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FINNFOREST-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1-3/2005 
(ej reviderad) 
  
•  Omsättning 467,6 miljoner euro (469,9). 
•  Rörelseresultat -0,9 miljoner euro (6,9) 
•  Resultat före skatter -11,4 miljoner euro (-10,4) 
•  Avkastning på bundet kapital -0,2 % (2,8) 
•  Soliditet 29,0 % (24,3) och skuldsättningsgrad 167 % (213) 
  
NYCKELTAL    
      

Milj. euro €  I/ 05 I/ 04 2004 
Omsättning  467,6 469,9 1 922,6 
      

Rörelsevinst  -0,9 6,9 23,0 
 %  -0,2 % 1,5 % 1,2 % 

Resultat före skatter -11,4 -10,4 -10,5 
Rapportperiodens resultat -10,7 -8,7 -8,4 
Avkastning på bundet kapital, % -0,2 2,8 2,5 
Soliditet, % 29,0 24,3 27,0 
Skuldsättningsgrad, % 167 213 179 
      

Räntebärande nettoskuld 642 703 619 
Bruttoinvesteringar 11 20 85 
Antal anställda vid periodens 
slut 

7 962 7 985 7 998 

 
 
Övergång till internationell redovisningspraxis (IFRS)  
 
Finnforest följer från och med ingången av år 2005 de internationella redovisningsstandarderna IFRS. 
Närmare detaljer och information om hur övergången påverkar balansräkningen och resultaträkningen finns 
på adress www.finnforest.fi.   
 
Finnforests resultat för 1-3/2005 jämfört med motsvarande period förra året 
  
Finnforests resultat före skatter för perioden januari–mars var -11,4 miljoner euro. Rörelseresultatet var -0,9 
miljoner euro, vilket var 7,8 miljoner euro sämre än för motsvarande period året innan. Resultatet före 
skatter var 1,0 miljoner euro svagare än samma period förra året.  
 
Orsaker till träproduktsindustrins svaga resultat i januari–mars var överutbudet på sågade trävaror och 
råvaror och särskilt det rekordhöga priset på furutimmer. Samma problem påverkade även resultatet för 
Moelvens sågindustri i Skandinavien. Sågindustrin gick in i en lönsamhetskris redan under det avslutade 
kvartalet. Priset på sågat furuvirke fortsatte sjunka. Det krävs radikala åtgärder för att få bukt med 
situationen. Efterfrågan på och prisutvecklingen för skivprodukter, björk- och barrträplywood, var mer 
gynnsam än under motsvarande period förra året.  
 
Försäljningen underskred målsättningen. I Storbritannien, det viktigaste marknadsområdet för 
distributionsverksamheten, har kundföretagens tillväxt bromsats upp. Efterfrågan har inte ökat i samma takt 
som tidigare. Finnforest har dock bevarat sin starka marknadsställning inom gör-det-själv-segmentet. 
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Kerto LVL visade fortsatt positiva resultat och orderstocken var god. Kertoprodukternas marknadsställning 
stärktes och priserna ökade. Genom en utvidgning i Punkaharju ökar produktionskapaciteten för Kertoträ 
från och med början av 2006 från 60 000 kubikmeter till 130 000 kubikmeter per år. 
 
Inom byggsegmentet inleddes produktionen och försäljningen av modulprodukter i industriell skala i 
Finland.  
 
Omsättning, resultat och finansiell ställning  
 
Jämfört med samma period förra året minskade Finnforestkoncernens omsättning med 2,3 miljoner euro 
och uppgick till 467,6 miljoner euro (469,9). Affärsverksamhetens övriga intäkter för januari–mars var 1,6 
miljoner euro (4,0). Koncernens rörelseresultat var -0,9 miljoner euro (6,9) Även resultatet före skatter 
sjönk och var -11,4 miljoner euro (-10,4). 
  
Rörelseresultatet för affärsområdet Träproduktsindustri var under januari–mars -3,3 miljoner euro (4,8). 
Rörelsevinsten för affärsområdet Byggande var 1,4 miljoner euro (2,1) och för affärsområdet Distribution 
2,5 miljoner euro (3,8). 
  
Avkastningen på sysselsatt kapital sjönk jämfört med motsvarande period året innan och var -0,2 procent 
(2,8). Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel och placeringar till 13,9 miljoner euro (23,0).  
  
Vid rapportperiodens slut var soliditeten 29,0 procent (24,3) och skuldsättningsgraden 167 procent (213).  
 
I och med att Finnforest från och med årsskiftet följer de internationella redovisningsstandarderna IFRS, 
bokfördes under det första kvartalet en förlust på 2,3 miljoner euro (-8,3) bland finansieringsposterna till 
följd av nedvärdering av valutasäkrade poster. Den största delen av förlusten berodde på att pundet stärktes 
och den svenska kronan försvagades. 
 
Personal 
  
Finnforest hade i slutet av mars 7 962 anställda (7 985). Av dem arbetade 2 481 i Finland (2 605), 1 653 i 
Norge (1 678), 165 1 i Sverige (1 408) och 958 i Storbritannien (968). I övriga länder fanns sammanlagt 
1 369 anställda (1 326). 
  
Affärsområdenas utveckling och marknadsställning 
  
Affärsområdet Träproduktsindustri 
  

milj. euro € I / 05 I / 04  milj. euro € I/ 05 IV/ 04 III/ 04 II/ 04 I/ 04 
I-IV/ 

04 
Omsättning 261,0 268,1  Omsättning 261,0 252,9 229,6 287,2 268,1 1037,8 
Rörelseresultat -3,3 4,8  Rörelseresultat -3,3 -3,7 -1,9 4,9 4,8 4,1 

% -1,3 1,8  % -1,3 -1,5 -0,8 1,7 1,8 0,4 
ROCE, % -2,1 3,5  ROCE, % -2,1 -1,1 -1,5 0,0 3,5 0,9 
Produktion,  
1000 m3 1159,7 1213,3  

Produktion,  
1000 m3 1159,7 1172,2 1095,2 1072,1 1213,3 4553,0 

 
Rörelseresultatet för Träproduktsindustrin försvagades avsevärt jämfört med motsvarande period året innan. 
Den främsta orsaken till detta var att lönsamheten för sågat granvirke och särskilt sågat furuvirke 
försvagades. 
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Efterfrågan på nordiskt barrvirke var normal på huvudmarknaderna. Beträffande sågat granvirke var 
tillgången och efterfrågan i balans. Överutbudet på sågat furuvirke fortsatte, vilket ledde till att 
försäljningspriserna sjönk med över tio procent jämfört med samma period året innan. Det resulterade i en 
lönsamhetskris under det första kvartalet.  
 
Efterfrågan på björk- och barrträplywood var fortsättningsvis relativt god. Försäljningspriserna utvecklades 
positivt vilket lade en grund för goda resultat. 
 
Marknadsläget för spånskivor och lamellskivor var fortsatt stabilt.  
 
Efterfrågan på värmebehandlat trä ökade. Även priserna utvecklades positivt. 
 
Sågverkens totala produktionsvolym var 1 049 000 kubikmeter (1 119 000), varav granvirkets andel var 
622 000 kubikmeter och furuvirkets 427 000 kubikmeter.  
 
Affärsområdet Distribution  
 
milj. euro € I / 05 I / 04 milj. euro € I/ 05 IV/ 04 III/ 04 II/ 04 I/ 04 I-IV/ 04 
Omsättning 185,1 193,3 Omsättning 185,1 185,2 208,0 221,8 193,3 808,3 
Rörelseresultat 2,5 3,8 Rörelseresultat 2,5 0,2 6,0 7,7 3,8 17,6 

% 1,4 2,0 % 1,4 0,1 2,9 3,5 2,0 2,2 
ROCE, % 3,9 5,5 ROCE, % 3,9 -2,2 0,5 3,1 5,5 6,9 
Försäljning, 1000 
m3 

596,5 649,9 Försäljning, 1000 
m3 

596,5 435,9 702,3 685,5 649,9 2473,6 

 
I början av året var byggindustrin på huvudmarknaderna utsatt till följd av det kalla vädret som lamslog 
arbetet på byggplatserna. Den svaga utvecklingen för den tyska betoniserings- och byggindustrin 
återspeglades i Finnforests försäljning i landet.  
 
Moelven Wood uppvisade förlust. Förlusten är dock klart mindre än för samma period förra året. I 
Storbritannien, det viktigaste marknadsområdet, ser kundföretagens tillväxt ut att bromsas upp, vilket 
återspeglas i försäljningen jämfört med motsvarande period förra året. I Frankrike fortsätter försäljningen 
utvecklas och resultaten är goda. I Tyskland är verksamheten förlustbringande och effektiviseringen av 
funktionerna fortsätter.  
  
Skivpartihandeln i Ungern, Tjeckien och Slovakien gick framåt planenligt. Den mest positiva utvecklingen 
skedde i Rumänien. 
  
Försäljningen genom försäljningsenheten för Asien och Stilla havet utvecklades positivt under det första 
kvartalet. Efterfrågan på gör-det-själv-produkter och byggprodukter väntas öka i området.  
 
Affärsområdet Byggande  
  

milj. euro € I / 05 I / 04  milj. euro € I/ 05 IV/ 04 III/ 04 II/ 04 I/ 04 I-IV/ 04 
Omsättning 82,3 72,2  Omsättning 82,3 86,3 75,5 87,3 72,2 321,3 
Rörelseresultat 1,4 2,1  Rörelseresultat 1,4 1,9 4,2 3,0 2,1 11,1 

% 1,8 2,9  % 1,8 2,1 5,5 3,4 2,9 3,5 
ROCE, % 3,8 6,0  ROCE, % 3,8 -0,8 1,4 1,2 6,0 7,7 
Produktion, 1000 
m3 

62,8 66,4  Produktion, 1000 
m3 

62,8 64,7 60,8 61,6 66,4 253,5 
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Under det första kvartalet var efterfrågan på byggprodukter dämpad, i huvudsak till följd av den stränga 
vintern i Centraleuropa. Mot slutet av kvartalet ökade efterfrågan. Moelvens byggverksamhet motsvarade 
förväntningarna; försäljningen och lönsamheten förbättrades jämfört med samma period förra året.  
 
Försäljningen av Kerto-LVL utvecklades positivt jämfört med första kvartalet förra året. Orderstocken var 
god, likaså lönsamheten. I Finland och Skandinavien var marknadsläget gynnsamt. Det fortsatt livliga 
bostadsbyggandet i Storbritannien höll uppe efterfrågan också på I-balk och Kertoträ.  
 
Efterfrågan på limträ har hållits uppe av den starka försäljningen till distributörerna. Utöver den finska 
marknaden utvecklades även den italienska och spanska marknaden gynnsamt. Prisnivån på den japanska 
marknaden ligger på en alltför låg och med hänsyn till verksamheten ohållbar nivå.  
 
I Storbritannien har försäljningen av golvsystem varit livligare än väntat. Försäljningen av Leno vägg- och 
golvsystem blev i någon mån lidande av den stränga vintern i Centraleuropa. Mot slutet av kvartalet tog 
byggandet fart och försäljningen ökade. Den starka utvecklingen för innerväggssystem är anmärkningsvärd 
med beaktande av den anspråkslösa nivån för kontorsbyggande och renoveringar i Finland. Marknaden för 
träbaserade väggsystem för kontorsbyggande utvecklades gynnsamt.  
 
Modulbyggnadsverksamheten har byggt upp ett försäljningsnät i Finland och det producentbaserade 
småhusbyggandet har tagit fart i och med att modulfabriken körts i gång. 
 
Projektbyggandet led särskilt av den kalla vintern i Centraleuropa och av den hårda priskonkurrensen i 
Europa. I Tyskland uppnåddes trots detta volymmålen. Projektbyggandet i Finland utvecklades enligt 
förväntningarna, medan projektförsäljningen i Storbritannien och Frankrike ännu inte lyckades som 
planerat.  
  
Användningen av träråvara 
  
Den totala mängden timmer som användes vid Finnforests produktion under rapportperioden var 2 842 000 
kubikmeter. Av detta stod grantimmer för 1 754 000 kubikmeter, furutimmer för 995 000 kubikmeter och 
björktimmer för 93 000 kubikmeter.  
 
Investeringar 
  
Finnforest bygger ut produktionsenheten för Kertoträ i Punkaharju. Produktionskapaciteten i Punkaharju 
ökar från och med början av 2006 från 60 000 kubikmeter till 130 000 kubikmeter per år. Investeringen 
uppgår till 20 miljoner euro. Totalinvesteringarna vid Punkaharjufabriken stiger till 70 miljoner euro efter 
de senaste två investeringsfaserna och kraftverksinvesteringen. Utvidgningen har en sysselsättande effekt på 
130 årsverken, varav 50 i produktionen och 80 inom virkesanskaffningen och bland underleverantörerna. 
Byggfasen kräver 150 årsverken.  
 
Finnforest Abp och fastighetsaktiebolaget Punkaharjun Nobelinniemi undertecknade ett avtal om 
försäljning av Finnforests nuvarande produktionsfastighet för Kertopuu till ett nybildat fastighetsaktiebolag. 
Samtidigt avtalades om mark- och fastighetsarrenden. Ett av Punkaharju kommun och samkommunen för 
regionen Östra Savolax ägt fastighetsaktiebolag svarar för den fastighetsutbyggnad som investeringarna 
förutsätter. Finnforest hyr produktionslokalerna genom ett långtidskontrakt. 
 
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under rapportperioden till 11 miljoner euro (20).  
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Övriga händelser 
 
Vicehäradshövdning Ole Salvén utnämndes till VD för Moelven Industrier ASA fr.o.m. 1.2.2005, då förre 
VD:n industrirådet Bo Borgström avgick med pension. 
 
Elinstallationsbolaget Mesna Installasion AS anslöts till Moelven Industrier ASA den 1 januari 2005. 
 
Händelser efter rapportperioden 
 
Den 18 april 2005 informerades om en omstrukturering av Moelven Industrier ASAs funktioner. 
I stället för de tidigare fem affärsområdena har Moelven koncentrerat verksamheten till de tre 
affärsområdena Wood (förädling och distribution), Timber (sågverksindustri) och Byggsystemer 
(byggsystem). 
  
Framtidsutsikter 
 
För affärsområdet Byggande ser det första och andra kvartalet lovande ut. Endast nybyggnads- och 
renoveringsbyggandet förväntas öka väsentligt. Under den kommande perioden väntas projektförsäljningen 
framskrida planenligt.  
 
Ingen förändring väntas ske i efterfrågan på barr- och björkplywood eller på sågade trävaror, spånskivor 
och lamellskivor. Inte heller marknadsläget i Tyskland väntas bli bättre.  
 
Det största hotet, som delvis redan realiserats, är förlusterna inom sågverksindustrin. Marknadsläget störs 
dessutom av det kontinuerliga överutbudet på sågade trävaror från Finland och Sverige. Om övergången till 
en på sågutbytet baserad kvalitetsprissättning för furutimmer lyckas, kan de positiva effekterna ge sig till 
känna mot slutet av året.  
 
Basindustrin måste ytterligare förbättra kostnadseffektiviteten och produktiviteten för att nå höjd lönsamhet. 
Satsningarna och utvecklingsarbetet inom byggsegmentet har varit betydande. Affärsområdet Byggande 
fokuserar på produktiviteten och lönsamheten.  
  
  
Styrelsen  
Esbo den 28 april 2005 
  
  
Närmare information: 
Verkställande direktör Ari Martonen, Finnforest Abp, tfn 01046 94870, mobil 050 2406 
Ekonomidirektör Mikko Kilpeläinen, Finnforest Abp, tfn 01046 94465, mobil 050 542 533 
Kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, Finnforest Abp, tfn 01046 94936, mobil 050 598 533 
  
 
BILAGOR  Resultaträkning och balansräkning 

Tabell över nyckeltal 
 
Moelven ASA 
  
Finnforests norska dotterbolag Moelven Industrier ASA, som svarar för funktionerna i Skandinavien, har 
den 28 april 2005 publicerat en egen delårsrapport.4.2005. Rapporten kan läsas på Internet, adress 
www.moelven.com. 
  
Läs mer om produkterna, tjänsterna och företaget på adresserna www.finnforest.fi, www.finnforest.com, 
www.moelven.com och www.metsaliitto.fi. 
 


