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Norrskog stärker resultatet
Norrskog redovisar ett starkt resultat för januari till juni 2014.
Rörelseresultatet för koncernen blev plus 69 miljoner kronor, att jämföra med en
förlust på 21 miljoner samma period förra året. Högre leveransvolymer och
rekordartad produktion bidrar till det positiva resultatet.
– Vi har en sund affärsmodell som skapar lönsamhet för skogsägarföreningen
Norrskog och för våra medlemmar. Våra tjänster värdesätts av medlemmarna speciellt
ett år som detta. Vi har arbetat hårt med att ta hand om all skog som föll efter de
senaste stormarna och vårt fokus har varit att säkra värdet på medlemmarnas skog,
säger Janne Björck, VD för Norrskog.
Norrskog har ett upplägg som innebär att alla som tecknat stormkontrakt är
garanterade ett visst pris. Det priset justeras sedan med ett slutpristillägg.
– Uppdragsredovisningen är nu i full gång och vi kan glädjas åt att vi med stor
sannolikhet kommer att kunna betala ut ett slutpristillägg till medlemmarna redan i år,
säger Janne Björck.
Hög omsättning
Koncernens omsättning på 891 (874) miljoner kronor ligger över förväntningarna.
Hög inmätt volym och högre leveransmedelpriser bidrar till intäkterna.
Rörelseresultatet för koncernen under jan-juni blev 69 (-21) miljoner och för juni
12 (-6) miljoner. För första halvåret är det en förbättring med 90 miljoner jämfört med
föregående år.
Föreningen Norrskog redovisar ett rörelseresultat på 28 (-23) miljoner.
Leveransvolymerna har stigit med 15 % under första halvåret jämfört med föregående
år samma period.
Stark industri
Industrin går starkt och producerar och levererar på rekordnivåer.
Leveransmedelpriserna har stigit rejält under första halvåret. Dotterbolaget Norrskog
Wood Products AB gör ett mycket starkt första halvår med ett rörelseresultat på 41 (2)
miljoner kronor. Bakom resultatet ligger en trävarumarknad som har återhämtat sig
något, med stark draghjälp från framförallt de nordafrikanska länderna med Egypten i
spetsen. Ytterligare bidragande orsaker till resultatet är att de senaste årens
investeringar har börjat växla ut samt att Norrskog har nått långt med arbetet med att
systematisera och förbättra arbetsrutinerna. Detta sammantaget har gjort att flera
enheter har produktionssiffror på rekordnivåer.
- Sammantaget ser vi med tillförsikt fram emot resten av året.
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För mer information:
Janne Björck, VD, tel 0612-71 87 30.
Annika Lidgren, kommunikationschef, 0612-71 87 45.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skogsägarna Norrskog är en skogsägarförening med 13 000 medlemmar 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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