EUROPEISKA SKOGSFONDEN 1 – kvartalsrapport Q2 2013
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. Den
årliga tillväxten är ca 21 000 m3 och skogsförvaltningen sköts via lokala dotterbolag under kontroll av
European Forest Management OU.
Efter halva 2013 kan vi sammanfatta verksamheten med att verkligheten följer prognoser och planer
mycket väl. Koncernens sålda och avverkade volymer uppgår per den 30/6 till ca 14 000 m3 att
jämföra med den planerade årsvolymen på ca 22 500 m3. Totala intäkter uppgår till ca 2,8 mkr och
resultatet före skatt ligger på ca 1,5 mkr för samma period. När det gäller återplantering, röjning
samt övrig skogsvård så ligger vi något efter budget men kommer att komma ifatt innan årets slut.
I Lettland har vi redan sålt och avverkat den årliga planerade volymen på 5 000 m3 så fokus under
hösten blir skogsvård såsom röjning och plantering. Med anledning av goda virkespriser har styrelsen
emellertid beslutat att förbereda för att sälja ytterligare 5 000 m3 slutavverkning vilket motsvarar
ytterligare ca 1,3 mkr i intäkter.
I Litauen har vi sålt och avverkat ca 8 500 m3 vilket är hälften av vad som budgeterats för 2013.
Priserna ligger på förväntade nivåer både avseende gallring och slutavverkning. En normal
slutavverkning på våra marker i Litauen betalas med ca 250-275 kronor per m3 stående skog.
Plantering, röjning och annan skogsvård löper på enligt plan. I år kommer vi därutöver att plantera ca
30 ha med åkermark där vi erhåller bidrag på 100 % av kostnaden.
EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 – kvartalsrapport Q2 2013
Europeiska Skogsfonden 2 AB äger ca 4 400 hektar mark varav huvuddelen i Litauen. Det totala
virkesförrådet uppgår till ca 500 000 m3. Bolaget har etablerade dotterbolag som äger mark i
samtliga tre baltstater och fokuserar på förvärv framför allt i Litauen och Lettland. Förvaltningen av
bolagets tillgångar sköts och kontrolleras av European Forest Management OU i samordning med
Europeiska Skogsfonden 1 AB:s tillgångar.
Europeiska Skogsfonden 2 AB startade sin verksamhet i mars 2011 och har till och med juni 2013
tagit in ca 80 mkr i kapital före emissionskostnader. Merparten av kapitalet är idag investerat och
sedan ett par månader tillbaka har skogsförvaltningen pågått, framför allt avseende kompletterande
skogsvård och planering av avverkningsvolymer. Bolaget räknar med att sälja en mindre volym
avverkning under hösten då priserna är goda. Någon resultatprognos för koncernen 2013 föreligger
inte men vi räknar med ett positivit resultat för helåret.
EUROPEISKA SKOGSFONDEN 3
En tredje skogsfond är startad och kapitalisering pågår. Läs mer på vår hemsida där du även kan
ladda ner prospekt och anmälningssedlar.
EVENT
Hösten är välfylld med event. Läs mer och anmäl dig på vår hemsida.
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