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Norrskog gör stabilt resultat trots kärvare marknader
Norrskog uppvisar ett stabilt resultat för årets första sex månader. Koncernens
rörelseresultat uppgår till 20 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets
69 miljoner. Skillnaden mot föregående år förklaras främst av lägre marginaler
i virkesförsäljningen och en kärvare trävarumarknad.
– Norrskog har nu i stort sett slutredovisat alla uppdrag som omfattat skog som
fälldes av stormarna Ivar och Hilde. Nu måste vi tillsammans med skogsägarna
hantera risken för barkborreangrepp i stormarnas spår. Vi kommer att hjälpa
våra medlemmar med de avverkningar som krävs för att hantera även det
problemet, konstaterar Norrskogs vd, Janne Björck.
Koncernens omsättning redovisas till +933 (891) MSEK. Virkesfångsten är
fortsatt hög, även om den är lägre än under stormåret 2014.
Viktiga investeringar
Industrin redovisar ett rörelseresultat på +16 MSEK under det första halvåret,
det kan jämföras med föregående års resultat på +41 MSEK samma period.
Trävarumarknaden i Europa har varit något avvaktande under perioden, medan
Sverige och Norge har legat stabilt. Norrskogs försäljning utanför Europa har
utvecklats positivt. Försäljningsarbetet med kunder i 35 länder har bidragit till
en fortsatt stabilitet.
– Vi har lagt stort fokus på utvecklingen av vidareförädling i byggprodukter
där våra senaste investeringar i måleri och impregnering hjälpt till att hålla
uppe våra marknadsandelar. Vi arbetar även med vår effektivitet för att kunna
vara lönsamma trots krävande marknadsläge, säger Janne Björck.
Starka finanser
Norrskog har en stark finansiell ställning och redovisar ett finansnetto på +21
(3) MSEK under första halvåret.
– Vi fortsätter att premiera våra medlemmar genom att erbjuda en av
marknadens bästa inlåningsräntor, för närvarande 1,10 %, säger Janne Björck.
För mer information:
Janne Björck, VD, 0612-71 87 30
Annika Lidgren, kommunikationschef, 0612-71 87 45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Norrskog är en skogsägarförening med 13 000 skogsägare som äger en miljon hektar
skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland. I koncernen Norrskog
ingår helägda dotterbolaget NWP (Norrskog Wood Products) med produktionsenheterna
Östavall, Sikås, Hammerdal och Hissmofors.
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