS ville vært. 

Sammenlignet med IFRS oppstår de største forskjellene
som følge av behandlingen av pensjonsforpliktelser, bruk
av finansielle instrumenter og behandlingen av utbytte.
Dersom IFRS hadde vært anvendt fra 2005 ville pensjons-
forpliktelsene medført en engangseffekt som belastet
egenkapitalen med NOK 55 millioner. Effektene av finansi-
elle instrumenter vil variere i henhold til markedsverdi-
vurderingen på rapporteringstidspunktet. 

Fremtidsutsikter
Styret forventer at aktiviteten i det internasjonale marke-
det for industritre vil falle i 2008 og at sagbruksdivisjonen
Timber vil oppleve fallende priser for sine produkter.

Høvleridivisjonen Wood er i større grad påvirket av akti-
viteten på det skandinaviske byggemarkedet, og her for-
venter styret at etterspørselen og prisene vil holde seg
bedre. Dette skyldes at byggeaktiviteten i Skandinavia for-
blir høy, selv med en nedgang fra det høye nivået i 2007.
For virksomhetene innen Byggsystemer har den høye
markedsaktiviteten på enkelte områder medført visse
kapasitetsproblemer, og ordrereservene ved inngangen til
2008 er meget gode. 

For de tømmerforbrukende enhetene er råstofftilgangen
god. Ved inngangen til året var ikke alle kontrakter om
tømmerleveransene i første halvår ferdig forhandlet, men
de inngåtte kontraktene vil gi lavere råstoffkostnader.
Samlet vil planlagte investeringer og betaling av skatt
utgjøre omkring NOK 650 mill. i 2008. Som en følge av
dette vil rentebærende gjeld og finanskostnader øke.

Samlet forventer styret en reduksjon i driftsinntekter og
et vesentlig lavere resultat enn i 2007.

Styret i Moelven Industrier ASA
Biri, den 22. januar 2008

4. kvartal

NOK mill.

Hele
IFRS

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Resultatregnskap
Brutto driftsresultat (EBITDA) 220,0 208,8 91,8 1.166,6 560,8 333,5

Driftsresultat (EBIT) 176,6 161,7 49,6 992,8 387,7 159,1

Resultat etter finans 178,3 148,0 60,6 971,6 361,5 111,6

Endringer i 4.kvartal

NOK mill.

Hele

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Balanse
Egenkapital 130,0 113,7 41,1 1.858,8 1.301,9 1.060,8

Totalkapital 20,4 -36,4 -29,9 3.607,6 3.060,7 2.946,0

Egenkapitalandel (%) 3,3 4,2 1,7 51,5 42,5 36,0
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For kvartalene i 2005 – 2007 For kvartalene i 2005 – 2007

Driftsinntekter og marginer Egenkapitalandel

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 402,7 234,5 122,8 1.013,7 512,3 286,1
Kontantstrøm fra resultatposter 226,8 198,4 78,9 1.165,6 480,6 295,9

Kontantstrøm fra arbeidskapital 175,9 35,6 43,9 -151,9 31,7 -9,8

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -137,5 -60,1 -6,5 -298,3 -196,4 -85,3

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -274,4 -162,1 -157,3 -689,3 -293,9 -188,7
Endring i likviditet i perioden -9,2 -35,7 -41,0 26,1 22,0 12,1
Likviditetsbeholdning -9,2 -35,7 -41,0 77,7 51,6 29,6
Ubenyttede trekkrettigheter 63,6 215,1 -41,5 1.160,6 907,6 705,0
Disponibel likviditet 54,4 179,4 -82,5 1.238,3 959,2 734,6

NOK mill.

HeleEndringer i 4.kvartal
Kontantstrøm

Hele

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Inngående egenkapital 1.759,2 1.221,1 1.089,7 1.233,7 1.076,4 1.053,4

Periodens resultat/årsresultat - før minoritet 116,9 101,9 21,9 683,6 239,5 67,3

Valutadifferanse 10,6 3,2 1,1 -26,3 11,0 -8,9

Avsatt til aksjeutbytte 0,0 -97,2 -32,4 0,0 -97,2 -32,4

Endring i reklassifisert eiendel 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 -3,6

Minoritetsinteresser 0,2 -0,7 -0,3 -4,1 0,2 0,6

Periodens/årets endring 127,7 12,6 -13,3 653,2 157,3 23,0

Sum egenkapital NGAAP 1.886,9 1.233,7 1.076,4 1.886,9 1.233,7 1.076,4

IFRS effekter -28,4 68,2 -15,6

Sum egenkapital IFRS 1.858,5 1.301,9 1.060,8    

NOK mill.

Endringer i 4.kvartal
Endring i egenkapital for konsernet
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Moelven gir folk gode rom

Den nye flerbrukshallen i Moelv gir idrettsutøvere gode rom å trene og konkurrere i både 
sommer og vinter.


