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Moelven Wood AS levererar golv, paneler og lister till goda rum.
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Per 31.12.

4:a kvartalet

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Immateriella tillgångar 1,2 -1,3 0,2 7,1 8,4 10,6

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

Finansiella anläggningstillgångar -13,6 -16,5 -16,5 58,9 73,8 94,4

Summa anläggningstillgångar 85,3 43,6 -29,7 1.280,9 1.217,8 1.140,8

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

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

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

Summa omsättningstillgångar -65,3 -59,0 17,6 2.323,3 1.853,8 1.823,3

Summa tillgångar 20,0 -15,4 -12,1 3.604,2 3.3.071,6 2.964,1

Aktiekapital* 0,0 0,0 0,0 647,7 647,7 647,7

Övrigt eget kapital 127,7 12,6 -13,3 1.239,2 586,0 428,7

Summa eget kapital 127,7 12,6 -13,3 1.886,9 1.233,7 1.076,4

Långfristiga skulder inkl. avsättningar för åtaganden -57,1 -209,4 -101,1 424,6 670,9 876,7

Kortfristiga skulder -50,6 181,4 102,3 1.292,7 1.167,0 1011,0

Summa skulder -107,7 -28,0 1,2 1.717,3 1.837,9 1.887,7

Summa eget kapital och skulder 20,0 -15,4 -12,1 3.604,2 3.071,6 2.964,1

MNOK 

Förändringar 4:a kvartalet

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

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

MNOK 2007 2006 2005 2007 2006 2005

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

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

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

Övriga rörelsekostnader 623,4 544,2 497,0 2.156,2 1.922,7 1.858,9

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

Intäkter från investeringar i närstående bolag 1,5 -2,0 -0,7 0,1 -3,9 -3,4

Räntor och övriga finansiella intäkter 0,0 -2,4 -2,2 8,8 7,1 4,5

Räntor och övriga finansiella kostnader -1,5 -3,0 -5,2 -26,3 -40,0 -46,7

Resultat före skatt 175,8 143,1 37,4 972,2 336,4 113,0

Beräknad skatt på resultat 58,9 41,2 15,5 288,6 96,9 45,7

Minoritetsinteressen 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

Hela året
Resultaträkning

Balansräkning

2007 2006 2005 2007 2006 2005

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

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

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

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

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

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

Avkastning på sysselsatt kapital - årsbas (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 räntebärande skulder -49,3 -187,2 -21,9 154,0 466,7 750,5

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

Antal anställda 3.380 3.262 3.176 3.425 3.210 3.159

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

Frekvens av skador med frånvaro  14,2 17,3 19,4 17,5 17,3 18,7

Antal aktieägare 967 972 984 967 972 984

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

MNOK 

Hela året4:a kvartalet
Nyckeltal
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Huvuddrag
Goda marknads- och verksamhetsförhållanden för alla 
koncernens divisioner har än en gång bidragit till ett bra
kvartalsresultat för Moelven. 

Nedgången från tredje kvartalet beror huvudsakligen på
en nedgång på den internationella marknaden för industri-
trä, kombinerat med högre priser på timmer. 
De ökade timmerpriserna har lett till att råvarutillgången
för Moelvenkoncernens timmerförbrukande enheter har
varit mycket god under fjärde kvartalet. Timmerkost-
naderna är vid utgången av året på en nivå som på årsbasis
är omkring 450 MNOK högre än vid samma tid i fjol. Detta
påverkar marginalen för de timmerförbrukande enheterna
negativt.

Lagerjusteringar i bygghandeln på grund av stor lager-
uppbyggnad tidigare under året samt förväntningar om att
fallande priser på industriträ skall medföra prisreduktioner
också på denna marknad, präglade efterfrågan på produk-
terna från Woods hyvleridivision under fjärde kvartalet. 

För Byggsystem har den höga marknadsaktiviteten upp-
rätthållits under fjärde kvartalet och divisionen har order-
stockar som är större än normalt.

Den 17 december 2007 ingick Eidsiva Vekst AS och
Fellskjøpet Agri BA ett avtal som innebar att Fellskjøpet
Agri BA indirekt köpte 40 procent av Eidsivas aktier i
Moelven Industrier ASA. Formellt har detta skett genom
att Felleskjøpet Agri BA gick in som 40 procents ägare av
aktierna i ett nybildat bolag Eidsiva MI AS där Eidsiva
Vekst AS äger 60 procent. Eidsiva MI AS är den formella
ägaren av 39,6 procent av aktierna i Moelven 

Industrier ASA. 
Styrelsen fastställde i oktober en strategiplan för perio-

den 2007 - 2010. Koncernen kommer fortfarande att i för-
sta hand fokusera på hemmamarknaden i Skandinavien
med producerande enheter inom ett definierat geografiskt
område.

Övertagandet av Moelven Trysil AS gick som planerat
och företaget är räkenskapsmässigt konsoliderat från och
med den första november.

Divisionschefen i Wood, Dag Sand avgår med pension
den 1 juli 2008. Civilingenjör Bjarne Hønningstad (35) har
anställts som ny divisionschef och kommer att tillträda
tjänsten den 1 augusti.

Rörelseintäkter och resultat
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för koncernen
under fjärde kvartalet ökade och slutade på 1 983,2 MNOK
(1 830,8) respektive 175,8 MNOK (150,5). Totalt under
året uppgick nettoomsättningen till 7 944,0 MNOK 
(6 692,4) och rörelseresultatet till 989,6 MNOK (373,2).
Resultatet före skatt uppgick till 972,2 MNOK (336,4).
Resultat efter skatt och minoritetsintressen uppgick till
679,5 MNOK (239,7).

Huvuddelen av resultatförbättringen för 2007 tillskrivs de
mycket goda marknadsförhållandena, även om fallande pri-
ser och ökade råvarukostnader har reducerat marginalerna
för vissa produkter. Verksamhetsförhållandena och råvaru-
tillgången har i stora drag varit goda. 

Förvaltningsberättelse

•Stabilt goda marknadsförhållanden för Byggsystem
•Dämpad marknadsaktivitet för sågade trävaror jämfört med första halvåret 2007
•Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 1 983,2 MNOK(1 830,8)
•Rörelseresultatet för kvartalet ökade till 175,8 MNOK (150,5)
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Investeringar, finansiell ställning och
finansiering
Vid utgången av år 2007 har koncernen genomfört två av
totalt tre år av det investeringsprogram som beslutades år
2005. Målet med programmet har varit att anpassa koncer-
nens enheter bättre till den långsiktiga strategiplanen som
skapar förutsättningarna för verksamheten. Detta innebär,
förutom nödvändiga uppgraderingar för att tillfredsställa
dagens effektivitetskrav, också investeringar som är rikta-
de mot ökad flexibilitet med hänsyn till volym och sorti-
ment samt ökad marknadsfokusering. Utöver planenliga
investeringar, har det också tillkommit anläggningstill-
gångar genom förvärvet av Trysil Skog AS. Totalt ökade
koncernens balansomslutning med 72 MNOK som en följd
av konsolideringen av Trysil Skog AS. 

Under fjärde kvartalet har det genomförts investeringar
på totalt 122,6 MNOK (47,1). Totala investeringar exklusi-
ve förvärv under 2007 uppgick till 292,4 MNOK mot 244,6
MNOK år 2006.

Investeringstakten ligger något efter den ursprungliga
planen. Detta beror dels på att den höga efterfrågan på
koncernens produkter har gjort det önskvärt att flytta
fram de eventuella produktionsminskningar som vissa
investeringar skulle ha medfört, och dels på att den 
generellt höga investeringsaktiviteten i branschen har
medfört längre leveranstider på utrustning från många
leverantörer.

Kassaflödet från rörelsen under fjärde kvartalet var 226,8
MNOK (198,9), motsvarande 1,75 NOK per aktie (1,54). 

De totala tillgångarna vid utgången av 2007 uppgick till 
3 604,2 MNOK mot 3 071,6 MNOK år 2006. Förutom
investeringarna, beror ökningen i huvudsak på den höga

aktivitetsnivån, samt en viss lageruppbyggnad mot slutet
av året.

Omkring hälften av koncernens tillgångar är bokförda i
svenska kronor. Kursutvecklingen från 0,9112 vid utgång-
en av 2006 till 0,8455 år 2007 har medfört en minskning
av balansomslutningen på cirka 110 MNOK.

Årsbokslutet har upprättats under förutsättning av fort-
satt drift, och vid utgången av 2007 var det egna kapitalet
bokfört till 1 886,9 MNOK motsvarande en soliditet på
52,4 procent. Förslag på aktieutdelning kommer att
behandlas i samband med fastställande av slutligt årsbok-
slut den 14 februari 2008. Vid utgången av föregående år
var det egna kapitalet 1 233,7 MNOK och soliditeten 40,2
procent. Vid omräkning av koncernens svenska dotterbo-
lags egna kapital till samma valutakurs som år 2006 skulle
det egna kapitalet varit 51,8 procent.

Koncernens långsiktiga finansiering har ordnats i form av
långfristiga kreditramar. På grund av förändringarna under
året i råvarutillgång och lageruppbyggnad varierar koncer-
nens totala skuld mellan 300 och 350 MNOK. Den lägsta
punkten är normalt under fjärde kvartalet och den högsta
punkten infaller normalt under andra kvartalet.
Kreditramarna ger koncernen flexibilitet att öka eller min-
ska skulden i takt med dessa svängningar, och är en finan-
sieringsform som passar koncernen väl.

Det har under en längre tid fokuserats på att reducera
behovet av främmande kapital, och denna fokusering till-
sammans med ett gott kassaflöde grundat på hög förtjänst
har medfört en minskning av netto räntebärande skulder
från 466,7 MNOK vid utgången av 2006 till 154 MNOK.
Likviditetsreserven uppgick 2007-12-31 till 1 238,3
MNOK mot 959,2 MNOK året innan.

MNOK.

Hela året

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Nettoomsättning
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

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

Limträ 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

Övrigt/Elimineringar -103,7 -113,0 -107,4 -508,8 -358,7 -389,3

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

Röreleresultat
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

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

Limträ 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

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

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

4:a kvartalet
Divisioner
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Divisionerna

Timber
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 728,4
MNOK (727,0)och rörelseresultatet till 107,8 MNOK
(77,2). Totalt för hela året uppgick nettoomsättningen till 
3 075,5 MNOK (2 583,6) och rörelseresultatet till 538,3
MNOK (161,4).

Priserna på industriträ av både gran och furu har under
fjärde kvartalet planat ut och vid utgången av året var
utvecklingen negativ. Detta har varit förväntat en tid på
grund av tecken på minskande efterfrågan samt lagerupp-
byggnad inom industrin. På grund av detta har det på vissa
platser genomförts reduktioner av produktionsvolymerna.

Hög prisstegring på färdigvarorna har medfört en hög
prisstegring också på timmer under andra halvåret, och
även om denna utveckling har planat ut under fjärde kvar-
talet, ligger timmerpriset vid utgången av året på en nivå
som medför en ökad årskostnad på totalt 450 MNOK för
koncernens timmerförbrukande enheter.

Genomförandet av investeringar följer en reviderad plan.
Åtgärderna riktas huvudsakligen mot ett förbättrat utnytt-
jande av råvarorna och reducerade förädlingskostnader. 
Igångkörningen av nyinvesterade anläggningar har i vissa
fall tagit något längre tid än förutsett och har bidragit till
något högre förädlingskostnader än väntat.

Wood
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 675,4
MNOK (654,8) och  rörelseresultatet till 38,0 MNOK
(42,1). Totalt under året uppgick nettoomsättningen till 
2 994,5 MNOK (2 530,0) och rörelseresultatet till 330,6
MNOK (118,3). Efterfrågan på Woods produkter har varit
hög också under fjärde kvartalet, men lagerjusteringar i
handelsledet inom den skandinaviska bygghandeln har haft
en negativ inverkan på volymen. Bortsett från en viss ned-
gång i igångsättning av nya bostäder i Norge och Danmark,
är det få underliggande signaler i Skandinavien som tyder
på någon betydande nedgång av marknadsaktiviteterna.
Divisionen är en stor köpare av industriträ, och köper årli-
gen mer än 200 000 m3 från leverantörer utanför
Moelvenkoncernen. Den stigande prisnivån på industriträ
har ökat Woods råvarukostnader och även om priserna på

Woods färdigvaror också har stigit betydligt, har inte mar-
ginalförbättringen varit lika stor som för Timber. Utöver
prisökningar bidrar också interna effektiviseringsåtgärder,
huvudsakligen riktade mot logistik och råvaruutnyttjande,
till resultatförbättringen.

Byggsystem
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till
683,1 MNOK (562,0 och rörelseresultatet till 43,0 MNOK
(41,6). Totalt under året uppgick nettoomsättningen till 
2 382,8 MNOK (1 937,5) och rörelseresultatet till 159,4
MNOK (121,8).

Den höga aktivitetsnivån på den skandinaviska bygg-
marknaden har hållit i sig under fjärde kvartalet och mark-
naden i Norge och Sverige präglas fortfarande av fullt
kapacitetsutnyttjande inom många sektorer. 

För limträverksamheten är resultatet under fjärde kvar-
talet lägre än året innan. Orsaken till detta är kostnader
knutna till ombyggnaden vid Moelven Töreboda AB samt
ökade råvarukostnader. Speciellt i Sverige har råvarukost-
naden legat högre än normalt på grund råvarubrist hos
flera av de traditionella leverantörerna. 

För modulföretagen har aktivitetsnivån varit hög under
perioden med en väsentlig resultatförbättring jämfört med
samma period i fjol. Orderingången har varit mycket god.
Högre produktion till följd av förbättrad kapacitet och för-
bättrade kalkyler är huvudorsakerna till förbättringen.
Problemen med en orderstock där prisökningarna på
insatsvaror medförde dålig lönsamhet i projekten redan
innan produktionsstart har i stor utsträckning lösts under
fjärde kvartalet.

Inredningsföretagen upplevde också mycket hög mark-
nadsaktivitet och levererade ett resultat under fjärde kvar-
talet som låg på samma nivå som året innan. 

Övriga verksamheter
Förutom moderbolaget Moelven Industrier ASA, omfattar
området gemensamma tjänster som bland annat timmerin-
köp, bioenergi, innovation, ekonomi, finans, försäkring,
IKT, kommunikation och personal. Dessutom omfattar
området vissa mindre, operativa aktiviteter och tillgångar
som inte tillhör koncernens kärnverksamhet. 
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Vid utgången av det fjärde kvartalet fanns det inom detta
område totalt 91 anställda, varav 27 är kvinnor. 37 arbetar i
Sverige och 54 i Norge. Bokfört värde av rörelseobero-
ende tillgångar var cirka 20 MNOK (26).
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 113,9
MNOK (56,0). Ökningen beror på den ökade ägarandelen i
bioenergiföretaget Vänerbränsle AB. Rörelseresultatet
uppgick till minus 13,0 MNOK (minus 10,5). Totalt under
året uppgick nettoomsättningen till 368,8 MNOK (178,3),
och rörelseresultatet till minus 38,7 MNOK (minus 28,3).

Anställda
Under fjärde kvartalet 2007 var den totala sjukfrånvaron
6,31 procent (5,93) eller 16 682 (11 888) hela arbetsdagar.
Totalt arbetades det 197 697 (192 021) dagar under fjärde
kvartalet. Sjukfrånvaro på grund av långtidssjukskrivning-
ar utgjorde 3,15 procent (2,68).

Antalet personskador som ledde till frånvaro var 21 (25).
Detta motsvarar 14,2 (17,3) skador som orsakat frånvaro
per miljon arbetade timmar och arbetet med att reducera
antalet skador kommer att intensifieras.

Vid utgången av det fjärde kvartalet hade koncernen sam-
manlagt 3 425 (3 210) anställda. 
Totalt 1 802 (1 686) av dessa är anställda i norska företag,
1 590 (1 501) i svenska, 25 (20) i danska och 8 (3) i övriga
länder. Av de anställda är det 326 kvinnor och 3 099 män.

Internationell redovisningsstandard
(IFRS)
Moelven Industrier ASA är, som ett icke börsnoterat
bolag, inte ålagt att offentliggöra bokslut som är utarbetade
enligt IFRS (International Financial Reporting Standards).
Boksluten är utarbetade efter norska redovisningsstandar-
der, men tabellen nedan visar vad effekterna av rapporte-
ring enligt IFRS skulle ha blivit. 

Jämfört med IFRS uppstår de största skillnaderna som

följd av behandlingen av pensionsåtaganden, användningen
av finansiella instrument och behandlingen av aktieutdel-
ning. Om IFRS hade använts från 2005 skulle pensionsåta-
gandena ha medfört en engångseffekt som skulle ha belas-
tat det egna kapitalet med 55 MNOK. Effekterna av finan-
siella instrument kommer att variera i förhållande till vär-
deringen av marknadsvärdet vid rapporteringstidpunkten. 

Framtidsutsikter
Styrelsen förväntar sig att aktiviteten på den internationel-
la marknaden för industriträ kommer att minska under
2008 och att sågverksdivisionen Timber kommer att se fal-
lande priser på sina produkter. 

Hyvleridivisionen Wood påverkas i högre grad av akti-
viteten på den skandinaviska byggmarknaden, och här för-
väntar sig styrelsen att efterfrågan och priser kommer att
upprätthållas bättre. Detta beror på att byggaktiviteten i
Skandinavien förväntas att förbli hög, även med en ned-
gång från den höga nivån år 2007. 

För verksamheterna inom Byggsystem har den höga
marknadsaktiviteten på enskilda områden medfört vissa
kapacitetsproblem, och orderstocken vid ingången av 2008
är mycket bra. 

För de timmerförbrukande enheterna är råvarutillgången
god Vid ingången av året var inte alla kontrakt om virke-
sleveranser under första halvåret färdigförhandlade, men
de hittills tecknade kontrakten kommer att ge minskade
råvarukostnader. Planerade investeringar och betalning av
skatt kommer totalt att uppgå till omkring 650 MNOK
under 2008. Till följd av detta kommer räntebärande skul-
der och finanskostnader att öka.

Totalt förväntar sig styrelsen en minskning av rörelsein-
täkterna och ett väsentligt lägre resultat än år 2007.

Styrelsen i Moelven Industrier ASA
Biri den 22 januari 2008

4:a kvartalet

MNOK 

Hela året
IFRS

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Resultaträkning
Brutto rörelseresultat (EBITDA) 220,0 208,8 91,8 1.166,6 560,8 333,5

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

Resultat efter finansposter 178,3 148,0 60,6 971,6 361,5 111,6

Förändringar 4:a kvartalet

MNOK 

Hela året

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Balansräkning
Eget kapital 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

Soliditet (i %) 3,3 4,2 1,7 51,5 42,5 36,0
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För kvartalen  år 2005 – 2007 För kvartalen år 2005 – 2007

Nettoomsättning och marginaler Soliditet   

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Kassaflöde från operationella aktiviter 402,7 234,5 122,8 1.013,7 512,3 286,1
Kassaflöde från resultatposter 226,8 198,4 78,9 1.165,6 480,6 295,9

Kassaflöde från arbetande kapital 175,9 35,6 43,9 -151,9 31,7 -9,8

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -137,5 -60,1 -6,5 -298,3 -196,4 -85,3

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter -274,4 -162,1 -157,3 -689,3 -293,9 -188,7
Förändring i likviditet under perioden -9,2 -35,7 -41,0 26,1 22,0 12,1
Likviditetsbehållning -9,2 -35,7 -41,0 77,7 51,6 29,6
Outnyttjade långfristiga krediter 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

MNOK.

Hela åretFörändringar 4:a kvartalet
Kassaflöde

Hela året

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Ingående eget kapital 1.759,2 1.221,1 1.089,7 1.233,7 1.076,4 1.053,4

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

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

Avsatt till aktieutdelning 0,0 -97,2 -32,4 0,0 -97,2 -32,4

Förändring i reklassificerad anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 -3,6

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

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

Summa eget kapital 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

Summa eget kapital IFRS 1.858,5 1.301,9 1.060,8    

MNOK 

Förändringar 4:a kvartalet
Förändringar i eget kapital för koncernen
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Moelven ger folk goda rum

Den nya allaktivitetshallen i Moelv ger idrottsutövare goda rum att träna och tävla i, såväl 
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