




























 

Utökad förvaltningsberättelse Europeiska Skogsfonden 1 AB 2011 
 
Verksamheten 

Företagets verksamhet är att investera i, äga och förvalta skogsfastigheter inom EU. Detta är bolagets tredje 

verksamhetsår. Bolaget har avhållit 6 styrelsemöten och styrelsen har varit beslutsmässig på samtliga möten. 

Bolaget har genomfört en resa tillsammans med styrelse och aktieägare där delar av bolagets skogar i Litauen 

och Lettland besöktes. 

 

Investeringar 

Under första kvartalet 2011 gjordes de sista investeringarna och bolaget har därefter gått in i en förvaltningsfas.   

Bolagets totala markinnehav per den 31/12-2011 uppgår till 4 066 hektar varav 3 095 ha i Litauen och 971 ha i 

Lettland. Arealen skogsmark uppgår till 3 459 hektar och således inägo- och jordbruksmark till 607 hektar. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolagets sista emission registrerades i början av 2011 och under första kvartalet 2011 gjordes de sista 

investeringarna. Bolaget har därmed tagit in totalt ca 70 msek och har ett markinnehav på totalt 4 066 hektar 

varav 3 095 ha i Litauen och 971 ha i Lettland. Bolagets estniska dotterbolag såldes i slutet av året till 

Europeiska Skogsfonden 2 AB och genererade en mindre vinst. Försäljningen föregicks av en extern värdering 

av bolaget samt dess markinnehav (45 ha) vilken låg till grund för försäljningspriset. 

 

Bolagets dotterbolag i Litauen har under 2011 sålt ca 13 500 m3 stående skog varav 2 000 m3 avser gallring och 

resten slutavverkning. Försäljningarna har genererat intäkter väl i nivå med vad som budgeterats. Volymerna har 

genomgående varit väsentligt högre an vad som återges i skogsbruksplanerna. Bolagets Litauiska dotterbolag har 

därutöver planterat ca 30 hektar och röjt ca 60 hektar. Förvaltningen har således testats i alla väsentliga delar 

med tillfredsställande resultat.  

 

Förvaltningen i Lettland har omfattat gräsröjning för EU-bidrag på ca 120 hektar samt ca 10 hektar traditionell 

ungskogsröjning. Dotterbolaget i Lettland har även sålt en mindre volym virke (182 m3) som avverkats för att ge 

plats åt en kraftledningsgata. Ingen annan avverkning har gjorts av bolagets lettiska dotterbolag under 2011 . 

 

Utvecklingen av värdet på bolagets tillgångar 

Europeiska Skogsfonden 1 AB äger 4 066 hektar mark varav 3 459 ha är skogsmark och 607 ha jordbruks-, 

ängs- eller inägomark. Totalt virkesförråd uppgår till ca 595 000 m3 stående skog inkluderat tillväxten sedan 

förvärv och avdraget för de virkesförsäljningar som gjorts. Bolaget bedömer att man som lägst skulle kunna sälja 

innehavet av skogsmark för 125 kr/m3 samt att den jordbruks-, ängs- och inägomark som bolaget äger betingar 

ett ytterligare värde om 10 000 kr/hektar. Detta tillsammans utgör ett totalt bedömt lägsta marknadsvärde på ca 

80Msek. Utslaget på bolagets samtliga B-aktier (653 746 st) gör detta ett bedömt lägsta marknadsvärde per aktie 

om 122 kronor. Någon extern värdering är inte gjord. 

 

Bolagets framtida utveckling 

Under senare delen av 2011 och början av 2012 har virkespriserna fallit ordentligt vilket föranlett bolaget att 

minska försäljningen av rotstående skog. Det finns få tecken som tyder på en konjunkturförbättring redan under 

2012 vilket innebär att avverkningsnivåerna sannolikt kommer att hållas på en lägsta möjliga nivå under hela 

innevarande år.  

 

Det finns emellertid ingenting som tyder på att priserna på skogsfastigheter sjunker utan snarare tvärtom så 

märker vi av ett ökat intresse och en ökning av skogsfastighetspriserna i våra områden. 

 

Valutakursdifferenser 

I årsredovisningen redovisas valutakursdifferenser i koncernen över eget kapital och benämns i not 9 som ”Årets 

omräkningsdifferens”. Sedan 2010 har den svenska kronan successivt stärkts mot Euron och eftersom bolagets 

innehav ägs i lokal valuta, d v s litauiska litas och lettiska lat, och dessa är peggade mot Euron har koncernens 

redovisade egna kapital sedan 2010 minskat med ca 3,5 mkr hänförbart till valutakursdifferens.   
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