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Bättre omsättning och resultat även 2021

Trots ännu ett problematiskt år med ökade

fraktkostnader och nya covid-19 utbrott har vi lyckats

öka både omsättning och resultat under 2021. Våra

dotterbolag i Panama har för första gången lyckats

skapa ett positivt resultat som dom gemensamt bidrar

med till koncernresultatet.

Vi blev i maj 2021 informerade om att Handelsbanken

slår ihop sin trade �nance (remburshantering) med

schweiziska UBS bank vilket ledde till att vissa av de

RMA nycklar som Handelsbanken haft med våra

kunders banker i Indien helt plötsligt försvann. De i

UBS saknade indiska bankerna stod för 70 % av vår

omsättning med våra Indiska kunder. Vi löste detta

genom att bilda ett nytt dotterbolag i Singapore (våra

konkurrenter �nns också här) för en del av

virkeshandeln. Vi har sedan i juni 2021 sålt en del virke

genom detta bolag som vi registrerat i namnet

Forwood International PTE LTD. Detta ger oss lägre

skatt, låga driftkostnader och inga valutakursförluster i

virkeshandeln som sker i bolaget och nu också bokförs

i USD.

Ökade fraktkostnader sätter käppar i hjulet

för virkeshandeln under andra halvåret 2021

De fraktpriser världshandeln utsätts för har gett tydliga

spår i vissa länders skyhöga containerpriser. Ökad
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efterfrågan från konsumenter, tra�kstockning vid

hamnarna och andra problem ligger till grund för

denna ökning. Bindningstiden från att containern

lastas till att den blir ledig igen har fördubblats från ca

35 dagar till + 70 dagar i världen vilket halverar antalet

lediga containers. Virkestransporterna  från Brasilien

och Ecuador står i princip stilla då priset för en 40 fots

container ökat till som högst 9000 USD. En ökning med

10 ggr priset som var 2019.

En måttligare men mycket försvårande ökning har

skett i Panama från 700 USD till 1700 USD i oktober,

2000 USD i november och 2100 USD i december 2021.

I Forwood investerar vi i ett mobilt sågverk

och blocksågar teaken.

För att adressera fraktproblemen kommer vi nu själva

att blocksåga rundstockarna för att sedan lasta dessa i

20-fots containrar. På så sätt möjliggör vi mer teakvirke

i varje container till en lägre kostnad för 20-fots

containern jämfört med en 40-fots container. På detta

sätt kan vi trots de höga fraktkostnaderna exportera

teakvirke till vår Indiska säljorganisation med

bibehållen lönsamhet.

Mobilt sågverk från amerikanska

Woodmizer



UC tilldelar oss Nordiskt Tillväxtceri�kat för

2020

Green Growth Nordic AB har tilldelats ett Nordiskt

Tillväxtcerti�kat från UC för framgångar bokslutsåret

2020. Sigillet visar att vi har utmärkt oss som ett

tillväxtföretag för det angivna bokslutet. Anledningen

till att vi fått denna utmärkelse är på grund av vår

förmåga att lyfta både omsättning och resultat under

ett historiskt problematiskt år. Mindre än 5% av

Sveriges bolag har kvali�cerats för detta certi�kat.

Återigen högsta möjliga kreditvärdighet för

Green Growth Nordic AB

Inte bara bästa riskklass (5) utan också ett inom

riskklassen toppvärde (0,07 %) för bolagets

kreditvärdighet visar bolagets styrka och trygghet.
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