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Positivt kassaflöde och fortsatt hög omsättning
Koncernen Norrskog presenterar för 2015 ett bokslut med en fortsatt hög
omsättning och ett positivt kassaflöde. Rörelseresultatet är sämre än förväntat
och den enskilt största orsaken är lägre försäljningspriser på trävaror.
- Inte minst i vårt grannland Norge har vi sett nedgångar, bland annat beroende
på den norska kronan som tappat i värde, och det har påverkar oss starkt, säger
Olov Söderström, tf. VD. Samtidigt är jag stolt över att vi har förbättrat vår
inre effektivitet och exempelvis kortat ledtiderna för att redovisa uppdrag till
våra skogsägare. Detta samtidigt som vi haft en hög kontraktering under andra
halvåret av 2015. Medlemmarna visar fortsatt stort förtroende för föreningen
med ett inlånat kapital på närmare en miljard.
Industrin har trots försäljningspriserna ett gott år i ryggen med
försäljningsrekord för byggprodukter och flera produktionsrekord på sågarna.
Dessutom presterade marknadsavdelningen försäljningsvolymer i stort sett mitt
i prick mot satta mål och sänkte lagren i ett tufft marknadsläge.
- Det gör att jag ser mycket ljust på framtiden, säger Henrik Jönsson, VD för
Norrskog Wood Products.

Årsbokslut 2015 (2014 års siffror inom parentes)
• Omsättningen för koncernen 1,8 miljarder kronor (1,8 miljarder)
• Rörelseresultatet före finansnetto minus 30 miljoner (+64 miljoner).
Resultat efter finansnetto minus 19 miljoner (+64 miljoner).
• Kassaflöde 64 miljoner (4 miljoner)
• Produktion såg 432 tm³sv (443)
• Leveranser såg 441 tm³sv (439)
• Virkesvolym 1 475 tm³fub (1 706)

Norrskog 2016
Under 2016 förstärks redan uppskattade tjänster inom skoglig och ekonomisk
rådgivning med ökad tillgänglighet och digitala lösningar. Under året beräknas
logistiksatsningen ”Norrskog on time” ge full effekt i form av ett ännu mer
effektivt och styrbart flöde i vår värdekedja. Norrskog intensifierar också sitt
hållbarhetsarbete med fokus på kvalitet, miljö och mångfald!
För mer information:
Olov Söderström, tf. VD, 0612-71 87 70
Annika Lidgren, kommunikationschef, 0612-71 87 45
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