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Bokslutsrapport 2011 för Forwood AB 

Forwood AB har sedan 2000 byggt värden i nyetablerade och förvärvade skogsfastigheter i Panama.  

2011 har varit ett relativt lugnt år. Inga större markförvärv har genomförts. Inte heller några större 
nyplanteringar har gjorts. Tillväxten i planteringarna har varit mycket god. Beräkningarna av skogstill-
gångarna bygger dock på komplexa beräkningsmodeller och ett antal antaganden om tillväxt fram till 
slutavverkning. Ju längre beräkningsmodellerna varit i bruk ju säkrare blir de och ju mer statistik finns 
som stöd. Vissa antaganden om framtida tillväxt har reviderats under året, varför den hittills goda 
tillväxten inte framgår av redovisade siffror för 2011. Styrelsen känner sig dock trygga i redovisade 
utgående värden på skogstillgångarna. 

Om 2011 varit ett lugnt år, ser 2012 ut att bli ett mycket händelserikt år. De skogsmaskiner som 
anskaffades i slutet av 2011 är nu i full drift. Stora områden kommer att gallras under 2012. Viss del av 
virket beräknas vara kommersiellt säljbart. De första egentliga försäljningarna har genomförts.  Dessa 
visar på prisökningar, vilket är tillfredsställande. Under året har nya skogsmaskinerna anskaffats, vilka 
fått stor uppmärksamhet och möjligheterna till externa gallringsuppdrag bedöms som goda. Ledningen 
räknar också med nya markförvärv under året. 

Värdet av de biologiska tillgångarna (teakplanteringar) har under året ökat med 2,8 (2010: 70,7 inkl inlösen av 
avverkningsrätter) MSEK och koncernens resultat efter skatt uppgår till -12,7 (26,3) MSEK. 

• Årets resultat uppgick till -0,20 (0,80) SEK per aktie* 

• Eget kapital för koncernen uppgick till 281,5 (244,2) MSEK 

• Eget kapital per aktie uppgick till 4,58 SEK efter årets emissioner om totalt 15 202 545 nya aktier. 

• Långfristiga skulder uppgick till 3,2 (17,2) MSEK och har under året minskat med 14,0 främst pga att 

konvertibellån har lösts in.  

• Likviditeten per balansdagen uppgick till 20,8 (6,3) MSEK. 

 

Fullständig årsredovisning kommer att publiceras på www.forwood.se under mars månad. 

Göteborg 29 februari 2012 

 

*resultat per aktie är beräknat som årets resultat delat med antal aktier per bokslutsdagen 

 

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 20 april kl. 17.00 i Taubesalen på Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, 411 36 Göteborg. 

Telefon: 031-727 10 00. 

Inregistrering sker från kl 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. 

Ledamöter i den verkställande ledningen finns på plats från kl 16.00 för att svara på frågor från aktieägarna. 

Anmälan senast onsdagen den 18 april till:   Forwood AB    Storgatan 11, 411 24 Göteborg 

           031-10 71 00 info@forwood.com 

http://www.forwood.se/�

