Bokslutsrapport 2013 för Forwood AB
Forwood AB har sedan 2000 byggt värden i nyetablerade och förvärvade skogsfastigheter i Panama.
Även 2013 visade på en fortsatt god efterfrågan på teak främst från den Indiska marknaden. Trots en
försvagning av den Indiska valutan tidigare under året uppvaktades Forwood av Indiska uppköpare som
önskar förvärva Forwoods och andelsägarnas teakträd för export till Indien. Det är värt att notera att de träd
som uppköparna vill köpa är 12‐14 år och belägna i Colon området.
Det gallringsprogram som påbörjades 2012 har avslutats under året. Samtliga planteringar är nu gallrade
vilket ger en grund för en god tillväxt de kommande åren. Personalbrist och stora arealer med många träd
att gallra ut har gjort att gallringarbetet försenats i Colon distriktet. Investeringen i gallringsmaskiner från
Sverige har gjort att gallringarna kunnat slutföras under året och till en lägre kostnad. För planteringarna i
Colon har dock den försenade gallringen hämmat tillväxten under året vilket påverkar främst andelsägarnas
värden negativt. Träden bedöms återgå till normal tillväxt redan under innevarande växtperiod mellan maj
och december 2014.
Trots goda relationer med de indiska uppköparna i Panama har vi inte under 2013 genomfört tillräckligt med
slutavverkningsuppdrag för att vara nöjda. Årets första tertial visar även det ett otillfredsställande antal
avverkningsuppdrag. Offertförfrågningarna vi erhåller och svårigheten med att finna skogsarbetare i Panama
gör att vi ser positivt på möjligheten att erhålla större intäkter inom området avverkningsuppdrag. Det
omfattande besparingsprogrammet som inleddes under andra halvåret 2013 fortgår. Styrelsen beräknar att
koncernens löpande behov av likvida medel till drift kommer att kunna halveras under 2014.
Ökningen av de biologiska tillgångarna under året har uppgått till 21,9 (54,6) MSEK.
Rensat för valutadifferenser samt ändrad inflationsfaktor (2012) har biologiska tillgångar ökat med 22,2 (34,6)
MSEK och koncernen resultat efter skatt uppgår till 5,3 (48,1) MSEK. Totalt uppgår biologiska tillgångar till
367,5 (345,6) MSEK. Av värdet utgör skuld till andelsägare 62,4 (66,1) MSEK.






Årets resultat uppgick till 0,04 (0,78) SEK per aktie
Eget kapital för koncernen uppgick till 320,4 (311,1) MSEK
Eget kapital per aktie uppgick till 2,61 SEK
Långfristiga skulder uppgick till 87,9 (91,9) MSEK
Likvida medel per balansdagen uppgick till 3,1 (12,6) MSEK

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att publiceras på www.forwood.se senast den 6 juni 2014.
Årsstämma kommer att hållas fredagen den 27 juni kl. 17.00 2014 på Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36,
411 36 Göteborg. Inregistrering sker från kl. 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring och dryck.
Ledamöter i den verkställande ledningen kommer att finnas på plats från kl. 16.00. Kallelse till årsstämman
kommer att utfärdas senast den 30 maj 2014 genom annonsering i Post‐ och Inrikes Tidningar och publicering
på www.forwood.se. Samtidigt som kallelse sker kommer en annons om att kallelse har skett att vara införd i
Dagens Industri.
Anmälan senast tisdagen den 24 juni till:
Forwood AB
Storgatan 11
411 24 Göteborg
031‐10 71 00
info@forwood.com
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