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Innehåll

KWH-koncernens årsredovisning 2011 består 

av en årsberättelse och en bokslutsrapport.

Årsberättelsen presenterar koncernen 

och dess verksamhet år 2011 samt koncer-

nens resultat- och balansräkning. Årsberät-

telsen  publiceras även på före tagets hemsida 

www.kwhgroup.com. Den ges ut på svenska, 

fi nska och engelska.

Bokslutsrapporten innehåller bokslut 

med bilageuppgifter och den kan beställas 

från info@kwhgroup.com. Bokslutsrapporten 

ges ut på svenska.



D
å vi diskuterar år 2011 kan man bara konstatera, att 

året dominerades av omvärldens krisartade tillstånd. 

Ekonomin och främst den fi nansiella situationen 

inom EU har utvecklats i en ogynnsam riktning, 

vilket även påverkade industrin i en negativ riktning. Frågan är, 

blir det recession nu eller depression senare? Hur djup och hur 

långvarig blir den. Drabbar den främst EU eller blir det också en 

recession i USA.

Fortsatta statliga, nationella underskott och en fortsatt ökad 

skuldsättning försvårar en återhämtning och med stor sanno-

likhet har vi att se fram emot en lång period med klen tillväxt. 

För att minska underskotten skulle det krävas ett handelsöver-

skott eller ett ökat sparande och/eller minskad konsumtion 

och investeringsnivå. Det senare betyder automatiskt en lägre 

tillväxt.  Avbetalning av utländska lån kräver också export, vilket 

så gott som alla länder naturligtvis strävar efter att öka i dagens 

läge. Men frågan är vem skall importera i detta läge och vem har 

konkurrenskraft?

Finanskrisens ”bad boy” Grekland går inte att rädda mer, 

utan går mot en oundviklig konkurs. Frågan är bara när poli-

tikerna skall acceptera fakta och låta det ske. Vad som följer 

av detta är osäkert men vi måste vänta oss en stor osäkerhet 

och en hel del störningar i vår omvärld. Nu går vi mot en tid av 

kapital förstörelse av stora mått och också Finland kommer att bli 

tvunget att fi nansiera en del av detta.

De stora bankerna inom EU måste refi nansiera sitt egna 

kapital eller nationaliseras och troligen måste även ECBs kapital 

stärkas. ECB s roll som bankfi nansiär är idag avgörande för tro-

värdigheten inom fi nanssektorn inom EU.

Peter Höglund, koncernchef

Koncernchefens översikt
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Kinas roll i världsekonomin är intressant. 

Landet visar nu ett intresse för att träda in 

som en fi nansiär och stöda EU:s stabilitet, i 

första hand kanske Grekland. Deras intresse 

beror på, att de är beroenda av export-

marknaderna främst USA och EU. I ett läge 

då efterfrågan i båda blocken sviktar, blir det 

viktigt att om möjligt stöda dessa marknader. 

Kinas hemmamarknad kan inte idag svälja 

den exportinriktade industrins fl öden.

Ett annat land som det inte talas så 

mycket om ännu är Japan.  Landets enorma 

skuldsättning fi nansierad på inhemsk bas, 

med en åldrande befolkning kommer inte 

att kunna fortsätta att växa utan externa lån-

givare. Då har vi en ny ekonomisk härdsmälta, 

som kommer att få vittgående följder för 

världsekonomin.

KWH 2011

Vi nådde den förväntade tioprocentiga om-

sättningsökningen, men resultatmässigt nåd-

des inte de ställda målen. Däremot lyckades 

vi slå fj olårsresultatet tack vare ett oväntat 

gott resultat under årets sista månader. 

Omsättningen för koncernen ökade med 

cirka 11 % men försämrade försäljningsmar-

ginaler och kraftigt ökande fasta kostnader 

påverkade resultatet negativt. 

till infl ation på sikt. Man är dock tvungen att 

jobba med ett problem i taget, annars rasar 

korthuset ihop.

Det är också viktigt att inse, att för-

lamande förväntningar måste motarbetas. 

Stora faror innebär stora risker, men också 

exceptionella möjligheter om vi kan utnyttja 

dem! Våra strategier och planer bygger på 

en kontinuerlig förnyelse dock av nöden 

tvungen anpassad efter omständigheterna. 

Vi strävar framåt men vi är pragmatiker 

inte dogmatiker vilket gör att planerna inte 

kan vara statiska.

Trots de svaga konjunkturförväntning-

arna tror vi i vår budget på en betydande 

resultatförbättring för KWH på gruppnivå och 

alla aff ärsgrupper borde ha ett stabiliserat 

positivt resultat för år 2012. De åtgärder som 

gjorts under det senaste året borde möjlig-

göra detta.

Den största besvikelsen var KWH Pipes 

svaga resultat för på de fl esta marknaderna, 

förutom Kanada som har haft en mycket posi-

tiv utveckling. Därtill kan nämnas KWH Plast, 

som fortfarande befi nner sig i en omstruktu-

reringsfas. 

KWH 2012 

För 2012 budgeterar vi en moderat tillväxt 

både i omsättning och resultat. Resultatut-

vecklingen förutsätter en högre försäljnings-

marginal än året innan. Frågan är om detta i 

dagens läge, med en förväntad ny recession 

i EU och USA är realistiskt. Det kommer att 

krävas betydande produktivitetsförbättringar 

eftersom konkurrensen skärps. Eftersom den 

globala tillväxte n är hotad kan man med rätta 

fråga sig var exportmarknaden fi nns. 

Exporten kan räddas av en nedvärdering 

av euron i förhållande till de fl esta stora va-

lutor. Detta kan ske genom att ECB fortsätter 

med att bevilja mycket stora lån till förmån-

liga villkor 1 % ränta på treåriga lån med 

mycket låga säkerhetskrav. ECB garanterar då 

penningtillgången åt bankerna i Europa och 

stöder direkt eller indirekt krisländerna med 

obligationsköp. I praktiken betyder detta 

detsamma som att ECB trycker upp pengar, 

vilket kan rädda dagssituationen men leder 

Våra strategier och 
planer bygger på en 
kontinuerlig förnyelse.
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Resultat, milj. €

KWH Pipe 44 %

KWH Mirka 30 %

KWH Logistics 21 %

KWH Invest 5 %

R
e

su
lt

a
t 

u
ta

n
 s

k
a

tt
e

r
R

ö
re

ls
e

re
su

lt
a

t

Omsättning 

per marknad

Nyckeltal
Omsättning,  milj. € 484,5 537,4

Rörelseresultat,  milj. € 22,1 24,8

Vinst före skatter,  milj. € 21,0 21,6

Avkastning på bundet kapital, %

Avkastning på eget kapital, %

Investeringar,  milj. € 24,2 30,3

Soliditet, %

Gearing, %

Personal 2 627 2 691

Övriga 1 %

Finland 37 %

Asien 6 %

Nordamerika 17 %

Övriga Europa 39 %

K
oncernen nådde den förväntade 

tio procentiga omsättningsökning-

en, men resultatmässigt nåddes inte 

de ställda målen. Däremot lyckades 

man slå fj olårsresultatet tack vare ett oväntat 

gott resultat under årets sista månader. 

Omsättningen för koncernen ökade med 

cirka 11 % men försämrade försäljningsmar-

ginaler och kraftigt ökande fasta kostnader 

påverkade resultatet negativt. 
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2007 2008 2009 2010 2011

 2  6 -20 4 11

67 64 64 64 63

KWH Pipe, % 51 52 50 44 44

KWH Mirka, % 26 24 26 30 30

KWH Logistics, % 13 15 18 19 21

10 9 7 7 5

11 8 4 7 7

9 6 3 5 6

58 59 64 64 64

26 22 13 8 3

2 852 2 916 2 696 2 627 2 691

1 155 1 188 1 116 1 061 1 060

193 201 173 184 200

KWH 2007–2011

Ur resultaträkningen

Omsättning

Finland, milj. € 188,2 216,1 172,1 186,1 206,0

Export från Finland, milj. € 172,5 156,4 130,5 148,6 156,1

Utlandsverksamhet, milj. € 195,4 219,4 167,9 156,1 181,7

Totalt, milj. € 551,6 587,5 467,5 484,5 537,4

Löner och bikostnader, milj. € 121,6 127,0 115,0 121,0 129,1

Avskrivningar och nedskrivningar, milj. € 27,3 26,6 35,1 26,7 25,1

Rörelsevinst, milj. € 36,8 27,6 12,1 22,1 24,3

Finansnettokostnad, milj. € 5,0 6,6 1,3 1,1 2,7

Resultat före skatter, milj. € 31,8 21,0 10,9 21,0 21,6

Skatter enligt resultaträkningen, milj. € 9,4 5,4 3,3 6,4 5,0

Resultat efter skatt inklusive minoritetsandel, milj. € 22,5 15,6 7,5 18,4 13,6

Ur balansräkningen

Långfristiga tillgångar, milj. € 227,1 236,1 233,5 234,1 231,5

Omsättningstillgångar, milj. € 111,7 91,3 70,6 80,3 82,2

Fordringar, milj. € 93,2 96,6 80,0 87,0 90,6

Kassa och bank, milj. € 17,5 33,6 42,8 48,0 57,1

Eget kapital, milj. € 260,3 267,6 270,6 284,6 293,8

Främmande kapital, milj. € 189,2 189,9 156,0 164,8 167,6

Räntebärande nettoskulder, milj. € 66,7 57,7 34,7 24,1 7,8

Balansomslutning, milj. € 449,5 457,5 426,6 449,4 461,4

Relationstal

Förändring i omsättning, %

Export och utlandsverksamhet, %

Andel av koncernomsättning

KWH Invest och övrigt, %

Avkastning på bundet kapital, %

Avkastning på eget kapital, %

Soliditet, %

Gearing, %

Övriga uppgifter

Bruttoinvesteringar, milj. € 48,6 43,3 32,7 24,2 30,3

Nettoinvesteringar, milj. € 46,3 40,8 31,1 21,3 25,5

Anställda i genomsnitt

därav utomlands

Omsättning per anställd, 1000 €

Avkastning på bundet kapital
Resultat före skatter plus räntekostnader och fi nansiella 
kostnader i procent av balans omslutning minus icke-
räntebärande skulder i genomsnitt.

Avkastning på eget kapital
Nettoresultat i procent av eget kapital plus 
minoritetsandelar i genomsnitt.

Soliditet
Eget kapital plus minoritetsandelar i procent av 
balansomslutning minus erhållna förskott.

Gearing
Räntebärande skulder minus kassa och 
banktillgodhavanden i procent av eget kapital plus 
minoritetsandelar.
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KWH Pipe

KWH Invest

KWH Logistics

KWH Mirka

KWH Invest

KWH kort
KWH-koncernen utvecklar, producerar och marknadsför plastprodukter och slipmaterial globalt samt 

bedriver serviceverksamhet inom logistikbranschen.

En ledande inter nationell specialist på plaströrssystem

Plaströr och  -rörsystem för användning i industrin, infrastruktur 

och byggnader, miljöprodukter och energirelaterade produkter, 

isolerade rörsystem samt specialmaskiner och produktions-

teknologi

Slip papper, -duk och -nät, non-woven- baserade slipprodukter, 

slipmaskiner och poleringsmedel; kompletta slipsystem för be-

arbetning av ytan före lackering eller annan ytbehandling

De största kund grupperna: bilreparation samt fordons- och 

möbelindustrin

KWH Freeze (Cold Storage) är Finlands ledande kommersiella 

fryslagringsföretag.

Backman-Trummer-koncernen (aff ärsenheterna Port & Sea och 

Freight Forwarding) fungerar i  stuveri- och lagringsbranscherna 

samt inom transport och spedition.

Prevex producerar VVS-produkter och kundspecifi ka komponen-

ter. Marknadsledare på vattenlås för diskbänkar i Skandinavien. 

KWH Plast tillverkar förpacknings- och etikettfi lmer samt 

 syntetiskt papper.
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Huvudsäte i Vasa, Finland

Verksam i Europa, Sydostasien och Nordamerika

Tio produktions anläggningar och fem försäljningsbolag

Andel av export och utlandsverksamhet 66 %

Omsättning

234 M€ 

Personal

1 238

Produktionsanläggningar i Jeppo, Oravais och  Karis, Finland

Fjorton försäljnings bolag och tre försäljnings kontor utomlands

Exporterar cirka 96 % av produktion en främst till Europa, USA och Fjärran 

Östern.

Omsättning

162 M€ 

Personal

883

KWH Freeze (Cold Storage) har fryslager i  Vanda och Ingå i Finland.

Port & Sea och Freight Forwarding: 

verksamhet i tio hamnar i västra Finland och i Fredrikshamn. 

Omsättning

112 M€ 

Personal

378

Fabrik  i Nykarleby, Finland

Exporterar cirka 80 % av produktionen.

Fabrik i Jakobstad, Finland

Exporterar cirka 82 % av produktionen.

Omsättning

34 M€ 

Personal

181

Totalt
Omsättning

537 M€

Personal

2 691

Andel av KWH-koncernen

Andel av KWH-koncernen

Andel av KWH-koncernen

Andel av KWH-koncernen

30 %

33 %

21 %

14 %

5 %

7 %

46 %

44 %
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K
WH Pipe är expert inom hållbara 

lösningar och teknologier för trans-

port och lagring av olika vätskor 

och gas, energi samt inom rening 

av avloppsvatten. Detta innebär att KWH 

Pipe har den bästa förståelsen för kundernas 

behov och processer – och de bästa lösning-

arna. Produktportföljen innefattar rörsystem, 

tankar samt miljö- och lågenergi produkter. 

Produkterna och tjänsterna ska ge det bästa 

värdet under hela sin livscykel, samtidigt som 

de ska vara miljövänliga.

KWH Pipe eftersträvar ökad lönsamhet 

framom ökad omsättning. För att åstad-

komma detta fokuserar man på nischmarkna-

der som efterfrågar mervärdesprodukter och 

-tjänster. Inom bulkprodukter ligger fokus 

på ökad kostnadseff ektivitet samt tillräckliga 

volymer.

På marknader där KWH Pipe inte konkur-

rerar erbjuder man produktionsteknologi till 

företag inom plastbranschen genom försälj-

ning av produkter och tjänster, licensiering 

eller franchising.

Stora skillnader mellan länderna

Verksamhetsmiljön under år 2011 kan be-

skrivas som en aning bättre än tidigare, men 

ändå mycket utmanande. Stimulanserna efter 

den ekonomiska recessionen gjorde att den 

off entliga sektorn drog ner på sina investe-

ringar i infrastruktur. Detta komplicerades 

ytterligare på grund av makroekonomiska 

problem både inom Europeiska unionen och 

i USA. Den privata sektorn återhämtade sig 

något och ökade sina investeringar när lön-

samheten åter växte. Investeringarna ligger 

dock på en lägre nivå än före den ekonomiska 

krisen. Råmaterialpriserna var instabila under 

året, vilket hade negativ eff ekt på resultaten.

Geografi skt sett fi nns det stora skillna-

der mellan länderna. I Europa verkar KWH 

Pipe främst på marknader som har klarat sig 

igenom den ekonomiska krisen bättre än ge-

nomsnittet, men byggandet av infrastruktur 

har trots det minskat. Inom bostadsbyggande 

har utvecklingen varit fortsatt positiv. 

I Nordamerika syntes en tydlig svängning 

uppåt för andra året i rad, vilket illustreras 

av att branschorganisationen Plastics Pipe 

Institute rapporterade en ökning på 19 % i 

den totala försäljningen av PE-HD-tryckrör 

jämfört med föregående år (+16 % år 2010). 

Ökningen berodde dock främst på olje- och 

gasproduktion och speciellt på bättre olje-

insamlingstekniker i hela Nordamerika. 

De fl esta ekonomier i Asien växer fort-

farande. Även den thailändska ekonomin 

klarade sig bra, tills landet drabbades av över-

svämningarna i augusti, som även påverkade 

ekonomin.

I Europa är KWH Pipe en regional spelare 

med varierande marknadspositioner på de 

Jan-Erik Nordmyr, verkställande direktör

Fastän marknads-
klimatet överlag var 
tuff t, innehöll året fl era 
ljusglimtar och tecken 
på att marknaden håller 
på att återhämta sig och 
att företagets strategiska 
inriktning är den rätta.

Hållbara lösningar                          

för tuff a utmaningar



KWH Pipe
Produkter  Plaströr och -rörsystem för användning i industrin, infrastruktur och byggnader, miljöprodukter och energirelaterade

  produkter, isolerade rörsystem samt specialmaskiner och produktionsteknologi

Marknader Europa, Nordamerika, Sydostasien

Verksamhet Tio produktionsanläggningar i Finland, Sverige, Danmark, Polen, Tjeckien, Thailand och Kanada 

  Försäljningsbolag i Storbritannien, Litauen, Tyskland, Estland och Ryssland

  Licenstagare för Weholite-produkter i Storbritannien, Island, Oman, Sydafrika, Malaysia, Japan och Chile
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olika hemmamarknaderna, varav de fl esta 

fi nns i norra och östra Europa. Det bredaste 

produktsortimentet fi nns i Finland, medan 

KWH Pipe på några andra marknader har 

specialiserat sig på ett fåtal produkter eller 

användningsområden. 

I Finland har förändringen av bestäm-

melserna för avloppsrening i glesbygden 

orsakat betydande nedgång på markna-

den och de stora investeringar, som har 

gjorts i området har varit förgäves. I de 

övriga nordiska länderna fi nns det emel-

lertid fortfarande potential. 

Den utdragna osäkerheten inom EU på 

grund av ekonomier i svårigheter och med 

avseende på eurons framtid har bromsat ned 

aff ärsverksamheten och försvårat investe-

ringar och byggande i de fl esta europeiska 

länder. 

KWH Pipe är den största producenten av 

PE-HD-rör i Kanada och har traditionellt sett 

varit stark inom de större rördimensionerna. 

Detta är ett segment som enligt prognoser 

kommer att vara bland de snabbast växande 

i Nordamerika. Ökad konkurrens, valutakur-

sernas volatilitet och efterdyningarna av den 

amerikanska regeringens tillfälliga beslut att 

sätta inköp av amerikanska produkter som 

villkor för beviljande av stimulansmedel har 

dock försvårat exporten till USA.

I Thailand påverkade översvämningarna 

efterfrågan från den off entliga sektorn, som 

nu måste se över sina investeringar. Export-

möjligheterna ökade men konkurrensen blev 

hårdare än tidigare. Det thailändska bolaget 

fortsätter att jobba med branschorganisa-

tioner genom att upplysa marknaden om 

riskerna med att använda produkter gjorda 

av råmaterial, som inte är avsedda för rör-

produktion, vilket är brukligt bland lågpris-

konkurrenter.

För fj ärrvärmerörsverksamheten var 2011 

ett svårt år på grund av minskad efterfrågan 

och förändrad konkurrenssituation. Aktivite-

ten på marknaderna började dock öka under 

hösten och konkurrenssituationen har blivit 

något lättare. Insatserna på försäljning av iso-

lerade rör till industrin tillsammans med den 

tekniska supporten började ge resultat.

För aff ärsområdet Technology, som 

främst verkar i OSS-länderna och Mellan-

östern, var eff ekterna av recessionen ännu 

påtagliga, och efterfrågan var fortsätt-

ningsvis mycket ojämn. Även om antalet 

förfrågningar ökade, 

har det varit svårt att 

slutföra aff ärerna. 

Order ingången 

och leveranserna 

uppnådde inte för-

väntningarna under 

år 2011.

Focusering på nischprodukter

För att stärka företagets konkurrenskraft har 

produktutvecklingen fokuserat på nisch-

produkter. Betydande arbete har lagts på 

att vidareutveckla fognings- och produk-

tionsmetoder, omfattande även de unika 

Weholite-produkterna. Företaget har utveck-

lat en värmeväxlare, som ska introduceras på 

marknaden under 2012. 

Introduktionen av fl erskiktsrören 

inom produktfamiljen Functional Piping 

Solutions har tagit ett steg framåt och 

ledde till intressanta kommersiella projekt 

och nya möjligheter. Volymerna inom Fun-

ctional Piping Solutions är för närvarande 

relativt anspråkslösa, men de växer stadigt 

och säljmarginalerna ökar. Företaget 

har också framgångsrikt utvecklat och 

tillverkat specialverktyg för extrudering 

av olika rör typer under 2011. 

På grund av fortsatt låg efter-

frågan har KWH Pipe sett över sina 

funktioner och anpassat organi-

sationen och verksamheten i enlighet 

med det rådande läget. Som ett resultat av 

detta har man också varit tvungen att minska 

personalstyrkan. Investeringar av icke-bråd-

skande natur har skjutits på framtiden. 

Priserna på plastråmaterial ökade betyd-

ligt under årets första halva speciellt i Europa, 

men under andra halvan sjönk de sakteligen 

tillbaka till nivån i slutet av det föregående 

året.

Delar av den svenska verksamheten 

såldes till Wavin den 1 januari 2011. Aff ä-

ren berörde produktion och försäljning av 

PE-tryckrör samt anställda sysselsatta med 

 denna verksamhet. Under år 2011 fl yttade 

KWH Pipe Sverige AB till nya lokaler i Ulrice-

hamn, där verksamheten framgångsrikt har 

koncentrerat sig på Weholite-, fj ärrvärme- 

och miljöprodukter i linje med företagets 

övergripande strategi att satsa på nisch-

marknader med bättre lönsamhet.

Inom hela bolaget fortsatte man att 

förbättra processerna och öka kostnads-

eff ektiviteten genom kontinuerliga förbätt-

ringar inom ramen för Lean. Resultaten har 

varit goda och man arbetar med fortsatta 

förbättringar dagligen.

Highlights

Fastän marknadsklimatet överlag var tuff t, 

innehöll året fl era ljusglimtar och tecken på 

att marknaden håller på att återhämta sig 

och att företagets strategiska inriktning är 

den rätta. 

Inom miljöområdet gjordes nya landvin-

ningar då det hittills största avloppsrenings-

verket installerades i Norge. Anlägg-

ningen är en WehoPuts 1020, där 

siff erbeteckningen indikerar hur 

många personer reningsverket är 

dimensionerat för. 

I Danmark gjordes goda 

framsteg inom försäljningen av 

fl erskiktsrör. Den polska markna-

den höll sig stark under 2011. 

I Ryssland hade företaget 

ett gott år, dels på grund av 

försäljningen av egentillver-

kade produkter och dels även 

tack vare installationen av ett 

krävande projekt som korsar 

fl oden Ob i Novosibirsk. I Sverige 

beställde det stora gruvbolaget 

LKAB en fl ytande anläggning för tömning 

av ett gruvschakt. Beställningen omfattade 
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Personal

material och installation. I Finland ökade 

försäljningen av olika Weholite-tankar, t.ex. 

utjämningsmagasin, uppsamlingstankar 

och alkaliseringsanläggningar, och denna 

utveckling förväntas fortgå. Försäljningen 

av WehoEnergy-bergvärmeprodukter ökade 

betydligt.

I Asien fi ck företaget i oktober 2011 en 

stor beställning av en råvattenledning till ett 

nytt 1 600 megawatts kombinationskraftverk 

i provinsen Saraburi norr om Bangkok. På den 

thailändska marknaden var priskonkurrensen 

fortsättningsvis hård.

I Nordamerika har företaget varit fortsatt 

framgångsrikt; i Saskatoon installerades fl era 

Weholite-dagvattenmagasin och instal-

lationer gjordes framgångsrikt även på nya 

om råden som till exempel i Regina och 

Winnipeg. Företaget satsar fortsättningsvis 

kraftigt på sanering av vägtrummor, som är 

ett stort användningsområde för Weholite. 

Företaget har inlett en certifi eringsprocess 

med BNQ och NSF för att certifi era produkten 

enligt ASTM F894. Detta har påverkat mark-

nadsandelar positivt i Quebec och Indiana, 

som är viktiga tillväxtområden.

På fj ärrvärmemarknaden togs isolerings-

materialets förbättrade värmeledningsför-

måga och tekniska informationspaket 

av sedda för kunder med utmanande projekt, 

väl emot. På fj ärrvärmemässan i Jönköping 

lanserades det nya skyddsröret med polymer-

skyddslager, som ger bättre isoleringsvärde 

under installationens hela livscykel. 

Aff ärsområdet Technology har tillsam-

mans med samarbetspartners gjort det första 

kommersiella projektet med WehoCoat, en 

maskin för att bestryka skarvar på gasled-

ningar av stål med polyeten, för att motverka 

korrosion. Projektet var välbesökt av poten-

tiella kunder och under 2011 genomfördes 

tester och godkännanden. Ett genombrott i 

försäljningen väntas under 2012. Technologys 

största leveranser gick till Finland respektive 

Ryssland, där man installerade fl era blåsfi lms-

linjer.

Hög kvalitet och säker arbetsmiljö

KWH Pipe-koncernens produktions enheter är 

certifi erade enligt standarden ISO 9001:2008. 

Företaget har ett nära samarbete med sina 

Andel av 

koncern-

omsättning

Andel av 

bundet 

kapital

44 % 36 %

Omsättning, milj. €

Investeringar, milj. €
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Investeringar

KWH Pipe-koncernens investeringar under 

2011 var på samma nivå som år 2010, men 

ändå klart lägre än under perioden före 

den ekonomiska krisen. Satsningen på 

produktutveckling och förbättringar av 

processer har fortsatt aktivt.

Personal

Under år 2011 var i genomsnitt 1 238 

personer anställda vid KWH Pipe. Perso-

nalstyrkan minskade med 38 anställda 

jämfört med året innan.

Omsättning

Omsättningen ökade från 212 miljoner 

euro till 234 miljoner euro. Ulvsby, Polen, 

Ryssland, Tjeckien och Kanada förbättrade 

sina resultat mest jämfört med det före-

gående året. Den ökade omsättningen 

resulterade i att hela gruppens resultat 

förbättrades jämfört med 2010, dock inte 

ännu till en tillfredsställande nivå.

Personal
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kunder för att kunna svara på deras behov 

genom att erbjuda nya produkter och hel-

hetslösningar på ett konkurrenskraftigt sätt.

KWH Pipe kompromissar inte på produkt-

kvalitet. I produktionen av såväl enskilda 

rör som hela rörsystem används endast 

råmaterial, som uppfyller de internatio-

nella standarderna och som testats i 

företagets egna laboratorier. Tillsam-

mans med lokala råmaterialleve-

rantörer, branschorganisationer 

och myndigheter bedriver KWH 

Pipe upplysningsarbete för att 

öka kvalitetsmedvetenheten i 

kundkretsen.

Genom att erbjuda produk-

ter av hög kvalitet hjälper KWH 

Pipe sina kunder att skydda 

miljön. Med hjälp av täta, håll-

bara rörsystem och tankar minimeras 

läckage av såväl rent vatten som olika typer 

av avloppsvatten, vilket bidrar till att använda 

naturresurser eff ektivt och förebygga miljö-

skador. PE-rör som tas ur bruk kan återvinnas 

till olika användningsändamål. En studie som 

branschorganisationen The European Plastic 

Pipes and Fittings Association (TEPPFA) har 

låtit göra, visar att olika typer av plaströr 

har en mycket liten miljöpåverkan över hela 

sin livslängd i jämförelse med rör av andra 

material.

En säker arbetsmiljö är grunden för 

eff ektiv aff ärsverksamhet. Vid KWH Pipes pro-

duktionsenheter fokuserar man ständigt på 

trygga arbets metoder 

för att und-

vika person skador och öka produktiviteten. 

Till exempel inledde före taget i Kanada i slu-

tet av 2011 ett projekt för att minska olyckor 

och förbättra säkerhetsstatistiken. Inom 

ramen för detta omskolades hela personalen 

i frågor gällande säkerhetsansvar och led-

ningen i området säkerhet och lagstiftning.

Ökad eff ektivitet 

I början av år 2012 beslutades om en organi-

sationsförändring inom Oy KWH Pipe Ab, där 

den fi nländska plast- och fj ärrvärmerörsverk-

samheten slogs ihop. I denna organisation 

har Juha Kainulainen utnämnts till försälj-

nings- och marknadsföringsdirektör och 

Jan Rolin till produktionsdirektör. Dessutom 

utnämndes Cay Backlund till Supply Chain 

Manager. Dessa personer rapporterar till VD 

Jan-Erik Nordmyr.

Samtidigt har aff ärsområdet Technology 

omorganiserats, så att aff ärs området fokuse-

rar på specifi ka maskiner och licenser samt 

franchising i samarbete med Extron Engin-

eering som leds av direktör Jari Mylläri. 

KWH Pipe satsar även i fortsättningen 

betydande resurser på personalens kun-

nande, arbetsförmåga och arbetsvälmående i 

de olika enheterna. 

Ökad omsättning gav bättre resultat

Omsättningen ökade från 212 miljoner euro 

till 234 miljoner euro. Ulvsby, Polen, Ryssland, 

Tjeckien och Kanada förbättrade sina resultat 

mest jämfört med det föregående året. 

Den ökade omsättningen resulterade i att 

hela gruppens resultat förbättrades jämfört 

med 2010, dock inte ännu till en tillfreds-

ställande nivå.
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Pipe Finlands verksamhet uppvisar ett 

godkänt resultat i den aktuella marknads-

situationen.

Fjärrvärmerörsverksamhetens resultat led 

fortsättningsvis av den minskade efterfrå-

gan, speciellt i Sverige, vilket även ledde till 

fortsatt låga försäljningsmarginaler. 

Teknologiverksamhetens resultat för-

sämrades avsevärt jämfört med 2010, vilket 

i huvudsak berodde på minskad försäljning 

och överskridning av projektbudgetar.

Asiens resultat var svagt på grund av den 

hårda konkurrensen trots att omsättningen 

ökade med 29 %.

I Nordamerika syns det förbättrade 

marknadsklimatet under åren 2010 och 

2011 i en tydlig resultatförbättring efter fl era 

utmanande år.

Koncernens kassafl öde var klart positivt 

och på samma nivå som år 2010.

Utsikter för 2012

Utvecklingen för 2012 beror långt på hur 

stark den globala ekonomin är. Både den 

Europeiska unionen och USA kämpar med 

sin ekonomi, vilket resulterar i en svag global 

ekonomi. Även om efterfrågan från den 

privata sektorn skulle fortsätta att öka, kom-

mer den off entliga sektorn att bli tvungen att 

investera måttfullt på grund av den ökade 

skuldsättningen. Därför är det troligt att 

det blir en period med svag tillväxt fl era år 

framöver.

Hur betydande konsekvenserna av de 

politiska oroligheterna i Mellanöstern blir, 

speciellt i Iran, är för närvarande svårt att 

bedöma. Utdragen osäkerhet höjer olje-

priset och därmed råmaterialkostnaderna 

för plastindustrin, vilket direkt påverkar 

konkurrenskraften och pressar marginalerna. 

Årets början antyder på höga råmaterialpriser 

redan under lågsäsongen.

Företagets nischfokus innebär att man 

satsar på att höja aktiviteten inom områden 

som växer snabbare och avkastar bättre än 

marknaden i allmänhet. Detta innebär även 

till exempel avyttringar av tillgångar med 

dålig avkastning. Ett utmanande marknads-

klimat driver på denna förnyelse i ett snab-

bare tempo än tidigare. 

Tills efterfrågan och marknadssituationen 

stabiliseras ämnar KWH Pipe arbeta för att 

behålla ett positivt kassafl öde och förbättra 

kostnadseff ektiviteten, men intar en positi-

vare hållning till nyinvesteringar.

 

Genom att erbjuda 
produkter av hög 
kvalitet hjälper KWH 
Pipe sina kunder 
att skydda miljön. 
Med hjälp av täta, 
hållbara rörsystem 
och tankar minimeras 
läckage av såväl rent 
vatten som olika typer 
av avloppsvatten, 
vilket bidrar till att 
använda naturresurser 
eff ektivt och förebygga 
miljöskador. 
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Marknaden har 
anammat fördelarna 
med dammfri slipning 
och därför ökade 
nätprodukterna 
kraftigast på alla 
sektorer.

Ralf Karlström, verkställande direktör

K
WH Mirkas tillverkningsprogram 

är mycket omfattande och består 

av slipmaterial, polermedel och 

slipmaskiner för olika typer av slip-

processer inom billackering och -produktion 

(OEM), tillverkning av kompositdelar, möbel-

produktion, metallbearbetning samt för för-

säljning via järn-, färg- och maskinhandel. 

Försäljningen i dag sker alltmer i form av 

systemförsäljning och produktprogrammet 

kompletteras med produkter såsom under-

lagsplattor, slipstöd, dammsugare och andra 

tillbehör. Deras betydelse ökar hela tiden.

Inom marknadssegmentet Surface Fin-

ishing, där billackering (ART), biltillverkning 

(OEM) och dess underleverantörer marin och 

komposit ingår, är Mirka en av de ledande 

aktörerna globalt. Detta har man uppnått 

tack vare en nischstrategi bestående av ett 

högklassigt och delvis unikt produktsorti-

ment.

Inom marknadssegmentet Wood lig-

ger fokuseringen på små och medelstora 

användare. Det dammfria systemet med 

nätprodukterna har hela tiden fått större 

betydelse. Elslipmaskinen CEROS har också 

stärkt varumärket inom Wood-sektorn. 

Den nya aff ärsenheten Power Tools för 

tillverkning och marknadsföring av slip-

maskiner och tillbehör växte kraftigt under 

året. Nya unika slipmaskinsmodeller har 

lanserats och nya är under utveckling.

Engineered Surface Finishing är en ny ut-

vecklingsenhet, som utvecklar mikroproduk-

ter för OEM-sektorn och söker nya attraktiva 

marknadsområden. Inom enheten har man 

utvecklat fl era nya unika mikroprodukter 

för OEM-sektorn. Flera produkter har redan 

lanserats och ännu fl era är på gång.

 

God tillväxt

KWH Mirka verkar i en mogen bransch med 

svag eller liten tillväxt, men under 2011 hade 

branschen en god tillväxt. Tillväxten var god 

i alla länder där Mirka är aktiv.  Branschen 

omfattar cirka 140 tillverkare av fl exibla slip-

material globalt. 

Fordonsindustrin blomstrade på nytt, 

vilket gjorde att efterfrågan på Mirkas unika 

produkter ökade snabbt. Det största upp-

svinget skedde i Tyskland och Frankrike samt 

i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, 

Kina). 

Den största procentuella ökningen hade 

ART, bilreparationssektorn, men också DPT  

(Decoration, Paint and Trade) och Wood hade 

en bra ökning.

Antalet bodyshops inom ART-sektorn 

fortsätter att minska och det sker en konsoli-

dering. Försäkringsbolagen, lacktillverkarna 

Tillväxt genom nya produkter           

och systemförsäljning



KWH Mirka
Produkter  Slippapper, -duk och -nät, non-woven-baserade slipprodukter, slipmaskiner, poleringsmedel

Marknader Europa, USA, Fjärran Östern

Verksamhet Fabriker i Jeppo, Oravais och Karis i Finland

  Försäljningsbolag i Storbritannien, Tyskland, USA, Sverige, Frankrike, Italien, Spanien, Mexiko, Brasilien, Singapore, 

  Kina, Ryssland, Kanada och Indien

  Försäljningskontor i Norge, Danmark och Estland

Varumärken AbraClean, Abralon®, Abranet®, Autonet®, Basecut, Decosander®, EcoWet, Mirlon Total®, Miro 955®, 

  Polarshine®, Polarstar®, Q.Silver®, Ultimax®, Unimax
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och biltillverkarna har tagit ett fastare grepp 

om bilreparationssektorn.

KWH Mirka hör till en av de mest of-

fensiva och framgångsrika aktörerna inom 

branschen ”fl exibla slipmaterial” och torde 

globalt inneha position nummer fyra räknat 

i försäljningsvolymer och mycket nära num-

mer tre. På pappersbaserade slipmaterial 

torde platssiff ran vara nummer två.

Under året byggdes endast en ny slip-

materiallinje, i Schweiz. I Kina och Europa 

modifi erades befi ntliga anläggningar främst 

för att spara energi och förbättra kvaliteten 

och öka produktiviteten.

Stark marknad

Marknaden var stark på de allra fl esta om-

råden under året. Tidvis var det svårt att svara 

mot efterfrågan trots treskiftskörningar och 

veckoslut. Efterfrågan fortsatte starkt under 

hela året.  

Bilreparationssektorn gick mycket bra 

tack vare fokuseringen på ”Solution Sales” 

och inte på enskilda produkter.

Marknaden har anammat fördelarna med 

dammfri slipning och därför ökade nät-

produkterna kraftigast på alla sektorer.

KWH Mirkas viktigaste och största mark-

nad är fortfarande EMEA (Europa, Mellan-

östern, Afrika). Asia Pacifi c hade en utmärkt 

tillväxt liksom Sydamerika.

Systemförsäljning alstrar mervärde

Profi leringen som leverantör av kompletta 

sliplösningar har stärkt Mirkas image som 

innovatör. Mirkas slipsystem bidrar till att 

förbättra kundens produktivitet, vilket har 

högsta prioritet på en allt mera konkurrens-

utsatt slipmaterialmarknad. Mervärdet som 

man på detta sätt kunnat erbjuda kunderna 

har hjälpt Mirka att uppnå en klart bättre 

tillväxt än branschen i genomsnitt. Förutom 

de ekonomiska mervärden som man er-

bjuder, uppskattar kunderna även de positiva 

eff ekterna i arbetsmiljön som uppnås via 

dammfrihet och ergonomiska slipverktyg.

Satsningen på utveckling och marknads-

föring av slipmaskiner är ett viktigt tillägg i 

Mirkas slipsystem. Poleringsprodukter är ett 

annat exempel på nya produkter i sortimen-

tet.

Marknadsförings- och försäljningsorgani-

sationen expanderade på de fl esta markna-

der, men i synnerhet i Asien och Sydamerika 

förstärktes resurserna. Dessa 

marknader hade också den 

kraftigaste tillväxten. Även 

mogna marknader som till 

exempel Västeuropa hade 

en exceptionellt bra tillväxt 

jämfört med 2010. Glädjande 

är att USA också visade rejäla 

tillväxtsiff ror.

    

Full sysselsättning

I enheterna i Nykarleby (Jeppo) och 

Oravais tillverkas slippapper, -duk och -nät, 

non-woven-baserade slipprodukter och 

slipmaskiner. I Karis tillverkas textilbotten-

material för nätprodukterna. 

Dot-

terbolagen utom-

lands marknadsför och 

distribuerar produkterna på 

den lokala marknaden. I det span-

ska dotterbolagets regi sker även lokalt 

konfektionering av ändlösa slipband. 

Produktionen av halvfabrikat hade full 

beläggning. 

Under året 

skedde en 

fortsatt 

förskjut-

ning mot 

allt mer 

högklas-

siga nät-

produkter. 

Tillverkningen 

av färdiga produkter 

som rondeller och ark 

ökade kraftigt jämfört med 2010 års nivå. 

Non-woven- och skumlaminerade pappers-

produkter samt nätprodukter stod för den 

största ökningen.   

Den största satsningen i ny kapacitet var 

en ny textilbehandlingslinje och eff ektivare 

stickmaskiner till Karisfabriken. 

Under 2011 beslöts att tillsammans med 

Ekokem Oy Ab planera ett bioenergikraft-

verk, som använder allt materialspill från 

Mirka tillsammans med annat biobränsle som 

energi. Anläggningen beräknas bli klar 

hösten 2013. 

Elva distributionscenter

För att svara mot kundernas 

krav på korta leveranstider 

har Mirka byggt upp lager 

på de olika kontinenterna. 

Det fi nns i dag elva Mirka 

distributionscenter, fem 

i Europa, två i Nordame-

rika, ett i Sydamerika och tre i Asien. De 

nyaste distributionscentren fi nns i Indien och 

Ryssland.

Transporterna till distributionscentren 

sker främst med bilar och som sjöfrakt, men 

även fl ygfrakt utnyttjas.

Hög kvalitet 

KWH Mirkas kvalitetsarbete omfattar 

ledningssystemen enligt standar-

derna ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 

(Miljö) samt OHSAS 18001 (Arbets-

hälsa och säkerhet). Alla tre fabriker 

är certifi erade enligt dessa ledningssys-

tem. Därutöver är dotterbolagen i Sverige, 

USA, Storbritannien och Tyskland certifi erade 

enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 

(Multi-site). 

Fokus har generellt lagts på de över-
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gripande kvalitetsmål, som ledningen 

fastslagit för året. Systematiken gällande 

målsättning, mätning och uppföljning kring 

dessa projekt har ständigt förbättrats. 

Inom ramen för ”Multi-site” har man gjort 

så kallade ”cross audits” där personer från ett 

dotterbolag är med och auditerar ett annat 

dotterbolag.

Under året har ledningssystemens verk-

tyg och dokumentation byggts upp i det nya 

dokumenthanteringsprogrammet. Hit hör 

även ett specialanpassat auditplanerings- och 

bristhanteringsprogram. 

Inom utveckling och produktion har 

moderna kvalitetsverktyg relaterade till 

Lean-fi losofi n och Six Sigma använts i syfte 

att säkerställa en kundkravsenlig produkt-

kvalitet. Även uppföljning av råmaterialens 

kvalitetsnivå, maskinernas kapabilitet samt 

onlineuppföljning har fortsatt förbättrats 

under året.

Säker arbetsmiljö  

Arbetet med att utföra riskanalyserna samt 

åtgärda brister på samtliga linjer i alla tre 

fabrikerna fortsätter under kommande år. Fo-

kus ligger på att förebygga faror med högst 

poäng, dvs de faror där det fi nns risk för svåra 

olyckor eller arbetsrelaterad sjukdom.  

Olycka-/nära på-rapporteringen är 

fort farande på en bra nivå. Detta visar att 

personalens medvetenhet är hög och att 

ledningen anser detta viktigt. 

Säkerhetsronder har breddats med kvali-

tet och ordning. 

 

Intensivt produktutvecklingsår

Under året 2011 ökade satsningarna på direkt 

produktutveckling till 2,9 % av omsättningen 

i moderbolaget. De unika produkternas andel 

av försäljningen fortsatte att öka.

Produktutvecklingen har haft ett 

intensivt år och ett fl ertal produktutveck-

lingsprojekt har färdigställts. Den långsiktiga 

satsningen på ny teknologi för produktion 

av mikroprodukter i Engineered Surface 

Finishing-enheten ledde till resultat i form 

av att de första produkterna nu är ute på 

marknaden. 

Polarstar SR-familjen är avsedd för slip-

ning av damminneslutningar på nylackerade 
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Personal

Vid utgången av 2011 hade Mirka totalt 895 

(820) anställda. Under året ökade antalet 

anställda globalt med 75 personer, vilket 

motsvarar en ökning på 9,1 %. Av dessa var 

ökningen i Finland 51 personer.

Investeringar

Den största satsningen i ny kapacitet var 

en ny textilbehandlingslinje och eff ektivare 

stickmaskiner till Karisfabriken. 

Omsättning, milj. € 143,6 139,4 121,4 144,9 161,9

  Förändring, %

Export och utlands verksamhet, %

Andel av koncern omsättning, %

Investeringar, mil j. € 8,1 8,6 5,5 5,0 7,2

Personal

Andel av 

koncern-

omsättning

Andel av 

bundet 

kapital

30 % 30 %
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bilar i fordonsindustrin och nu har Mirka en 

egen unik produktfamilj för detta intressanta 

område. En mikrofi lmprodukt för lackslip-

ning inom ART- och OEM-industrin har 

även färdig ställts och kommer inom kort att 

lanseras.

 Mirkas sortiment av polermedel bred-

dades under året och man kan nu erbjuda 

ett komplett eget produktsortiment för 

sektorerna Marin och ART. Flera Polarshine-

produkter fungerar också väl för polering av 

lackerade träytor.

Gold-familjen har även under året fått 

två nya medlemmar i och med lanseringarna 

av Gold Profl ex fl exibla handslipark och Gold 

Soft-rondeller för maskinslipning av känsliga 

lackytor. 

Produktutvecklingen har under året er-

hållit utvecklingsstöd från Tekes (Utvecklings-

centralen för teknologi och innovationer) för 

ut veckling av ny mikroproduktsteknologi och 

- applikationer. 

Dessutom fi nansierade Tekes ett sam-

arbetsprojekt med Ekokem för utveckling av 

ny unik teknologi för materialeff ektiva energi-

lösningar. På grund av detta har Ekokem 

även beslutat att investera i en ny bioenergi-

anläggning för att täcka hela energibehovet 

på Jeppofabriken.   

Mångkunnig personal

Vid utgången av 2011 hade Mirka totalt 895 

(820) anställda. Under året ökade antalet 

anställda globalt med 75 personer, vilket 

motsvarar en ökning på 9,1 %. Av dessa var 

ökningen i Finland 51 personer. I medeltal 

utgjorde personalstyrkan 883 (796) personer, 

varav 560 (509) i Finland och 323 (287) utom-

lands. Personalomsättningen blev 2,9 (5,7) %. 

Personal- och kompetensutvecklingen 

har under året fokuserat på att öka mång-

kunnigheten bland personalen i fabrikerna. 

Även lönesystemen i fabrikerna förnyades för 

att belöna mångkunnighet och fl exibilitet. 

Detta för att kunna möta dagens krav på 

korta le-

verans-

tider. 

De 

lä-

roav-

tals-

baserade 

utbildningarna inom 

 kemisk teknik har fortgått 

enligt plan. 

Satsningar har även gjorts 

på att utveckla ledarskapet 

i organisationen i linje med 

personalpolicyn ”Success Driven by People”. 

För att utveckla kompetensen inom organi-

sationen och möta framtidens krav, har även 

en del organisationsförändringar genomförts 

inom marknadsförings- och försäljningsorga-

nisationen. 

Inom företaget fungerar en samarbets-

kommitté med medlemmar ur de olika 

personal grupperna. Flera frivilliga samarbets-

organ tillsammans med personalen verkar 

inom olika intresseområden. 

En omfattande fritidsverksamhet fi nns för 

att motivera personalen till en aktiv friskvård.

 

God lönsamhet 2011

Lönsamheten var på en god nivå för 2011 
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tack vare mixen med mera unika produkter 

och totala lösningar för kunden. Höjda rå -

materialpriser kunde delvis kompenseras.

 

Förväntningar på 2012

Många nya produkter, speciellt inom mikro-

området, som kommer att lanseras under året 

torde bidra till att året blir bra. Produkter till 

nya områden kommer också att öka Mirkas 

attraktivitet som samarbetspartner och nya 

nischer kommer att bearbetas.

Satsningen på 
utveckling och 
marknadsföring 
av slipmaskiner är 
ett viktigt tillägg. 
Poleringsprodukter 
är ett annat exempel 
på nya produkter i 
sortimentet.
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 K
WH Logistics består av tre aff ärs-

enheter: Cold Storage, Port & Sea och 

Freight Forwarding.

Aff ärsenheten Cold Storage 

utgörs av Oy KWH Freeze Ab, som är Finlands 

ledande kommersiella fryslagringsföretag.

Aff ärsenheterna Port & Sea och Freight 

For warding hör till Backman-Trummer- 

koncernen, vars verksamhetsområden är 

hamntjänster, lagring, transport, spedition 

och logistiska helhetslösningar.

Världsekonomins återhämtning från 

recessionen fortsatte under året, även om 

skuldkrisen i vissa europeiska länder gjorde 

marknaden osäker. 

Efterfrågan var stor i Asien och särskilt i 

Kina och detta syntes som en ökning i gods-

fl ödet inom exporten av transitoprodukter 

och produkter av gruvindustrin. Trots osäker-

heten på marknaden höll sig godsfl ödet på 

en god nivå ända till utgången av 2011. 

Spänd marknadssituation

Inom logistikens verksamhetsområde var 

marknadssituationen fortfarande spänd på 

grund av den hårda konkurrensen.

Backman-Trummer-gruppen och KWH 

Freeze lyckades dock bibehålla sin marknads-

position och till och med stärka den tack 

vare sina högklassiga och konkurrenskraftiga 

servicekoncept.

Fortsatt utveckling som mål

KWH Logistics vision är att vara en av de 

ledande aktörerna inom frakthantering, inter-

nationell logistik och lagring inom utvalda 

specialsegment.

Strävan är att kunderna ska uppskatta de 

logistiktjänster som företaget tillhandahåller 

och betrakta KWH Logistics som sin främsta 

logistikleverantör. Hörnstenen i denna vision 

är en kontinuerlig utveckling av det strate-

giska kunnandet och logistikprocessen.

Cold Storage

KWH Freeze, som har fryslager i Vanda och 

Ingå, är Finlands ledande kommersiella frys-

lagringsföretag.

Företagets verksamhet koncentreras i 

huvudsak till tjänster i livsmedelsbranschen. 

Som ett resultat av ett systematiskt utveck-

lingsarbete kan KWH Freeze erbjuda sina 

kunder den eff ektivaste möjliga länken i 

logistikkedjan för frysta livsmedel. Tack vare 

sin starka kund- och produktkännedom kan 

företaget anpassa tjänsterna till marknadens 

behov. 

KWH Freeze erbjuder också skräddar-

sydda lösningar inom fryslagring. Ett exempel 

på detta är tjänsten där kunder hyr lagerut-

rymme i KWH Freeze lokaler och har egen 

personal som ansvarar för produkthante-

ringen. 

Sedan år 2011 erbjuder KWH Freeze även 

kyllagring för kunderna.

Hannu Uusi-Pohjola, aff ärsgruppchef

KWH Logistics 
vision är att vara 
en ledande aktör 
inom frakthantering, 
internationell logistik 
och lagring inom 
utvalda specialsegment.

Optimala servicekoncept         

tryggar tillväxten



KWH Logistics
Tjänster  Frys- och kyllager i Finland i Vanda och Ingå

   Stuveri- och lagringstjänster samt transport-, speditions- och fartygsklareringstjänster i Finland i Björneborg, 

  Fredrikshamn, Hangö, Kalajoki, Karleby, Kristinestad, Nystad, Nådendal, Vasa och Åbo
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Företagets största kundgrupper är Fin-

lands ledande partiaff ärer, stora livsmedels-

producenter och importörer. Verksamheten 

övervakas med kvalitets- och miljösystem 

som certifi erats enligt standarderna SFS-EN-

ISO 9001 (2008) och SFS-EN-ISO 14001 (2004). 

Användningsgraden av lagerutrymmen 

låg år 2011 på en tillfredsställande nivå och 

helhetsvolymerna av varumängderna som 

behandlades ökade. Omsättningen ökade 

med närmare 11 % och var 12,68 (11,45) mil-

joner euro. Resultatet var tillfredsställande.

KWH Freeze har som långsiktig strategi 

att utvidga lagerkapaciteten i takt med att 

marknaden och efterfrågan ökar samt att 

vara sina kunders primära samarbetspartner i 

branschen. Utsikterna för år 2012 är positiva.

Port & Sea

Backman-Trummer-koncernen är en av 

Finlands största hamnoperatörer. Till sin 

regionala täckning är den landets största. 

Koncernen bedriver verksamhet i tio hamnar 

i västra Finland från Kalajoki i norr till Hangö 

i söder samt i Fredrikshamn. Den samman-

lagda lagerytan som gruppen disponerar 

över är cirka 180 000 m2. 

Koncernens hamnoperatörsföretag 

erbjuder skräddarsydda logistiktjänster som 

varierar från traditionella stuverioperatio-

ner till helhetslösningar som omfattar hela 

logistik processen.

Koncernens hamnoperatörsföretag 

hanterade sammanlagt 10,2 (7,27) miljoner 

ton gods under året, vilket är 40,3 % mera än 

år 2010. 

Volymerna hos Oy M. Rauanheimo Ab i 

Karleby hamn ökade mest: från 5 miljoner ton 

till 6,27 miljoner ton.

M. Rauanheimo — Karleby

Företagets verksamhet består huvudsakligen 

av stuveri-, speditions- och klareringsverk-

samhet i Karleby hamn. Trafi kmängderna som 

hanterades ökade under året med 24,2 %, 

till 6,27 (5,05) miljoner ton. Omsättningen 

ökade under året med 19,6 % och var 55 (46) 

miljoner euro. 

Tack vare den fortsatta tillväxten gjorde 

Rauanheimo igen ett nytt rekordår. Resultat-

utvecklingen var god och arbetet med en 

strukturell förnyelse fortsatte. Under året 

fi nslipades företagets strategi och särskild 

uppmärksamhet fästes vid de interna funk-

tionerna för att öka kostnads eff ektiviteten.

Ryska transitovolymer och den fi nländska 

gruvindustrins bulkvolymer ökade kraftigt 

tack vare den gynnsamma marknadssituatio-

nen speciellt i Kina.

Det intensifi erade samarbetet mellan den 

lokala industrin och systerbolaget Kokkolan 

Lastaus Oy resulterade i att man utvecklade 

nya helhetslogistiska lösningar som ytter-

ligare förbättrar industrins konkurrenskraft.  

Stora hamnområden, infrastrukturen, 

farledsdjupet på 13 meter, bulkhanterings-

anläggningarna samt allvädersterminalen 

(AWT) för styckegods erbjuder även i 

fort sättningen ypperliga möjligheter att 

vidareutveckla den konkurrenskraftiga och 

högklassiga stuveri- och speditionsverksam-

heten i Karleby.

I Karleby har godsvolymerna utvecklats 

positivt, vilket skapar goda förutsättningar 

för en eff ektiv verksamhet. Grunden för 

verksamheten är transport och hantering av 

gods till och från lokala industrianläggningar, 

gruvindustri- och ryskt transitogods. 

Även varufl öden för andra industrier 

utgör en viktig del av verksamheten. 

Kokkolan Lastaus — Karleby

Kokkolan Lastaus Oy är ett växande och 

mångsidigt företag, vars verksamhetsområde 

är maskin- och logistiktjänster till storindu-

strin samt maskinuthyrning och material-

hantering. Tack vare sitt omfattande och mo-

derna kunnande och mångsidiga maskinpark 

kan företaget tillhandahålla de fl esta tjänster 

och utrustning som behövs för bulkhante-

ring, fabrikstjänster, verkstads tjänster 

samt underhåll.

Företaget är i 

huvudsak 

verksamt på stor industriområdet samt i 

Karleby hamn. Företaget är systerbolag till Oy 

M. Rauanheimo Ab.

Företagets verksamhetsår var planenligt 

och omsättningen ökade med drygt 48 % 

från föregående år. Resultatutvecklingen var 

god och tack vare de nya verksamhetsfunk-

tionerna och det intensifi erade sam arbetet 

med lokala storindustrin i Karleby kunde 

företaget uppnå sina mål.

Under år 2012 förväntas verksamheten 

växa ytterligare och företaget har som mål 

att utvidga sin verksamhet till nya områden. 

Det fi nns en stor efterfrågan på eff ektiva 

lösningar inom maskin- och logistiktjänster 

för stor industrin. 

Blomberg Stevedoring — Vasa

Företaget är verksamt i Vasa och Kalajoki 

hamnar. Volymerna som hanterades under 

året ökade något jämfört med föregående 

år. Den sammanlagda volymen för Vasa och 

Kalajoki uppgick till 428 000 ton.    

Omsättningen ökade med cirka 10 % från 

fj olårets nivå och resultatet var tillfredsstäl-

lande. Omsättningen ökade främst tack vare 

tillväxten av de så kallade mervärdestjäns-

terna.

Också styckegodstrafi ken, speciellt im-

porten av stålprodukter och papper, ökade. 

Däremot minskade spannmålsexporten med 

ungefär en fj ärde del främst beroende på 

kvaliteten av havre skörden under år 2011.

Den viktigaste investeringen var stycke-

godsterminalen, som färdigställdes vid Reins-

kajen i Vasklot i Vasa. Det varma lagret på 
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KWH Logistics 2007 2008 2009 2010 2011
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Omsättning, milj. € 74,2 92,4 82,3 95,4 111,9

Förändring, %

Andel av koncern omsättning, %

Investeringar, mil j. € 12,4 16,0 16,6 11,4 15,4

Personal

2 000 m2 betjänar framför allt projekt trafi ken. 

I Kalajoki fi ck företaget mera utrymme då 

man hyrde ett bulklager på 1 800 m2 som 

färdigställdes under året.

Under de närmaste åren ökar antalet an-

ställda som går i pension och med tanke på 

detta har man under det gångna året anställt 

ny personal. Företaget har nu tre arbets-

ledare, som av lägger specialyrkesexamen i 

lasthantering.

Förväntningarna för år 2012 riktas mot 

projekttrafi k och annan styckegodstrafi k. 

Före taget kommer även att satsa på en 

till växt av mervärdestjänster och eff ektive-

ring av verksamheten. Short-sea-trafi ken 

förväntas också öka. Trafi ken i Kvarken och 

dess fortsättning påverkar på många sätt 

Blomberg Stevedorings godsfl öde.

Kristinestads Stevedoring — Kristinestad 

Tack vare ökningen av kolimporten växte den 

sammanlagda volymen med en fj ärdedel, till 

cirka 471 000 ton. Den övriga trafi ken var på 

samma nivå som året innan.

Omsättningen ökade i motsvarande 

förhållande och resultatet var tillfredsstäl-

lande.

Sedan länge har företaget haft som 

central målsättning att göra trafi ken 

mång sidigare och att bli oberoende av kol. 

Åtgärderna för att bygga en ny kaj och en 

förstorad hamnplan på Björnö är tillsvidare i 

planerings skedet.

Stevena — Nådendal

Stevena Oy är Backman-Trummer-koncernens 

näst största hamnoperatörsföretag. Stevena 

bedriver konventionell stuveriverksamhet 

i sydvästra Finland, i Björneborgs, Nystads, 

Nådendals och Åbo hamnar, samt stuveri-

verksamhet för ro-ro-trafi ken i Hangö hamn. 

Stevena är verksam även i Fredrikshamn.

Volymerna som Stevena hanterade ökade 

kraftigt och låg i slutet av året på 2,34 (1,46) 

miljoner ton, vilket innebär en ökning på 

60 %.

Tillväxten var störst i Nådendal hamn, 

men även i Hangö och Nystad kom man in på 

ett bra tillväxtspår.

Stevenas största enskilda utvecklings-

Antal personal

Omsättning, milj. €

Investeringar, milj. €

Andel av 

koncern-

omsättning

Andel av 

bundet 

kapital

21 % 24 %

Investeringar

Aff ärsgruppens bruttoinvesteringar var 15,4 

(11,4) miljoner euro. Den största enskilda 

investeringen under det gångna året var sa-

neringen av KWH Freeze äldsta fryslager, som 

togs i bruk i mitten av november 2011.

Personal

KWH Logistics-gruppen hade i genomsnitt 

378 (347) anställda år 2011. Cold Storage 

sysselsatte 73 (70), Port & Sea 266 (240) och 

Freight Forwarding samt Backman-Trummers 

administration 39 (37) personer. Ökningen i 

antalet anställda beror till stor del på föränd-

ringar i verksamheten i Port & Sea- och Cold 

Storage-enheterna.
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projekt var tillbyggnaden av cementtermina-

len i Nådendal stamhamn som togs i bruk i 

början av april 2011.

Talavuo — Björneborg

Talavuo Oy som bedriver stuveriverksamhet 

i Tahkoluoto hamn i Björneborg övergick 

genom företagsköp i Backman-Trummer-

koncernens ägo i början av juni 2011.

Talavuo kompletterar väl koncernens 

tjänsteutbud i Björneborg hamn, där även 

Stevena idkar verksamhet.

BT-Logistore — Nådendal

BT-Logistore Oy Ab som inledde sin verksam-

het i början av år 2010 tillhandahåller logistik-

tjänster utanför hamnområdet. Tjänsterna 

omfattar mångsidiga lagrings-, terminal- och 

mervärdestjänster.

Företaget har moderna verksamhetsloka-

ler vid goda trafi kförbindelser i Nådendal och 

Björneborg.

Vaasa Stevedoring — Vasa

Vaasa Stevedoring Oy, ett mång sidigt före-

tag, som har specialiserat sig på uthyrning av 

maskiner och byggställningar, har under det 

gångna året ökat sin omsättning tack vare sin 

funktionella och moderna maskinpark. 

Den kontinuerliga uppdateringen av 

maskinparken tas väl emot av den trogna 

kundkretsen som främst består av aktörer 

inom byggbranschen.

Freight Forwarding

För Freight Forwardings verksamhetsområde 

har det gångna året varit en tid av stabilise-

ring. Den kostnadseff ektiva verksamheten 

och organisationen som anpassats till verk-

samhetens omfattning, har utgjort grunden 

för en försiktig tillväxt och jämn lönsamhet i 

linje med koncernens målsättningar.

Freight Forwardings skräddarsydda 

logistik lösningar som består av olika verk-

samhetsformer har bemötts väl av kunderna. 

Freight Forwarding har i samarbete med sina 

kunder tagit fram ett fungerande koncept. 

Lokalkännedom, internationella samarbets-

nätverk och anpassade logistiklösningar har 

skapat grunden för den tillväxt som nåtts 

under den senaste tiden. Dessa tre faktorer 

tillsammans med områdets utvecklings-

potential samt möjligheterna till samarbete 

med Port & Sea-gruppen möjliggör en kon-

trollerad tillväxt.

Kvalitet och miljö

Kvalitetssystemen baserar sig på stan-

darden ISO 9001:2008 och miljösyste-

men på standarden ISO 14001:2004. 

De certifi erade systemen är i bruk i alla 

KWH Logistics bolag.

Verksamhetens höga kvalitet kommer 

även i fortsättningen att vara av största vikt 

då kunderna strävar till att optimera helhets-

kostnaderna för sin leveranskedja.
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Satsningar på personalen

KWH Logistics-gruppen hade i genomsnitt 

378 (347) anställda år 2011. Cold Storage 

sysselsatte 73 (70), Port & Sea 266 (240) och 

Freight Forwarding samt Backman-Trummers 

administration 39 (37) personer. Ökningen i 

antalet anställda beror till stor del på föränd-

ringar i verksamheten i Port & Sea- och Cold 

Storage-enheterna.

Enligt Vision 2015 och koncernens stra-

tegi satsar KWH Logistics även i fortsättning-

en på personalens kunnande, arbetsförmåga 

och välbefi nnande. 

KWH Logistics aktiverar och stödjer sådan 

verksamhet som uppmuntrar personalens 

motionsintressen och upprätthåller arbets-

förmågan.

Märkbara investeringar

Investeringarna ökade med cirka 34 % jäm-

fört med år 2010 och var fortsättningsvis 

på hög nivå i förhållande till verksamhetens 

omfattning. 

Aff ärsgruppens bruttoinvesteringar år 

2011 var 15,4 (11,4) miljoner euro. 

Den största enskilda investeringen under 

det gångna året var saneringen av KWH 

 Freeze äldsta fryslager, som togs i bruk i mit-

ten av november 2011.

Utsikter för år 2012

Utsikterna för år 2012 är gynnsamma och 

volymer tros växa fortsättningsvis.

Verksamhetens höga 
kvalitet kommer även 
i fortsättningen att 
vara av största vikt 
då kunderna strävar 
till att optimera 
helhetskostnaderna för 
sin leveranskedja.
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P
revex funktionella och utrymmes-

besparande vattenlås är marknads-

ledare inom industrisektorn i Skan-

dinavien. 

Aktiv dialog med kunderna

Bolaget har aktivt och framgångsrikt ut-

vecklat samarbetet med fl era stora aktörer 

och kunde därför skapa en mycket god 

volym tillväxt inom vattenlåssektorn. Vatten-

låssektorn ut  gör basen i bolagets verksamhet 

med en andel på 80 % av omsättningen.

Prevex har ett professionellt och nära 

samarbete med partners vad gäller kundspe-

cifi ka produktlösningar. Ett ypperligt exempel 

på detta är försäljningen av centrerringar och 

centreringsband till fj ärrvärmerörsproducen-

terna i Skandinavien. Den nya generationens 

centreringsband fyller alla de myndighets-

krav, som ställs inom fj ärrvärmebranschen.

Försäljningsorganisationen består av 

egna försäljare i Finland och Skandinavien 

samt agent i Polen. 

Bolagets omsättning under året uppgick 

till 18,5 (16,1) miljoner euro. Av bolagets pro-

duktion exporteras 80 % från Finland. 

Prevex värnar om miljön och jobbar för 

att minska den miljöpåverkan, som produk-

tionen ger upphov till. Verk sam heten stöds av 

ett ISO 9001-2000- och ISO 14001-200-kvali-

tets- och miljöledningssystem.

Modern Lean-fabrik 

Den interna logistiken kunde ytterligare 

för bättras, då man nu förfogar över större 

 utrymmen. Målet är en modern Lean-fabrik 

med maximala varufl öden. Inom såväl 

 produktions- som  monteringsprocessen strä-

var man till att höja eff ektiviteten och få kost-

nadsinbesparingar. Hel automations systemet 

för tillverkning av vattenlås möjliggör en 

eff ektiv tillverkningsprocess och för bättrar 

Kostnadsbesparingar 

med funktionella vattenlås

Större produktions-
utrymmen och 
hel automatiska 
maskiner eff ektiverar 
tillverkningsprocessen 
och förbättrar den 
interna logistiken.

den interna logistiken. Man satsar betydande 

resurser på innovativa och unika lösningar.

   

Funktionella och prisvärda produkter

Inom produktutveckling och design svetsar 

man ihop kundens önskemål med en kost-

nadseff ektiv tillverkning. Därmed skapar man 

funktionella och prisvärda produkter, som 

marknaden uppskattar. Ett exempel är vat-

tenlåsens unika teleskopkonstruktion, som 

underlättar montering. 

Personalens välbefi nnande i focus

Personalen tar aktivt del i kvalitetsarbetet. 

Målet är en ständig förbättring vad beträff ar 

kvalitetssäkring av produkter och leveranser 

samt uppföljning och styrning av proces-

serna. Samarbetsgruppen sammankommer 

regelbundet. Målsättningen är att förbättra 

arbetsmiljön och skapa en trivsammare och 

säkrare arbetsplats. 

Kjell Antus, aff ärsgruppchef

Investeringar

Totalt 1,3 (1,4) miljoner euro. Merparten har 

gjorts i produktionsmaskiner och -utrustning. 

Hälften gjordes i utrustning för tvåkompo-

nentstillverkning.

Personal

Vid utgången av året sysselsatte bolaget 105 

(109) personer. I medeltal sysselsattes 111 

(109) personer.

Lönsamhet och utsikter 2012

Bolagets lönsamhet för 2011 ges vitsordet 

mycket god. Tack vare en gynnsam försälj-

ningsutveckling på befi ntliga produkter samt 

nya produkter som introduceras på nya mark-

nadsområden förväntas en god lönsamhet.



KWH Invest 2007 2008 2009 2010 2011

 -13 -9 -38 20 -10

83 80 75 79 81

10 9 7 7 5

291 281 212 196 181

Prevex

Produkter  Vattenlås;  kundspecifi ka produktlösningar

Marknader Skandinavien och Polen, övriga Europa och Kina

Verksamhet Fabrik i Nykarleby, Finland

Omsättning, milj. € 55,8 50,6 31,4 37,7 34,1

Förändring, %

Export och utlandsverksamhet, %

Andel av koncernens omsättning, %

Investeringar, milj. € 12,1 4,8 2,1 1,9 1,5

Personal

Tabell och grafi k - hela KWH Invest
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KWH Plast
Produkter Plastfi lmer 

Kunder  Förpackningsbransch, livsmedels- och etikettindustri

   Marknader Europa

Verksamhet Fabrik i Jakobstad, Finland

Omsättning, milj. €
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Personal Investeringar, milj. €

Andel av

koncern-

omsättning

Andel av

bundet

kapital

5 %

6 %

Tabell och grafi k - hela KWH Invest



K
WH Plast fokuserar på utveckling av 

produkter inom olika nischsegment 

för fl exibla förpackningsfi lmer och 

syntetiska etikettfi lmer med speci-

ella egenskaper. 

Försäljning och marknadsföring sker 

med egna resurser i Finland, Tyskland och 

Danmark, övriga marknadsområden sköts via 

ett agent- och distributörsnät. Under året har 

agentnätverket i Europa förstärkts. Merpar-

ten, 82 % av KWH Plasts produktion går på 

export, varav huvudparten till Europa.  

Innovation ger framgång

För den globala marknaden för fl exibla för-

packningar spås en årlig tillväxt på omkring 

5 % fram till 2015. Tyngdpunkterna ligger på 

Asien, Latin Amerika och Östeuropa medan 

tillväxten i Västuropa är svag. En pågående 

våg av konsolideringar förväntas ytterligare 

förstärka det starka grepp multinationella 

företag har om marknaden.  Detta leder till 

att mindre företag i allt större utsträckning 

fokuserar på nischmarknader. 

Förbättring av produkternas prestanda 

samt övergång från glas och styva förpack-

ningar mot lättare, fl exibla förpackningar 

med egenskaper som förlänger produktens 

livstid samt svarar mot konsumenternas krav 

på lättöppnade förpackningar lämpliga för 

mikrougn är trender där den största tillväxten 

förväntas.  

Under början av 2011 var efterfrågan 

normal, men under det andra halvåret präg-

lades marknaden av stor försiktighet och hög 

prismedvetenhet, främst som en följd av det 

allmänna ekonomiska läget. Detta påverkade 

också företagets volymer.

Målmedvetet arbete

KWH Plast strävar till att genom en hög 

kunskapsnivå, fl exibel produktion och hög 

Specialfolier                                      

för högklassig förpackning

kvalitet på produkter och service utgöra en 

intressant partner vad gäller kundspecifi ka 

lösningar och standard produkter. Detta sker 

inom ramen för ”Converter Partner Program” 

som lanserades under året. Den målmedvet-

na utvecklingsprocess som KWH Plast driver 

ger resultat. Under året lanserades ett fl ertal 

barriärprodukter för tillämpningar både inom 

etikett- och förpackningssegmenten. 

Framtidsutsikter

Kostnadspressen på standardprodukter 

förväntas fortgå under 2012 med vikande 

lönsamheter som följd. Marknadslansering av 

nya barriärfi lmer och produkter för kundspe-

cifi ka projekt förväntas ge en positiv eff ekt på 

både volym- och lönsamhetsutveckling. 

Satsningarna på ”Converter Partner 

Program” tillsammans med det utökade 

försäljningsnätverket förväntas leda till nya 

aff ärsmöjligheter.

Innovation och nätverk 
är nycklar till framgång 
på en konkurrensutsatt 
marknad.

Personal

Antalet anställda under 2011 var 69 personer. 

Nedgången i volym under hösten ledde 

till att saneringsåtgärder måste vidtas. 

Personalstyrkan reducerades genom ett per-

mitterings- och uppsägningsprogram både 

i Finland och utomlands för att motsvara 

företagets behov. 

Personalen deltar genom etablerade 

Lean-principer, i såväl produktionsmiljön som 

inom produkt- och aff ärssutvecklingen, till en 

ständig förbättring av företaget. 

Under året har företaget utbildat perso-

nalen och implementerat nya arbetsmetoder 

inom hanteringen av försäljningsprocessen. 

KWH Invest • Årsberättelse 2011 • KWH-koncernen 29



   

Kurt Betlehem

Styrelse

Gösta von Wendt
Född 1945
Civilekonom
Björk boda
Styrelsemedlem sedan 1985

Kurt Betlehem
Född 1945
Merko  nom
Nykarleby
Styrelsemedlem sedan 2005

Klas Damstén
Född 1941
Diplomekonom
Malax
Styrelsemedlem sedan 2002

Kjell Antus
Född 1965
Ekonomie magister
Korsholm
Styrelsesekreterare sedan 2002

Ola Tidström
Född 1944
Ekonomie magister
Vörå
Vice ordförande sedan 1993
Styrelsemedlem sedan 1975

Holger Wester
Född 1942
Docent
Nykarleby
Styrelsemedlem 1977–1980 och 
sedan 1988

Peter Höglund
Född 1949
Filosofi e kandidat
Vasa
Styrelsemedlem sedan 1973
Styrelseordförande 1988–1997

Henrik Höglund
Född 1949
Diplomekonom
Vörå
Styrelseordförande sedan 1998
Styrelsemedlem sedan 1974
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Hannu Uusi-Pohjola

Revisorer

Ordinarie revisorer
Kjell Berts
Ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab
Roger Rejström 
Diplomekonom, CGR, Ernst & Young Ab

Revisorssuppleanter
Bengt Nyholm
Ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab
Kristian Berg
Ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab

Övervakningsrevisor
Ernst & Young Ab

Koncernledning, revisorer

Peter Höglund
Född 1949
Filosofi e kandidat
Vasa
Koncernchef 
Anställd sedan 1975

Kjell Antus
Född 1965
Ekonomie magister
Korsholm
Aff ärsgruppchef KWH Invest
Anställd sedan 1989

Ralf Karlström
Född 1948
Filosofi e magister
Nykarleby
Aff ärsgruppchef KWH Mirka
Anställd sedan 1977

Jan-Erik Nordmyr
Född 1957
Ekonomie magister
Närpes
Aff ärsgruppchef KWH Pipe
Anställd sedan 2003

Hannu Uusi-Pohjola
Född 1957
Ingenjör
Lillkyro
Aff ärsgruppchef KWH Logistics
Anställd sedan 2003
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537 435 484 488

3 565 4 467

654 8 130

2 426 2 206

-285 045 -258 269

-129 112 -121 021

-25 115 -26 690

-80 521 -71 198

24 288 22 112

4 097 5 347

-6 816 -6 475

21 569 20 984

-4 990 -6 421

16 579 14 563

16 950 14 816

-372 -252

16 579 14 563

16 579 14 563

6 -1

-1 1

-1 988 1 357

-684 62

-1 218 4 390

902 -1 907

-31

-2 983 3 869

13 596 18 432

14 048 18 103

-452 329

13 596 18 432

Koncernresultaträkning

1000 euro 1.1-31.12.2011 1.1–31.12.2010

Omsättning

Övriga rörelseintäkter

Ökning (+) / minskning (-) av lager av färdiga varor 
och varor under tillverkning

Tillverkning för eget bruk

Material och tjänster

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar

Övriga rörelsekostnader

Rörelsevinst

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Vinst före skatter

Direkta skatter

Räkenskapsperiodens vinst 

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare

Minoriteten

Räkenskapsperiodens vinst

Rapport över totalresultat

Räkenskapsperiodens resultat

Vinster/förluster från investeringar tillgängliga för försäljning

- netto vinster/förluster

- redovisat till räkenskapsperiodens resultat

Kassafl ödeshedging

- netto förluster/vinster

- redovisat till räkenskapsperiodens resultat

Årets omräkningsdiff erenser

Vinst/förlust från skyddande av nettoinvestering

Redovisat till resultaträkning från avslutade dotterbolag

Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatt, totalt

Räkenskapsperiodens totalresultat

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare

Minoriteten

Räkenskapsperiodens totalresultat
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8 877 6 968

1 184 1 487

214 434 216 424

1 699 1 810

1 125 1 138

68 875

2 535 2 845

45 436

1 536 2 138

231 503 234 121

82 217 80 317

310 303

89 708 86 082

527 512

57 139 48 047

229 900 215 261

461 403 449 382

3 756 3 756

9 533 9 533

401 385

1 811 2 047

73 2 594

275 252 262 738

3 110 3 566

293 789 284 618

1 296 706

15 275 18 256

2 093 2 632

24 968 34 378

1 145 1 356

880
45 657 57 328

36 426 33 559

269 262

81 152 71 818

4 110 1 797

121 957 107 436

461 403 449 382

Koncernbalansräkning

Tillgångar i 1000 euro 31.12.2011 31.12.2010

Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar

Goodwill

Materiella tillgångar

Investeringsfastigheter

Finansiella tillgångar som kan säljas

Långfristiga personalförmåner (pensioner)

Finansieringsleasingsfordran

Övriga fi nansiella tillgångar

Latent skattefordran

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar

Finansieringsleasingsfordran

Försäljningsfordringar och övriga fordringar

Inkomstskattefordran

Likvida medel

Eget kapital och skulder  i 1000 euro 31.12.2011 31.12.2010

Eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Reservfond

Omräkningsdiff erenser

Fond för verkligt värde

Ansamlade vinstmedel

Minoritetsandel

Eget kapital

Långfristiga skulder
Avsättningar

Latent skatteskuld

Långfristiga personalförmåner (pensioner)

Räntebärande skulder

Finansieringsleasingskulder

Leverantörsskulder och övriga skulder

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder

Finansieringsleasingskulder

Leverantörsskulder och övriga skulder

Inkomstskatteskuld
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KWH Pipe
Jan-Erik Nordmyr

Aff ärsgruppchef

KWH Invest
Kjell Antus

Aff ärsgruppchef

KWH Logistics
Hannu Uusi-Pohjola

Aff ärsgruppchef

KWH Mirka
Ralf Karlström

Aff ärsgruppchef

Koncernstyrelse

Peter Höglund

Koncernchef

Organisation 31.3.2012

Oy KWH Pipe Ab, Finland

Jan-Erik Nordmyr

Oy KWH Mirka Ab 

Ralf Karlström
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Mirka Abrasives Canada Inc. 

John Booth

Mirka Abrasives UK Ltd

Craig Daycock

Mirka India Pvt. Ltd 

Manoj Soni

Mirka Schleifmittel GmbH

Theo Sakalis

Mirka Abrasives Inc.

Mark Kush

Cold Storage

KWH Pipe Nordamerika

Paul van Warmerdam

KWH Pipe Asien

Burin Kunatippapong

Extron Engineering Oy

Jari Mylläri

KWH Pipe Sverige AB

Peter Engstrand

KWH Pipe Lietuva UAB 

Piotr Jablonski

KWH Pipe (Danmark) A/S

Hans-Kristian Høen-Beck

ZAO KWH Pipe

Victoria Kirsanova

KWH Pipe (UK) Ltd

George Merry

KWH Pipe Eesti AS

Juha Kainulainen

KWH Pipe (Poland) Ltd 

Piotr Jablonski

KWH Pipe (Canada) Ltd 

Paul van Warmerdam
Wiik & Hoeglund, PLC 

Burin Kunatippapong

Oy Backman-Trummer Ab

Hannu Uusi-Pohjola

Mirka Scandinavia AB

Lennart Andersson

Mirka Mexicana S.A. de C.V. 

Adonai Garcia

Mirka Abrasifs s.a.r.l.

Nicolas Couty

Mirka Brasil Ltda.

Robertson Cardoso

Mirka Ibérica S.A.U.

Jose Maria Sanchez

Mirka Asia Pacifi c Pte Ltd 

Vinay Mathur

Mirka Italia s.r.l.

Alfi o Mariani

Mirka Rus LLC

Henrik Gräsbäck

Oy M. Rauanheimo Ab

Joakim Laxåback

Kokkolan Lastaus Oy

Joakim Laxåback

Oy Blomberg Stevedoring Ab

Sakari Mäki-Fränti

Ab Kristinestads 
Stevedoring Oy

Sakari Mäki-Fränti

Oy KWH Freeze Ab 

Peter Lång

Stevena Oy

Markku Mäkipere

BT-Logistore Oy Ab

Markku Mäkipere

KWH Tech GmbH

Jari Mylläri

FinTherm Praha-KWH Pipe a.s.

Michal Vimr

Mirka Trading Shanghai Co,. 

Ltd, Ilpo Meskanen

Talavuo Oy

Markku Mäkipere

Vaasa Stevedoring Oy
Håkan Rönngård

Oy Prevex Ab

Mikael Lillvik

Oy KWH Plast Ab

Annika Sundell

Freight Forwarding

Freight Forwarding

Bernt Björkholm

KWH Pipe Europa

Peter Engstrand

Port & Sea
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Adresser

KWH Group

KWH-koncernen Ab

PB 21,  FI-65101 Vasa, Finland

Tfn +358 20 778 7111

Fax +358 20 778 7916

www.kwhgroup.com

info@kwhgroup.com

KWH Pipe

Oy KWH Pipe Ab

PB 21, FI-65101 Vasa, Finland

Tfn +358 20 778 7111

Fax +358 20 778 7901

www.kwhpipe.com

marketing@kwhpipe.com

Extron Engineering Oy

www.extron.fi 

KWH Pipe Sverige AB

www.kwhpipe.se

KWH Pipe (Danmark) A/S

www.kwhpipe.dk

KWH Pipe (UK) Ltd

www.kwhpipe.co.uk

KWH Tech GmbH, Tyskland

www.kwhtech.com

KWH Pipe (Poland) Ltd

www.kwh.pl

KWH Pipe Eesti AS

www.kwhpipe.ee

KWH Pipe Lietuva UAB

www.kwhpipe.lt

ZAO KWH Pipe, Ryssland

www.kwhpipe.ru

KWH Pipe Ltd, Ryssland

Representative Offi  ce (Technology)

www.kwhpipe.ru

Fintherm Praha - KWH Pipe a.s., Tjeckien

www.fi ntherm.cz

KWH Pipe (Canada) Ltd

www.kwhpipe.ca

Wiik & Hoeglund, PLC, Thailand

www.wiik-hoeglund.com

KWH Mirka

Oy KWH Mirka Ab

Pensalavägen 210

FI-66850 Jeppo, Finland

Tfn +358 20 760 2111

Fax +358 20 760 2290

www.mirka.com

sales@mirka.com

Mirka (UK) Ltd

www.mirka.co.uk

Mirka Schleifmittel GmbH, Tyskland

www.mirka.de

Mirka Abrasives Inc., USA

www.mirka-usa.com

Mirka Scandinavia AB

www.mirka.se

Mirka Abrasifs s.a.r.l., Frankrike

www.mirka.fr

Mirka Italia s.r.l.

www.mirka.it

KWH Mirka Ibérica S.A.U., Spanien

mirkaiberica@mirka.com

KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V.

www.mirka.com.mx

Mirka Brasil Ltda.

www.mirka.com.br

Mirka Asia Pacifi c Pte Ltd, Singapore

www.mirka-asiapac.com

Mirka Trading Shanghai Co., Ltd, Kina

www.mirka.com.cn

Mirka Rus LLC, Ryssland

www.mirka.ru

Mirka Abrasives Canada Inc

sales.ca@mirka.com

Mirka India Pvt Ltd

sales.in@mirka.com 

KWH Logistics

Oy Backman-Trummer Ab

PB 49, FI-65101 Vasa, Finland

Tfn +358 20 777 1111

Fax +358 20 777 1150

www.backman-trummer.fi 

Oy Blomberg-Stevedoring Ab

www.blomberg.fi 

BT-Logistore Oy Ab

sales@bt-logistore.fi 

Kokkolan Lastaus Oy

sales@kokkolanlastaus.fi 

Ab Kristinestads Stevedoring Oy

www.kristinestadsstevedoring.fi 

Oy M. Rauanheimo Ab

www.rauanheimo.com

Stevena Oy

www.stevena.fi 

Talavuo Oy

talavuo@talavuo.fi 

Vaasa Stevedoring Oy

rentsales@vaasastevedoring.fi 

Oy KWH Freeze Ab

www.kwhfreeze.fi 

KWH Invest

KWH Invest

PB 21, FI-65101 Vasa, Finland

Tfn +358 20 778 7111

Fax +358 20 778 7901

www.kwhgroup.com

Oy KWH Plast Ab

PB 32, FI-68601 Jakobstad, Finland

Tfn +358 20 768 6111

Fax +358 20 768 6222

www.kwhplast.com

Oy Prevex Ab

FI-66900 Nykarleby, Finland

Tfn +358 6 781 8000

Fax +358 6 781 8099

www.prevex.com





www.kwhgroup.com
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