Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer,
massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster.
Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från
andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog
markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och
andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs
kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs.
Sveaskog är anslutet till FSC® och PEFC TM.

Bokslutskommuniké 2020
1 oktober – 31 december 2020

1 januari – 31 december 2020

• Nettoomsättningen minskade med sju procent till 1 681 MSEK
(1 813). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt sex
procent och de totala leveransvolymerna minskade med en procent.
• Det operativa rörelseresultatet minskade med 12 procent och uppgick till 308 MSEK (350). Resultatförsämringen förklaras främst av
lägre priser, högre kostnader för vägar samt minskade intäkter för
vindkraftsupplåtelser.
• Sveaskog har vid årsskiftet ändrat redovisningsmetod för värdering
av bolagets skogstillgångar så att den baseras på marknadsvärdet
beräknat utifrån transaktioner i de områden Sveaskog äger skogsmark. Vi följer därmed övriga större bolag i branschen. Skogstillgången värderades till 82 430 MSEK per den 31 december 2020,
jämfört med det tidigare redovisade värdet om 36 623 MSEK.
Effekten av omvärderingen på periodens resultat blev netto
efter skatt 9,5 miljarder SEK. Resterande del av omvärderingen har redovisats i övrigt totalresultat. Omvärderingen var inte
kassaflödespåverkande.
• Kvartalets resultat uppgick till 9 832 MSEK (272), motsvarande
83,04 kr (2,30) per aktie, vilket främst är relaterat till en positiv
resultateffekt om netto 9,5 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar.

• Nettoomsättningen minskade med åtta procent till 6 597 MSEK
(7 209). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent och de totala leveransvolymerna minskade med en procent.
• Det operativa rörelseresultatet minskade med 24 procent och uppgick till 1 120 MSEK (1 483). Resultatförsämringen förklaras främst
av lägre priser och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt
vägar, men har delvis kompenserats av högre leveranser från egen
skog. Leveranser från externt anskaffad skogsråvara har minskat.
• Direktavkastningen uppgick till 2,4 procent (4,9). Förändringen
förklaras främst av det genomsnittliga operativa kapitalets ökning
genom ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar.
• Sveaskog har vid årsskiftet ändrat redovisningsmetod för värdering av
bolagets skogstillgångar så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden Sveaskog äger skogstillgångar.
Vi följer därmed övriga större bolag i branschen. Effekten av omvärderingen på årets resultat blev netto efter skatt 9,9 miljarder SEK. Resterande del av omvärderingen har redovisats direkt i övrigt totalresultat.
Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
• Resultatet för året uppgick till 10 867 MSEK (1 558), motsvarande 91,78 kr (13,16) per aktie, vilket främst är relaterat till en positiv
resultateffekt om netto cirka 9,5 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar.
• Exklusive effekten av ändrad redovisningsmetod för värdering av
skogstillgångar minskade resultat per aktie till 8,08 (13,16) SEK.
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Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat per aktie, SEK

Nyckeltal1, koncernen
Direktavkastning, % (mål minst 4,5 %)

2,4

4,9

Nettoskuldsättningsgrad, ggr (mål 0,3–0,6)

0,13

0,30

Avkastning på operativt kapital, %

28,2

6,8

Avkastning på eget kapital, %

26,2

6,7

7,6

11,6

Räntetäckningsgrad, ggr 2
Soliditet, %
Räntebärande nettoskuld, MSEK
Medelantal anställda
Total leveransvolym, km3fub

68

57

7 613

7 149

827

807

10 629

10 648

1) Sveaskog har valt att i särskild bilaga presentera bolagets alternativa nyckeltal i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) beslut. Bilagan är publicerad
på www.sveaskog.se.
2) Rörelseresultat före värdeförändring skog exkl. realisationsvinster fastighetsförsäljning plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
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Koncernchefens kommentar
Lägre resultat till följd av lägre priser

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2020 uppgick till 1 120 MSEK (1 483),
vilket är 24 procent lägre än för motsvarande period föregående år. En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjönk under
2019 och trenden fortsatte in i 2020. I genomsnitt var priserna nio procent lägre
jämfört med föregående år. De totala leveransvolymerna för året uppgick till 10,6
miljoner m3fub (10,6) varav 6,2 m3fub (6,1) från egen skog. Nettoomsättningen
uppgick till 6 597 MSEK (7 209). Direktavkastningen uppgick till 2,4 procent (4,9)
och nettoskuldsättningsgraden till 0,13 (0,30).

Sveaskogs ekonomiska mål
Direktavkastning, %
6
5
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4
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Marknadsläget
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Produktionen inom svensk skogsindustri har varit fortsatt god under årets sista
kvartal, speciellt inom sågverksindustrin där god efterfrågan i exportmarknaderna och stigande priser drivit på produktionen. Inom massa- och pappersindustrin
har marknaden och priserna förbättrats, främst för avsalumassa, men delvis även
för förpackningsprodukter, medan tryck- och skrivpapper fortsatt haft en vikande
efterfrågan och försämrade priser. Rundvirkesmarknaden präglas av hög efterfrågan på timmer med förbättrade priser, medan höga lager av massaved och biobränslen skapar överskott i marknaden och press på priserna.
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Från och med det fjärde kvartalet 2020 tillämpar Sveaskog en värderingsmetod
för företagets skogstillgångar som bygger på marknadsdata som är baserad på
skogstransaktioner i de områden där Sveaskogs skogar finns. Vi följer därmed övriga företag i branschen gällande värdering av skogstillgångar. Värdet på våra skogstillgångar per sista december blev 82 430 MSEK, en ökning med 45 807 MSEK
jämfört med 31 december 2019. Förändringen är inte kassaflödespåverkande. Läs
mer i not 1 och 2.

0,3

Positiva resultat från höstens intressentmätningar

Resultatet av årets mätningar gentemot våra affärsintressenter; kunder, entreprenörer och virkesleverantörer är mycket positivt. Det är genomgående höga resultat
bland avverknings- och skogsvårdsentreprenörerna. Den övergripande nöjdheten
har påverkats och förstärkts inom viktiga områden som bilden av Sveaskog, relationer och samverkan, leveranskvalitet och affärsmässighet. Sveaskogs snabba
agerande och ansvarstagande under pandemin har uppskattats och bidragit till det
höga resultatet.
Sveaskog har sålt större markområden till kommuner

Under december har Sveaskog sålt ett stort markområde till Vaggeryds kommun.
Området är utpekat som lämpligt för nya verksamhetsområden i kommunens översiktsplan. Sveaskog har också sålt friluftsområdet Rådaås till Lidköpings kommun.
Affären möjliggör att kommunen kan fortsätta utveckla området med friluftsliv och
rekreation, medan försäljningen stödjer Sveaskogs inriktning att fokusera på kärnverksamheten – skogsbruket.
Hänsynsinventeringen

Skogsstyrelsens årliga inventering av naturvårdshänsyn visar att 97 procent av
Sveaskogs avverkningar skett utan stor miljöpåverkan. I beräkningen bedöms
parametrarna lämnade hänsynsytor, sparade naturvärdesträd och undvikande av
markskador vid avverkning. Det är nästan i nivå med året innan.
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2020

0,6

0,4

Coronapandemin påverkar hela världen och även oss. Genom en snabb omställning av vår virkesproduktion har sågverkskunder inte behövt permittera under
pandemin. Vi fortsätter att följa de riktlinjer som myndigheterna utfärdar och har
ändrat arbetssättet genom att undvika resor, skapa förutsättningar för distansarbete och öka våra digitala mötesformer. Vi bidrar till samhällets återhämtning genom
att stödja lokala entreprenörsföretag och har under året avstått hyresdebitering till
företag som är beroende av turism. Vår balansräkning är stark och tillgången till 
likviditet och finansiering är god.

2019

Nettoskuldsättningsgrad,
per 31 december, ggr

Ändrad metod för värdering av skogstillgångar

Sveaskog under coronapandemin
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Utdelning

Enligt gällande ekonomiska mål ska ordinarie utdelning
långsiktigt motsvara 65–90 procent av koncernens resultat efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändring av växande skog före skatt. Utdelning görs
under förutsättning att kapitalstrukturmålet (nettoskuldsättningsgrad) efter utdelning hamnar inom målintervallet samt
med beaktande av koncernens strategi och investeringsbehov.

Utdelning, MSEK
Procent av
utdelningsbasen, %
1) Förslag till årsstämman.
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Hållbart skogsbruk

Sveaskog arbetar ständigt med att utveckla det hållbara skogsbruket. Det innefattar uthålliga och säkra leveranser av förnybar råvara till våra kunder liksom att bidra
till nationella mål avseende miljö och klimat. Ett fortsatt utvecklat naturvårdsarbete
syftar till att bevara den biologiska mångfalden och genom fördjupad dialog med
samebyarna på våra marker vill vi trygga fortsatt samexistens med rennäringen.
Granbarkborrens skadeverkningar

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det då största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3–4 miljoner kubikmeter
granskog i Götaland och Svealand. Under 2019 låg skadorna på ungefär det dubbla. Den slutliga inventeringen av skador år 2020 visar på närmare 8 miljoner kubikmeter vilket gör 2020 till nytt rekordår i Sverige. Angreppen var under 2018 störst
i Götaland, men tyngdpunkten har successivt flyttat sig norrut och vi ser nu de
största skadorna i Svealand. Inom Sveaskog gör vi flera akuta insatser för att
minska skadeverkningarna men medverkar också i utvecklingen av förebyggande
åtgärder. Det kraftiga utbudet av granbarkborreskadad skog påverkar marknaden,
i synnerhet biobränslemarknaden, där betydande överskott uppstår vilket begränsar avsättningen för vedråvara.
Fortsatta strukturella förändringar inom skogsindustrin

Konsolideringen inom skogsnäringen i Sverige har fortgått under 2020, vilket
bidragit till att skapa färre och större aktörer på virkesmarknaden. Det har skett
dels genom sammanslagningar av företag, till exempel Holmens förvärv av Martinsons, dels genom utbyggnad av produktionskapacitet i dessa företag såsom exempelvis Vidas förvärv av Bergs svenska sågverk. Därtill har skapandet av skogsägarföreningen Norra Skog genom fusionen mellan Norra Skogsägarna och Norrskog
resulterat i en betydande och stark aktör på virkesmarknaden i norra Sverige, dessutom med än tydligare industriella intressen och ambitioner. Det senare tydliggjordes genom Norra Skogs förvärv av 30 procent av aktierna i Metsä Boards massabruk i Husum under december.
Ny VD

Den 18 januari slutade Hannele Arvonen som VD för Sveaskog. Styrelse och VD
saknade nödvändig samsyn om bolagets strategiska inriktning och hur den ska
verkställas. Styrelsen har utsett undertecknad till tillförordnad VD.
Utmanande år

Trots utmaningarna under året så har vi kunnat infria vår kundlöften. Jag vill särskilt
tacka alla våra medarbetare som varje dag visar ett stor engagemang i arbetet med
att utföra ett rationellt skogsbruk med god hänsyn till natur och omgivning.

Per Matses
Vd och koncernchef
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Koncernens utveckling
1 oktober – 31 december 2020
Nettoomsättning

Förändring nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade med sju procent till 1 681 MSEK (1 813). Priserna på
skogsråvara minskade med i genomsnitt sex procent och de totala leveransvolymerna minskade med en procent. Försäljningen av skogsråvara uppgick till 2,8 miljoner
kubikmeter (m3fub) (2,8).
Resultat

Det operativa rörelseresultatet minskade med 12 procent och uppgick till 308
MSEK (350). Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser, högre kostnader för vägar samt minskade intäkter för vindkraftsupplåtelser. Leveranserna från
egen skog har varit lägre i jämförelse med föregående år.
Reavinster från fastighetsförsäljning uppgick till 48 MSEK (87). Resultatandelen
i intresseföretag uppgick till 28 MSEK (–30).
Sveaskog har vid årsskiftet ändrat redovisningsmetod för värdering av bolagets
skogstillgångar så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden Sveaskog äger skogsmark. Vi följer därmed övriga större bolag
i branschen. Skogstillgången värderades till 82 430 MSEK per den 31 december
2020, jämfört med det tidigare redovisade värdet om 36 623 MSEK. Effekten av
omvärderingen på periodens resultat blev därför 9,5 miljarder SEK. Resterande del
av omvärderingen har redovisats i övrigt totalresultat. Omvärderingen var inte kassaflödespåverkande. Efter värdeförändring skog uppgick rörelseresultatet till 12 401
MSEK (380).
Finansiella poster i kvartalet uppgick netto till –42 MSEK (–38). Resultatet före
skatt uppgick till 12 359 MSEK (342). Skatten uppgick till –2 527 MSEK (–70).
Kvartalets resultat ökade till 9 832 MSEK (272), vilket främst är relaterat till en
positiv resultateffekt om netto 9,5 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för
värdering av skogstillgångar.
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Nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade med åtta procent till 6 597 MSEK (7 209). Priserna
på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent och de totala leveransvolymerna minskade med en procent. Försäljningen av skogsråvara uppgick till 10,6 miljoner kubikmeter (m3fub) (10,6).
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Resultat

Det operativa rörelseresultatet minskade med 24 procent och uppgick till 1 120
MSEK (1 483). Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser och ökade
kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, men har delvis kompenserats av
högre leveranser från egen skog. Leveranser från externt anskaffad skogsråvara
har minskat.
Reavinster från fastighetsförsäljning uppgick till 163 MSEK (185). Resultat
andelen i intresseföretag uppgick till 57 MSEK (26).
Sveaskog har vid årsskiftet ändrat redovisningsmetod för värdering av bolagets
skogstillgångar så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i
de områden Sveaskog äger skogstillgångar. Vi följer därmed övriga större bolag i branschen. Effekten av omvärderingen på årets resultat blev netto efter skatt 9,9 miljarder
SEK. Resterande del av omvärderingen har redovisats direkt i övrigt totalresultat. Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan. Efter värdeförändring skog
uppgick rörelseresultatet till 13 821 MSEK (2 093).
Finansiella poster under året uppgick netto till –153 MSEK (–130). Resultatet
före skatt uppgick till 13 668 MSEK (1 963). Skatten uppgick till –2 801 MSEK
(–405). Periodens resultat ökade till 10 867 MSEK (1 558), vilket främst är relaterat till en positiv resultateffekt om netto 9,9 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar.
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Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 623 MSEK
(1 108). Minskningen är framförallt hänförlig till lägre rörelseresultat och ökat
rörelsekapital i form av ökade kundfordringar samt ökat lager. Investeringarna
i anläggningstillgångar, främst skogsfastigheter och skogsmaskiner, uppgick till
264 MSEK (445) och investeringar i aktier uppgick till 7 MSEK (5). Försäljningar
av anläggningstillgångar, främst skogsfastigheter, uppgick till 331 MSEK (407).
Aktieutdelningar från intresseföretag har erhållits med 12 MSEK (60). Utdelning till
ägaren har lämnats med 1 100 MSEK (1 100).
Sveaskogs räntebärande nettoskuld uppgick per 31 december till 7 613 MSEK
(7 149). Låneportföljen bestod vid periodens utgång till största del av lån emitterade under Sveaskogs MTN-program samt svenska certifikatsprogram. Lånevolymen
under certifikatsprogrammet uppgick till 1 400 MSEK (1 925), vilken har refinansierats löpande. Under MTN-programmet var den utestående volymen per
31 december 6 090 MSEK (4 990), varav gröna obligationer stod för
4 800 MSEK (3 100). Den genomsnittliga räntebindningen var under året som
lägst cirka 31 månader (35). Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,13 (0,30).
Räntetäckningsgraden uppgick till 7,6 (11,6) och bruttolånekostnaden har varit
1,57 procent (1,39).
Moderbolaget

Sveaskog AB (publ.), som ägs av svenska staten till 100 procent, äger och förvaltar skogsfastigheter och aktier i dotterföretag samt svarar för koncerngemensam
finansiering. För Sveaskog AB (publ.) uppgick rörelsens intäkter för perioden januari
–december till 101 MSEK (43), varav reavinster vid försäljning av skogsmark
svarade för 86 MSEK (28). Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 767.
Moderbolagets kostnader består huvudsakligen av räntekostnader. Företaget
har inga anställda.
Setra Group AB

Sveaskog äger 50 procent av aktierna i träindustriföretaget Setra Group AB och
klassificerar innehavet som ett intresseföretag. I koncernens resultaträkning redo
visas andelen av intresseföretagets resultat. Nettoomsättningen för perioden
januari–december uppgick till 4 131 MSEK (4 264). Rörelseresultatet uppgick till
117 MSEK (8). Resultatförbättringen är framförallt att lägre försäljningspriser jämfört med 2019 har kompenserats av lägre råvarupriser, positiva valutaeffekter, lägre
kostnader och högre leveransvolym. Sveaskogs resultatandel i företaget justerat för
internvinster ökade till 43 MSEK (0). Sveaskogs andel i Setras ö
 vriga totalresultat
uppgick till 11 MSEK (–6).

Förändring operativt rörelseresultat
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1) Övriga fastighetsaffärer avser en sammanslagning av:
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I "Övrigt" ingår bland annat avskrivningar på egenutvecklade
IT-system och omstruktureringskostnader i samband med
organisationsanpassningar.

Kassaflöde från den löpande
verksamheten per kvartal, MSEK
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SunPine AB

Sveaskog äger 25,1 procent av aktierna i bioraffinaderiet SunPine AB. I koncernens
resultaträkning redovisas andelen av intresseföretagets resultat. Nettoomsättningen för perioden januari–december uppgick till 1 377 MSEK (1 436). Rörelseresultatet uppgick till 43 MSEK (104). Resultatförsämringen är framförallt en effekt av
minskad produktion i samband med temporär lägre efterfrågan. Sveaskogs resultatandel i företaget minskade med 36 procent till 7 MSEK (20).
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2018

Sveaskog äger 24,1 procent av aktierna i logistik- och transportföretaget ShoreLink
AB. I koncernens resultaträkning för 2020 redovisas andelen av intresseföretagets
resultat för perioden september 2019 till och med november 2020 medan siffrorna
föregående år omfattar perioden januari 2019 till och med augusti 2019. Nettoomsättningen för denna period uppgick till 391 MSEK (215) och rörelseresultatet för
samma period uppgick till 40 MSEK (30). Sveaskogs resultatandel i företaget uppgick till 7 MSEK (6).

Marknadsläge och virkesleveranser
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Sveaskog bedriver skogsbruk och handel med skogsråvara i Sverige. Mer än hälften
av den försålda skogsråvaran kommer från den egna skogen, resterande mängd
köps av privata och institutionella skogsägare. Huvudsortimenten är sågtimmer,
massaved och biobränsle samt flis. Sveaskogs kunder finns huvudsakligen inom
skogsindustrin och inom energisektorn i Sverige.
Den svenska skogsindustrin är exportinriktad och levererar till marknader över
hela världen men Europamarknaden är den mest betydande. Papper och pap-
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persmassa samt trävaruprodukter handlas på den globala marknaden varför förändringar i utbud, efterfrågan och flöden på världsmarknaderna är mycket viktiga för
svensk skogsindustri. Därtill har även svenska kronans växelkurs gentemot valutor
som USD, EUR och GBP betydelse för den svenska skogsindustrins konkurrenskraft och lönsamhet vilket därmed även påverkar virkesmarknaden.
Coronapandemin som drastiskt påverkat den globala ekonomin och handeln har
haft påtagliga konsekvenser för skogsindustrin. De negativa konsekvenserna har
varit mest betydande för tryck- och skrivpapper där efterfrågan i Europamarknaden försvagats med drygt 30 procent sedan årsskiftet och priserna fallit till nivåer
där producenterna i vissa fall har negativa rörelsemarginaler. Inom förpackningssegmentet har efterfrågan varit starkare men trots detta och på grund av ökad konkurrens från returfiberbaserade förpackningspapper har priserna utvecklats negativt
för att först under sista kvartalet i år plana ut. De prisökningar som annonserades
för avsalumassa (NBSK) under våren infriades inte men höstens annonserade
prisökningar tycks mot slutet av perioden ha genomförts. För sågverken i Sverige
har den i våras förväntade marknadsförsvagning till följd av coronapandemin inte
inträffat utan istället vänts till det motsatta. Såväl god efterfrågan som produktions
begränsningar i andra länder har drivit på en stark produktion och export från
svenska producenter och därtill bidragit till prisökningar i ett flertal huvudmarknader
för svenska sågverk.
Med en betydande export och handel i valutor som USD, EUR och GBP så har
växelkurserna en betydande påverkan på svensk skogsindustris lönsamhet. Kronan
försvagades mot USD och EUR under årets första månader men har sedan mitten
av mars till mitten av december stärkts mot USD och EUR med nära 20 % respektive 7 %.
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Sågverk
Marknaden för sågade trävaror är starkt beroende av byggkonjunkturen, såväl i
Sverige som internationellt. Över 70 procent av den svenska trävaruproduktionen
exporteras men Sverige är den enskilt största marknaden för sågverken. Byggaktiviteten i Sverige liksom i Europa har fortsatt försvagas under året, bland annat
som ett resultat av coronapandemin men samtidigt har renovering, om– och tillbyggnadsmarknaden haft en god utveckling vilket bidragit till en god efterfrågan på
trävaror.
I för svenska sågverk viktiga marknader utanför Europa, såsom Nordafrika, Mellanöstern och Japan, har efterfrågan försvagats även om svenska sågverk kunnat
vidmakthålla eller till och med öka exportvolymerna i några av dessa marknader. I
den för svenska sågverk allt viktigare marknaden i Kina har trävaruimporten försvagats under året men svenska sågverk har trots detta ökat försäljningsvolymen till
nya rekordnivåer. Trävarumarknaden i USA har utvecklats starkt, såväl efterfrågan
som priser, därtill även importen från europeiska producenter. Svenska sågverk har
kraftigt ökat exporten till USA, över 80 procent jämfört med fjolåret, och erhållit historiskt höga trävarupriser vilket haft påtaglig påverkan på exportprisutvecklingen för
trävaror i Sverige under årets sista kvartal. Som ett resultat av god försäljning, såväl
på hemma- som exportmarknaderna, och en relativt god och förbättrad prisutveckling för trävaror under året så har sågverkens efterfrågan på liksom prisbilden för
timmer stärkts.
Sveaskogs leveranser

Sveaskogs leveranser av sågtimmer under det fjärde kvartalet uppgick till 1 257
km3fub (1 267), vilket är en procent lägre än motsvarande period föregående år. För
helåret 2020 uppgick leveranserna till 4 630 km3fub (4 743).

Massa- och pappersindustri
Globalt ökar efterfrågan och leveranserna av pappersmassa och svensk produktionskapacitet har under senaste åren byggts ut för att svara mot denna ökade
efterfrågan. Av den volym som inte direkt används i Sverige för pappersproduktion,
exporteras huvuddelen till Europa. Därefter följer Asien med en kraftigt ökande
andel där Kina utgör en allt mer betydelsefull och tongivande marknad. Marknaden för avsalumassa har under året präglats av växande lager som först nu börjat
nå nivåer som möjliggör prisökningar. Medan annonserade prisökningar för avsalumassa (NBSK) vid årets början endast delvis realiserades så har de under hösten
annonserade prisökningarna nu infriats med priser på nivå kring USD 880 per ton
(PIX).
För tryck- och skrivpapper har marknaden starkt försvagats under året där efterfrågan i Europa minskat med drygt 30 procent vilket i sin tur resulterat i betydande
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prisfall med mellan 10 till 20 procent för magasin- respektive tidningspapper vilket
därmed urholkat lönsamheten och föranlett kapacitetsnedläggningar såsom till exempel i Ortviken. För förpackningspapper, såsom Kraftliner och White Top Kraftliner, har
efterfrågan varit god men kraftig priskonkurrens från returpappersbaserade Testliner
har medfört att priserna för Kraftliner och White Top Kraftliner försvagats under året
och fortsatt är under press även om priserna på Testliner nu stiger kraftigt.
Svensk pappers- och massaindustri har för närvarande höga lager av massaved
vilket, tillsammans med god tillgång på C-flis från sågverken samt underhållsstopp
under hösten minskat leveransbehov av färsk massaved till industrin. Detta sätter
press på massavedspriserna och leder på sina håll till sortimentsförskjutningar där
aptering och uttag av klentimmer ökar på bekostnad av massavedsuttag.

Hållbart skogsbruk

Ett av Sveaskogs mål för ett hållbart företagande är att
vara ledande inom hållbart skogsbruk.
Sedan 2013 mäter vi bland annat hur miljövärdena klaras i skogsbruket utan stor påverkan. Efter avverkning gör
tjänstemän en fältinventering som resulterar i ett värde –
hänsynsindex – för hela Sveaskog. Målet är att ligga på
en nivå på 99 procent. Det övergripande målet byggs upp
utifrån flera kategorier. För 2020 ligger nivån på 97 (98).
2018

2019

2020

Hänsynsindex medelvärde

98

98

97

Hänsynsytor

97

97

96

Sveaskogs leveranser

Naturvärdesträd

98

98

97

Sveaskogs leveranser av massaved och flis under det fjärde kvartalet uppgick till
1 391 km3fub (1 364), vilket är två procent högre än motsvarande period föregående år. För helåret 2020 uppgick leveranserna till 5 445 km3fub (5 333).

Körskador

99

98

98

Biobränslemarknaden

Marknaden för skogsbaserade biobränslen, såsom GROT (grenar och toppar), är
regional och lokal då transportkostnaderna är höga och produktkostnaderna är
relativt låga för biobränslen. Marknaden för skogsbaserade biobränslen är betydande i södra och mellersta Sverige men mer begränsad i norra Sverige. Kunderna
för Sveaskogs biobränslen är kraft- och värmeverk samt den energiproducerande
skogsindustrin.
En relativt mild fjolårsvinter och varm höst och vinter hittills har medfört att kraftvärmeverken inte förbrukat planerad volym av biobränsle. Betydande lager av biobränslen finns vid såväl industri som vid terminaler. Fortsatt utbud av granbarkborreskadat virke, främst i södra och mellersta Sverige, medför att lagren av biobränsle
har byggts på ytterligare och därmed är mycket höga. Sammantaget har utbudet av
barkborreskadad ved och höga lager en leverans- och prisdämpande effekt, speciellt i de områden där utbudet av skadad ved är som störst.
Sveaskogs leveranser

Sveaskogs leveranser av biobränsle under det fjärde kvartalet uppgick till 147
km3fub (177), vilket är 17 procent lägre än motsvarande period föregående år. För
helåret 2020 uppgick leveranserna till 555 km3fub (571).

Sveaskogs hållbara företagande
– aktiviteter under kvartalet
Kundens främsta och kunnigaste partner
Flexibla affärer under pandemin

En snabb omställning inom Sveaskogs virkesproduktion har gjort att sågverk i norra
Sverige inte behövt permittera under pandemin. Genom att rikta blicken mot Asien
har sågverken kunnat fortsätta exportera utan allvarliga störningar.
Grunden för detta ligger i väl kartlagda bestånd där den skog som ska in i produktion är beskriven i detalj. Digitala prognoser ger ett informationsflöde från
Sveaskog till sågverkskunderna där det framkommer hur produktionen ser ut och
fortskrider. Detta har skapat ett delvis nytt arbetssätt för att agera snabbt och flexibelt. Vi får på så sätt en effektiv kedja hela vägen ut till slutkund.
Intressentdialog och varumärkesundersökning

I oktober genomförde Sveaskog en bred intressentdialog i form av digitala
rundabordssamtal. Dialogsamtalen är en viktig del av Sveaskogs hållbarhetsarbete.
Genom att lyssna på vad intressenterna anser vara de viktigaste hållbarhets
frågorna, kan Sveaskog både följa omvärldens syn på vårt arbete och utveckla vårt
hållbarhetsarbete.
Under hösten har vi även genomfört varumärkesundersökningar riktade till våra
viktigaste affärsmålgrupper – kunder, entreprenörer och virkesleverantörer. Dessa
undersökningar har återkommit vartannat år sedan 2008. Syftet är att utröna målgruppernas uppfattning om oss som uppdragsgivare, leverantör och affärspartner.
Resultatet visar en förbättring i förtroende för Sveaskog med en indexhöjning sammanlagt för målgrupperna från 74 till 78 och är tillsammans med intressentdialogen
ett viktigt bidrag till utvecklingen av Sveaskog och våra affärsrelationer och även till
vår väsentlighetsanalys.
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Undersökningarna innehåller dels frågor som är unika för respektive grupp, dels
ett antal koncerngemensamma frågor som kopplar an till hållbarhet och varumärke.
Ledande inom innovation och effektivitet

Sveaskog har tillsammans med Mellanskog investerat i ett nytt fjärrmätningssystem
i Hargs hamn. Fjärrmätning har blivit allt viktigare inom massavedsmätningen de
senaste åren. Inom timmermätning har några kubbsågverk valt att satsa på detta.
Långdistanslogistik ger möjlighet att skapa ökad flexibilitet på marknaden, och då
behövs effektivare mätning.
Sveaskogs investering öppnar upp även för mätning av grövre timmer.
Ledande inom hållbart skogsbruk

Vid höstens externa revision enligt standarderna och ramverken FSC/PEFC,
ISO 14001 och Controlled Wood/Chain of Custody har hela verksamheten inklusive
spårbarhet genomlysts. Revisionen resulterade i att alla öppna avvikelser från 2019
års revision och de som kom in under våren 2020 stängdes. Under höstens revision
tillkom endast mindre avvikelser vilka åtgärdats omgående.

Om du vill läsa mer:
Statens ägarpolicy

www.regeringen.se/regeringens-politik/
bolag-med-statligt-agande/sa-styrs-bolagen/
Sveaskogs bolagsordning

www.sveaskog.se/om-sveaskog/
bolagsstyrning/bolagsordning/
Sveaskogs uppförandekod

www.sveaskog.se/om-sveaskog/
uppforandekod/
Aktiebolagslagen

www.regeringen.se

Fortsatt högt resultat för hänsynsinventering

Svensk kod för bolagsstyrning

Skogsstyrelsens årliga inventering av naturvårdshänsyn visar att 97 (98) procent av
Sveaskogs avverkningar skett utan stor miljöpåverkan. I beräkningen bedöms parametrarna hänsynsytor, naturvärdesträd och körskador.

www.bolagsstyrning.se/

Övergripande mål och strategier
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Sveaskog vision är att ”Visa vägen till ett hållbart samhälle”. Visionen är
konkretiserad i fem övergripande mål och ska uppnås genom att balansera och förena en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Vi har därför integrerat hållbart företagande fullt ut i vår affärsstrategi och
affärsplanering. De fem målen har varit desamma under de senaste åren,
men de strategiska prioriteringarna har successivt utvecklats. Målen mäts
med indikatorer som följs upp regelbundet.

8

Nasdaq Stockholms regelverk

www.business.nasdaq.com/list/Rules-andRegulations/European-rules/nasdaqstockholm/index.html

Bokslutskommuniké 2020

Sveaskogkoncernen
Resultaträkning i sammandrag
3 månader okt–dec

Nettoomsättning (Not 1)
Övriga rörelseintäkter (Not 1)
Råvaror och förnödenheter
Förändring av lager

Helår

2020

2019

2020

2019

1 681

1 813

6 597

7 209

25

35

101

109

–539

–551

–1 976

–2 314

165

69

128

31

Övriga externa kostnader

–838

–824

–2 990

–2 838

Personalkostnader

–569

–152

–152

–591

Avskrivningar

–34

–40

–149

–145

Operativt rörelseresultat

308

350

1 120

1 483
185

Realisationsvinster fastighetsförsäljning

48

87

163

Resultatandel i intresseföretag

28

–30

57

26

384

407

1 340

1 694

Rörelseresultat före värdeförändring skog
Värdeförändring skog (Not 2)

12 017

–27

12 481

399

Rörelseresultat

12 401

380

13 821

2 093

Finansiella poster

–42

–38

–153

–130

Resultat före skatt

12 359

342

13 668

1 963

Skatt

–2 527

–70

–2 801

–405

Periodens/årets resultat

9 832

272

10 867

1 558

Resultat/aktie, SEK före och efter utspädning

83,04

2,30

91,78

13,16

- räknat på genomsnittligt antal aktier, milj

118,4

118,4

118,4

118,4

Rapport över totalresultatet
3 månader okt–dec

Helår

2020

2019

2020

2019

9 832

272

10 867

1 558

Värdeförändring marktillgångar (Not 2)

32 949

–

32 949

–

Skatt på värdeförändring marktillgångar

–6 797

–

–6 797

–

–10

–25

–10

–25

2

5

2

5

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Komponenter som inte kommer att återföras över resultaträkningen

Aktuariella vinster/förluster avseende pensioner
Skatt på aktuariella vinster/förluster
Komponenter som kommer att återföras över resultaträkningen
Valutakursdifferenser

–2

0

–2

1

Övrigt totalresultat från intresseföretag

18

14

14

–8

Skatt på övrigt totalresultat från intresseföretag

–4

–3

–3

2

8

28

–1

–5

Kassaflödessäkringar

–2

–6

0

1

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt

Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar

26 162

13

26 152

–29

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN/ÅRET

35 994

285

37 019

1 529
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Sveaskogkoncernen
Balansräkning i sammandrag
MSEK

31 dec 2020

31 dec 2019

Immateriella tillgångar

164

136

Nyttjanderättstillgångar

163

129

82 430

36 623

TILLGÅNGAR (Not 3)
Anläggningstillgångar

Skogstillgångar (Not 2, 3)
- varav marktillgångar

35 709

2 723

- varav biologiska tillgångar

46 721

33 900

Övriga materiella anläggningstillgångar

597

537

Finansiella anläggningstillgångar ej räntebärande

795

739

Långfristiga räntebärande fordringar
Summa anläggningstillgångar

5

4

84 154

38 168

708

576

Omsättningstillgångar
Lager
Kontraktstillgångar

14

14

Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande

1 864

1 677

Likvida medel

1 231

1 114

Summa omsättningstillgångar

3 817

3 381

87 971

41 549

59 493

23 574

6 213

5 642

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder (Not 3)
Räntebärande skulder och avsättningar
Övriga skulder och avsättningar

18 086

8 513

Summa långfristiga skulder

24 299

14 155

2 636

2 625

Kortfristiga skulder (Not 3)
Räntebärande skulder och avsättningar
Kontraktsskulder
Övriga skulder och avsättningar
Summa kortfristiga skulder

1

2

1 542

1 193

4 179

3 820

Summa skulder

28 478

17 975

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

87 971

41 549

Förändringar i eget kapital i sammandrag
MSEK

Helår 2020

Helår 2019

Ingående eget kapital 1 januari

23 574

23 145

Summa totalresultat för året

37 019

1 529

Betald utdelning enligt beslut på årsstämma

–1 100

–1 100

UTGÅENDE EGET KAPITAL VID ÅRETS SLUT

59 493

23 574
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Sveaskogkoncernen
Kassaflödesanalys i sammandrag
MSEK

Helår 2020

Helår 2019

13 821

2 093

–12 653

–574

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Ej kassaflödespåverkande poster m m
Erhållna räntor och utdelningar

2

0

Erlagda räntor

–138

–138

Betald skatt

–163

–396

869

985

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–246

123

623

1 108

–264

–445

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och andelar

–7

–5

Utdelning från intresseföretag

12

60

331

407

Försäljning av anläggningstillgångar
Förändring av räntebärande fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

–1

72

16

–1 100

–1 100

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

9 285

8 450

–8 763

–8 207

–578

–857

117

267

Likvida medel vid årets början

1 114

847

Likvida medel vid årets slut

1 231

1 114
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Moderbolaget
Resultaträkning i sammandrag
3 månader okt–dec
MSEK

Rörelsens intäkter

Helår

2020

2019

2020

2019

43

5

29

101

–1

0

–3

–2

4

29

98

41

7 9161

–77

7 6691

–300

7 920

–48

7 767

–259

Koncernbidrag

399

376

399

376

Avsättning till obeskattad reserv

–87

–70

–87

–70

8 232

258

8 079

47

–89

–90

–56

–45

8 143

168

8 023

2

31 dec 2020

31 dec 2019

Materiella anläggningstillgångar

40

46

Summa materiella anläggningstillgångar

40

46

24 934

24 934

Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat före skatt

Resultat före skatt
Skatt
Periodens/årets resultat
1) Moderbolaget har erhållit utdelning från dotterbolag.

Balansräkning i sammandrag
MSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande

1 200

1 200

Summa finansiella anläggningstillgångar

26 134

26 134

Summa anläggningstillgångar

26 174

26 180

8 604

462

489

500

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande
Likvida medel

0

0

9 093

962

35 267

27 142

13 390

6 467

157

70

Räntebärande skulder

5 732

5 183

Summa långfristiga skulder

5 732

5 183

15 836

15 336

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Skulder

Skulder
Räntebärande skulder och avsättningar
Övriga skulder och avsättningar

152

86

Summa kortfristiga skulder

15 988

15 422

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35 267

27 142
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Moderbolaget
Förändringar i eget kapital i sammandrag
MSEK

Helår 2020

Ingående eget kapital 1 januari
Betald utdelning enligt beslut på årsstämma
Årets resultat
UTGÅENDE EGET KAPITAL VID ÅRETS SLUT

Helår 2019

6 467

7 565

–1 100

–1 100

8 023

2

13 390

6 467

Kassaflödesanalys i sammandrag
MSEK

Helår 2020

Helår 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–916

–270

Kassaflöde från investeringsverksamheten

591

25

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

325

245

ÅRETS KASSAFLÖDE

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt
IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets
redovisningsprinciper och beräkningsprinciper för rapporten är oförändrad jämfört med senaste avgiven årsredovisning. För koncernens
redovisningsprinciper se nedan beträffande skogstillgångar. Nya
eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte
haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets resultat och
ställning.
Belopp anges i MSEK om inte annat anges. Siffror inom parentes
avser motsvarande period föregående år.

sas till verkligt värde utifrån värderingsnivå 3. Förändringar i verkligt
värde redovisas i resultaträkningen och Sveaskog gör en värdering
som ett avkastningsvärde, där framtida kassaflöden från virkesuttag
efter avdrag för avverkningskostnader etc. diskonterats till ett nuvärde. Beräkningarna innefattar framtida virkesuttag som motsvarar en
skoglig omloppstid på 100 år i norra Sverige och 80 år i södra Sverige. Virkesuttagen baseras på Sveaskogs avverknings- och skogsbruksplaner. Sveaskog har avsatt stora arealer produktiv skogsmark
till naturvårdsarealer. Värdet av stående skog ingående i naturvårdsarealerna ingår inte i avkastningsvärdet. Skogsmarkens andra värden
i form av jaktintäkter och andra arrendeintäkter med mera ingår inte i
avkastningsvärdet. Avsättning till uppskjuten skatt beräknas i enlighet
med IAS 12 på hela värdet av den biologiska tillgången enligt IAS 41.

Skogstillgångar

Har tidigare klassificerats under posten Materiella anläggningstillgångar i balansräkningen. I samband med att koncernen bytt värderingsmetod har skogsmark omklassificeringen till skogstillgångar på
separat rad detta har även skett för jämförelseåret.
- Jämförelseåret har inte omräknats till verkligt värde utan redovisas till anskaffningvärde i enlighet med IAS 8.
Materiella anläggningstillgångar – skogsmark redovisas enligt IAS
16 till verkligt värde i enlighet med ovan beskrivna värderingsmetod.
För marktillgångar hänförliga till skogstillgångar har Sveaskog under
2020 gjort en översyn. Översynen har resulterat i att marktillgångar
hänförliga till skogstillgångar nu redovisas i enlighet med omvärderingsmetoden. Omvärderingsmetoden innebär att skogsmarktillgångarna redovisas till verkligt värde och redovisas i övrigt totalresultat
samt som omvärderingsreserv i Eget Kapital. Tidigare har dessa tillgångar redovisats till anskaffningsvärde. Förändringen innebär också
att skogsmark hänförlig till skogstillgångar redovisas på separat rad
i balansräkningen. Se not 2 för vidare beskrivning av effekterna.

Materiella anläggningstillgångar – skogsmark

Inför årsbokslutet 2020 har Sveaskog gjort en översyn av sin värdering av skogstillgångarna vilket resulterat i en ny metod och nya
antaganden för att fastställa det verkliga värdet på tillgångarna. Den
nya metoden innebär att det totala skogsvärdet baserats på skogsmarkstransaktioner i de områden där Sveaskog äger skogstillgångar.
Ändringen resulterar i att även marktillgångarna som är hänförda till
skogstillgångar redovisas till verkligt värde med ändrad redovisningsprincip som följd, marktillgångarna har tidigare redovisats till anskaffningsvärde. Marktillgångarna redovisas nu till verkligt värde enligt
den så kallade omvärderingsmetoden, IAS 16 p.31. Värdet på marktillgångarna utgör residualen mellan totalt värde i enlighet med den
nya metoden för att fastställa totalt marknadsvärde och värdet på de
biologiska tillgångarna som baserats på diskonterade kassaflöden.
Värdeförändringen avseende mark redovisas som övrigt totalresultat
och påverkar inte årets resultat.
Biologiska tillgångar – växande skog

Enligt IFRS ska växande skog redovisas enligt IAS 41 vilket innebär
att växande skog vid varje bokslutstillfälle ska värderas och redovi-
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Noter
Tidigare år har marknadspris eller annat jämförbart pris inte
använts då det funnits en viss osäkerhet kring marknadspris för
skogstillgångar av Sveaskogs storlek då inga större transaktioner
genomförts på marknaden. Sveaskog har per den 31 december
2020 ändrat redovisningsmetod för värdering av bolagets skogstillgångar så att värdet baseras på försäljningstransaktioner i de områden som Sveaskog äger skogstillgångar. Värderingspriset utgörs av
fem års genomsnitt och den nya metoden innebär att även marktillgångarna redovisas till verkligt värde enligt omvärderingsmetoden
i IAS 16 med ändrad redovisningsprincip som följd. Marktillgångar
som är kopplade till den rotstående skogen har tidigare redovisats till
anskaffningsvärde vilket är möjligt enligt IAS 16, p. 30. För biologiska
tillgångar har det inte skett någon förändring av redovisningsprincip
utan den nya metoden har endast resulterat i ändrade antaganden
enligt tidigare tillämpad redovisningsprincip. Den nya redovisningsprincipen för skogstillgångar innebär således ändring av redovisningsprincip för marktillgångar men endast ändring av antaganden
avseende biologiska tillgångar.
Statistik över skogsmarkstransaktioner finns tillgänglig från ett
flertal marknadsaktörer, men Sveaskog har valt att hämta statistik
som redovisas på Ludvig & Co hemsida (www.ludvig.se). Statistiken
kan ses som marknadsbekräftade indata enligt värderingsnivå 2
(IFRS 13). Indata som används för värdering av en tillgång eller skuld
till verkligt värde hänföras till olika nivåer i värderingshierakin enligt
IFRS 13. För beskrivning av de olika värderingsnivåerna, se not 3.
I dessa fall hänförs värderingen till verkligt värde som helhet till den
lägsta av nivåerna, värderingsnivå 3. För att förfina den marknadsbekräftade indatan görs vissa justeringar med hjälp av icke observerbara indata. Utöver detta görs också en bedömning över vilken tidsperiod transaktioner ska inkluderas vid beräkning av ett genomsnittspris.
Sveaskog har valt att basera marknadspriset på ett femårssnitt. Den
nya metoden innehåller således mer inslag av observerbara indata
men bedöms ändå hänförlig till värderingsnivå 3 med hänsyn till justering av indata på värderingsnivå 2. Det har därför inte skett några
förflyttningar mellan värderingsnivåer under året. I kombination med
marknadstransaktioner och för att fastställa det verkliga värdet på
koncernens biologiska tillgångar har förväntade framtida kassaflöden från tillgångarna diskonterats.
Beräkningen för att fastställa värdet på biologiska tillgångar har
baserats på befintliga avverkningsplaner och bedömningar avseende tillväxt, virkespriser, avverkningskostnader etc. Beräkningen görs
för en produktionscykel som för biologiska tillgångar av Sveaskog
bedöms uppgå till i genomsnitt 100 år i norra Sverige och 80 år i
södra Sverige. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen på
raden värdeförändring biologiska tillgångar. Värdet på marktillgångarna utgör residualen mellan totalt värde i enlighet med den nya metoden för att fastställa totalt marknadsvärde på skogstillgången och
värdet på de biologiska tillgångarna som baserats på diskonterade
kassaflöden. Värdeförändringen avseende mark redovisas i övrigt
totalresultat och påverkar inte årets resultat. Marktillgångarna som
är kopplade till den rotstående skogen har tidigare klassificerats i
balansräkningen som Materiella anläggningstillgångar – skogsmark.
Effekten vid byte av redovisningsprincip till den så kallade omvärderingsmetoden enligt IAS 16 p.31 innebär att marktillgångarna
nu redovisas till verkligt värde och har därför per den 31 december
2020 redovisats på egen rad i balansräkningen under skogstillgångar. Motsvarande omklassificering har skett för jämförelseåret. Jämförelseåret har inte räknats om till verkligt värde utan redovisas till
anskaffningsvärde. I balansräkningen har byte av redovisningsprincip till omvärderingsmetoden inneburit att värdet av marktillgångarna ökat med 32 986 MSEK samt att en uppskjuten skatteskuld
om 6 797 MSEK på skillnaden mellan tillgångens skattemässiga
anskaffningsvärde och bokförda värde redovisats. Ökningen av
marktillgångarnas värde samt skatteeffekten som uppkommer vid

NOT 1 INTÄKTER FRÅN KONTRAKT MED KUNDER
MSEK

Helår 2020

Helår 2019

Sågtimmer

3 016

3 297

Massaved och flis

2 793

2 969

Biobränsle

140

153

Skogsplantor

301

305

Övrigt

170

305

Totalt intäkter från kontrakt med kunder

6 420

7 029

Varav IFRS 15 i nettoomsättning

6 415

7 025

Leasingintäkter
Total nettoomsättning
Varav IFRS 15 i övriga rörelseintäkter
Realisationsvinster m m
Totalt övriga rörelseintäkter

182

184

6 597

7 209

5

4

96

105

101

109

6 944

6 944

85

85

Tidpunkt för intäktsredovisning
Varor och tjänster överförda till kund vid en
tidpunkt
Varor och tjänster överförda till kund över tid

Sveaskog har ej uppfyllda prestationsåtaganden för försäljningsavtal
med längre avtalstid än 12 månader på 4 198 MSEK (4 483). Åtagandena består av avtalade leveranser framåt i tiden, främst avseende
massaved men även biobränsle och skogsplantor, där Sveaskog åtagit sig att leverera en viss volym per år. Värdet på förpliktelserna som
baseras på aktuella priser har en viss osäkerhet då avtalen består av
flera leveransavtal där priset omförhandlas varje år. Av förra årets ej
uppfyllda prestationsåtaganden på 4 483 MSEK avsåg 1 216 MSEK
januari–december 2020.

NOT 2 VÄRDEFÖRÄNDRING SKOGSTILLGÅNGAR
Det bokförda värdet på Sveaskogs skogstillgångar per den 31
december 2020 har beräknats till 82 430 MSEK (36 623), varav
46 721 MSEK (33 900) utgör det verkliga värdet på den växande
skogen och 35 709 MSEK (2 723) utgör det verkliga värdet för mark.
Förändringen i balansräkningen sedan föregående årsskifte uppgår
till 45 807 MSEK (501) och framgår av nedan. De parametrar som
ingår i modellen för beräkning av det verkliga värdet uppdateras för
totala skogstillgångarna årsvis, men en egen analys görs varje kvartal
för att bedöma om det årsvisa priset i allt väsentlighet är rimligt, medan värdet för biologisk tillgång och skogsmark uppdateras kvartalsvis.
Skogstillgångarna delas upp på rotstående skog och marktillgångar. Rotstående skog redovisas som en biologisk tillgång enligt IAS
41 Jord- och skogsbruk. Marktillgångar redovisas som en materiell
anläggningstillgång enligt IAS 16 Materiella anläggningstillgångar.
Under 2019 genomförde några av de större skogsägande bolagen
i Sverige förändringar av sin metod och antaganden för värdering av
skogstillgången med tillhörande mark. Sveaskog meddelade vid årsskiftet 2019 att bolaget följer utvecklingen av eventuella förändringar av IAS 41 och övriga regelverk för skogsvärdering och hur praxis
utvecklas bland övriga svenska skogsägande bolag som redovisar i
enlighet med IFRS. Då praxis anpassats efter rådande marknadsförhållanden har Sveaskog från och med 2020 anpassat metoden för
redovisning och värdering av skogstillgångar.
Den förändrade synen på skoglig värdering ska ses mot bakgrund
av att priset på skogsmark i ett antal större genomförda skogsmarksaffärer visar att värdet på större skogstillgångar per hektar eller per
skogskubikmeter generellt ligger på samma nivå som för mindre och
medelstora skogstillgångar.
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Virkespriser

omvärderingen redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget
kapital på raderna värdeförändring marktillgångar samt inkomstskatt
hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat.

Kr per m³fub
600

Väsentliga bedömningar och uppskattningar

550

Tidigare år har marknadspris eller annat jämförbart pris inte använts
för skogstillgångar då det funnits en viss osäkerhet kring marknadspris för tillgångar av Sveaskogs storlek då inga större transaktioner
genomförts på marknaden. Ett antal större nu genomförda skogsmarksaffärer visar att värdet på större skogstillgångar per hektar
eller per skogskubikmeter generellt ligger på samma nivå som för
mindre och medelstora skogstillgångar.
För att värdera skogstillgångarna till verkligt värde baseras värderingen på försäljningstransaktioner i de områden som Sveaskog äger
skogstillgångar. Värderingspriset utgörs av fem års genomsnitt som
multipliceras med Sveaskogs aktuella virkesförråd i skogskubikmeter
i de olika områdena.
För att beräkna det verkliga värdet på den biologiska tillgången
– växande skog har det beräknade kassaflödet av framtida intäkter
från virkesuttag efter avdrag för avverkningskostnader diskonterats till ett nuvärde. Beräkningen görs för en produktionscykel som
för biologiska tillgångar av Sveaskog bedöms uppgå till i genomsnitt 100 år i norra Sverige och 80 år i södra Sverige. Kassaflödena beräknas utifrån avverkningsvolymer enligt Sveaskogs aktuella
avverkningsplan samt bedömning om framtida pris- och kostnadsutveckling. Priserna utgår från ett rullande tioårssnitt (år 2011–2020).
Beträffande kostnadsutvecklingen tillämpas aktuell normalkostnad
(se modellantaganden nedan). Inflationsantagandena i modellen
bygger på en bedömd framtida utveckling under värderingsperioden.
Kassaflödena före skatt diskonteras med en ränta om 4,5 procent
(5,75), vilket bedöms motsvara den långsiktiga vägda kapitalkostnaden för detta tillgångsslag, men som även innefattar räntenivån per
balansdagen. Sveaskogs styrelse bedömer att denna ränta motsvarar
den långsiktiga kapitalkostnaden för en investering i skogstillgångar och som inte påverkas av kortfristiga variationer i marknadsräntor. Totalt innehar Sveaskog en volym stående skog om 277 miljoner
skogskubikmeter (239) som utgör underlag för värdering för skogstillgångarna. Enligt gällande avverkningsberäkningar, som är från
2018 och baseras på en skoglig optimeringsmodell, kommer avverkningen att uppgå till ca 6,3 miljoner m3fub per år. Denna nivå bedöms
vara relativt oförändrad till år 2033, för att därefter successivt kunna
ökas till ca 6,8 miljoner m3fub till år 2063.
Därefter bedöms nivån kunna öka ytterligare till 7,2–7,9 miljoner
m3fub. År 2020 såldes cirka 54 procent (56) av volymen, egen skog,
som timmer som säljs till sågverk och 41 procent (40) utgörs av massaved som säljs till massa- och pappersindustrin. Övrig volym utgörs
av till exempel biobränsle i form av grenar och toppar (grot) som primärt används som bränsleved, denna volym ingår inte i värderingen.
Värdet på skogsmark utgör residualen av värdet på skogstillgångarna och värdet av biologiska tillgången – växande skog.

500
450

2020 års genomsnittliga indexpris = 478 kr per m³fub
2019 års genomsnittliga indexpris = 481 kr per m³fub

400

Pris per balansdatum 2020 = 465 kr per m³fub
Pris per balansdatum 2019 = 530 kr per m³fub

350
300

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034

10-årsindex – Nominella årspriser

Framtida bedömd pristrend

Tioårssnitt 2011–2020

För produktionskostnaderna (avverkningskostnaderna) tillämpas
en aktuell normalkostnad som motsvaras av genomsnittet av tre år
(utfall för innevarande år, föregående år samt budget för kommande
år). Kostnaderna bygger på en bedömd utveckling under värderingsperioden på 2,0 procent (2,0) per år.
Sveaskog har avsatt arealer produktiv skogsmark till naturvårds
arealer. Dessa arealer ingår inte i värdet för skogstillgångarna.
Sammanfattning modellantaganden – Växande skog
MSEK

2020

2019

Värderingspris per
skogskubikmeter i SEK

5 års snitt

–

Virkesförråd per miljoner
skogskubikmeter

Skogligt register
per oktober 2020

–

Diskonteringsränta

4,50 %

5,75 %

Intäkter

10 års snitt

10 års snitt

Prisökning nominellt

1,75 % per år

1,75 % per år

Kostnader

Normalkostnad1)

Normalkostnad1)

Kostnadsökning nominellt

2,00 % per år

2,00 % per år

1) Normalkostnad = utfall innehavande år och föregående år samt budget för kommmande år.

Känslighetsanalys utifrån väsentliga värderingsparametrar
och dess påverkan på Sveaskogs skogstillgångar
Värderingspris per skogskubikmeter i SEK

En minskning av marknadsvärdet med 5 SEK per skogskubikmeter
sänker värdet på skogstillgångarna med cirka 1 300 MSEK. En
ökning av marknadsvärdet med 5 SEK per skogskubikmeter höjer
värdet på skogstillgångarna med cirka 1 300 MSEK.
Virkesförråd per miljoner skogskubikmeter

Modellantaganden
Skogstillgångar

En minskning av virkesförrådet med 5 miljoner skogskubikmeter
sänker värdet på skogstillgångarna med cirka 1 500 MSEK. En
ökning av virkesförrådet med 5 miljoner skogskubikmeter höjer värdet på skogstillgångarna med cirka 1 500 MSEK.

Värderingspris per skogskubikmeter i SEK utgår från marknadspriser som publiceras och sammanställs av Ludvig & Co (tidigare LRF
Konsult). Priserna är ett femårssnitt (år 2015–2019).
Virkesförråd per miljoner skogskubikmeter utgår från Sveaskogs
skogliga register och avser senaste (oktober 2020) beräkning.

Diskonteringsränta

En sänkning av diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter höjer
värdet på växande skog med cirka 7 500 MSEK (4 300). En höjning
av diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter sänker värdet med
cirka 6 000 MSEK (3 500) på den växande skogen.

Biologiska tillgångar

Intäkterna (virkespriserna) utgår från priserna från ett tioårssnitt
(år 2011–2020) och därefter en bedömd utveckling under värderingsperioden med en nominell prisökning på 1, 75 procent (1,75)
per år, denna bedömda utveckling justeras när bolaget i sina långsiktiga affärsplaner prognostiserar en avvikande utveckling.

Intäkter (virkespriser)

En sänkning av den årliga prisökningen med 0,5 procentenheter sänker värdet med cirka 12 600 MSEK (8 900) på den växande skogen.
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Biologiska tillgångar

En höjning av den årliga prisökningen med 0,5 procentenheter höjer
värdet med cirka 15 700 MSEK (11 000) på den växande skogen.

MSEK

Kostnader (avverknings-, skogsvårds-,
väg- och gemensamma kostnader)

Verkliga värden
Ingående värden 1 januari 2019

En höjning av den årliga kostnadsökningen med 0,5 procentenheter
sänker värdet med cirka 8 100 MSEK (6 700) på den växande skogen. En sänkning av den årliga kostnadsökningen med 0,5 procentenheter höjer värdet med cirka 6 500 MSEK (5 400) på den växande skogen

Förvärv av växande skog
Försäljning av växande skog
Förändringar till följd av avverkning
Förändringar av verkligt värde
Utgående värden 31 december 2019

33 607
39
–145
–1 211
1 610
33 900

Skogstillgångar
MSEK

MSEK

Verkliga värden

Ingående värden 1 januari 2020

Ingående värden 1 januari 2019

Förvärv av växande skog

Förändring under året
Utgående värden 31 december 2019
Uppskjuten skatt hänförlig till skogstillgångar

36 122

Försäljning av växande skog

501
36 623
7 468

MSEK

33 900
8
–94

Förändringar till följd av avverkning

–1 384

Förändringar av verkligt värde

14 291

Utgående värden 31 december 2020

46 721

Skogsmark

Verkliga värden
Ingående värden 1 januari 2020

36 623

MSEK

Förändring under året

45 807

Verkligt värde

Utgående värden 31 december 2020

82 430

Ingående värden 1 januari 2019

Uppskjuten skatt hänförlig till skogstillgångar

16 916

Förvärv av skogsmark
Försäljning av skogsmark
Utgående värden 31 december 2019 (anskaffningsvärde)

2 515
213
–5
2 723

MSEK

Ingående värden 1 januari 2020
Förvärv av skogsmark
Försäljning av skogsmark

16

2 723
44
–7

Förändring av verkligt värde

32 949

Utgående värden 31 december 2020

35 709
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Noter
NOT 3 VERKLIGT VÄRDE
Nivå 1
MSEK

31 dec 2020

Nivå 2
31 dec 2019

31 dec 2020

Nivå 3
31 dec 2019

31 dec 2020

31 dec 2019

Bioligiska tillgångar

46 721

33 900

Skogsmark

35 709

2 723

TILLGÅNGAR
Skogstillgångar

Derivatinstrument
Summa tillgångar

1

3

0

0

1

3

82 430

36 623

SKULDER
Långfristiga skulder

0

0

5 970

5 334

0

0

Kortfristiga skulder

0

0

2 566

2 528

0

0

Derivatinstrument

0

0

73

75

0

0

Summa skulder

0

0

8 609

7 937

0

0

Värderingstekniker använda för att
beräkna verkliga värden i Nivå 2

Jämfört med 2019 har inga förflyttningar skett mellan olika nivåer i
hierarkin och inga betydande förändringar har gjorts vad avser värderingssätt, använda data eller antaganden.

Kortfristiga skulder (klassning vid anskaffningstillfället) värderas till
bokfört värde inklusive upplupen ränta, vilket bedöms vara en god
approximation av det verkliga värdet. Verkliga värdet för långfristiga
skulder (klassning vid anskaffningstillfället) fastställs med hjälp av
värderingsmodeller som till exempel diskontering av framtida kassaflöden till noterade marknadsräntor för respektive löptid. Derivat i
nivå 2 består av ränteswapar som redovisas till marknadsvärde eller
som säkringsredovisning. Värderingen till verkligt värde av ränteswapar baseras på swapräntor framtagna från ett finansinformationssystem och som omvandlas till en nollkupongkurva vid värderingen.

Värderingstekniker använda för att
beräkna verkliga värden i Nivå 3

Värderingstekniken framgår av not 2.
Emissioner

Under januari–december 2020 har Sveaskog emitterat 7 105 MSEK
(7 350) under företagscertifikatprogrammet samt 1 700 MSEK
(1 100) under MTN-programmet.
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Övrig information
Risker och osäkerhetsfaktorer

Utdelning

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering
hänvisas till Sveaskogs årsredovisning för 2019 sidorna 44–47. Den
pågående coronapandemin har stor påverkan på den globala ekonomin. Sveaskog har en stark balansräkning och en god betalningsberedskap. Sveaskog bevakar fortlöpande utvecklingen och utvärderar
effekterna löpande. Inga andra väsentliga förändringar, utöver vad
som framgår av denna bokslutsrapport, har skett sedan årsredovisningens avgivande.

Enligt gällande ekonomiska mål ska ordinarie utdelning långsiktigt
motsvara 65–90 % av resultatet efter skatt exklusive ej kassaflödes
påverkande värdeförändringar av växande skog efter skatt. Utdelning
görs under förutsättning att kapitalstrukturmålet efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av koncernens strategi
och investeringsbehov. Styrelsens förslag till årsstämman om utdelning för 2020 är ett belopp om 850 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Årsstämman hålls i Stockholm den 26 april 2021. Stämman kommer att hållas digitalt. Årsredovisningen beräknas kunna publiceras
på www.sveaskog.se den 16 mars 2021. Tryckt årsredovisning på
svenska distribueras i början av april. Den tryckta årsredovisningen
kan beställas från Sveaskog, e-post info@sveaskog.se eller direkt via
Sveaskogs hemsida www.sveaskog.se.

Årsstämma

Den 18 januari slutade Hannele Arvonen som vd för Sveaskog, under
rekryteringsprocessen för en ny vd innehar Per Matses, tidigare vice
vd och CFO tjänsten som vd och koncernchef. Inga övriga väsentliga
händelser har inträffat efter delårsperiodens slut som inte har tagits
upp i bokslutskommunikén.
Transaktioner med närstående

Under perioden har 1 100 MSEK (1 100) lämnats som utdelning till
ägaren. Utöver detta har inga väsentliga förändringar skett i relationer eller transaktioner med närstående jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för 2019.

Styrelsen och Verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
de osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.
Stockholm den 27 januari 2021
Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)

Eva Färnstrand
Ordförande

Marie Berglund
Styrelseledamot

Johan Kuylenstierna
Styrelseledamot

Kerstin Lindberg Göransson
Styrelseledamot

Leif Ljungqvist
Styrelseledamot

Sven Wird
Styrelseledamot

Kenneth Andersson
Arbetstagarrepresentant

Sara Östh
Arbetstagarrepresentant

Per Matses
Verkställande direktör och koncernchef

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
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Definitioner1
Avkastning på eget kapital

Operativt kapital

Redovisat resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Balansomslutningen exkl. räntebärande tillgångar, skattefordringar och tillgångar som innehas för försäljning minus ej räntebärande
skulder och uppskjutna skatteskulder, allt beräknat vid årets slut.

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital, exklusive uppskjuten skatt.

Operativt rörelseresultat

Rörelseresultat före värdeförändring skog, resultatandel i intresseföretag och reavinster från fastighetsförsäljningen.

Bruttomarginal

Rörelseresultat före avskrivningar och resultatandel i intresseföretag
i procent av nettoomsättningen.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar, allt beräknat
vid årets slut.

Direktavkastning

Rörelseresultat före värdeförändring skog exkl. reavinster fastighetsförsäljning, dividerat med genomsnittligt operativt kapital, exkl. uppskjuten skatt.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat före värdeförändring skog exkl. reavinster fastighetsförsäljning plus finansiella intäkter dividerat med finansiella
kostnader.

Kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt operativt kapital.

Rörelsemarginal

Nettoresultat per aktie

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier
under året.

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutning, allt beräknat vid årets
slut.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.

1)	Sveaskog har valt att i särskild bilaga presentera bolagets alternativa nyckeltal i enlighet med
Europeiska värdepappers och marknadsmyndighetens (ESMA) beslut. Bilagan är publicerad på
www.sveaskog.se

Vid frågor kontakta

Tidpunkter för kommande rapporter

Per Matses, vd och koncernchef,
tel. 08-655 92 90, 070-655 98 20
Kristina Ferenius, CFO,
tel. 010-471 81 11, 073-410 10 11
www.sveaskog.se

Publicering av årsredovisning 
Årsstämma:
Delårsrapport januari – mars 2020:
Delårsrapport januari – juni 2020:
Delårsrapport januari – september 2020:

Sveaskog AB, Stockholm

Telefonväxel

Telefon kundcenter

Torsgatan 4
105 22 Stockholm

0771-787 000
För kontakt med
Sveaskogs medarbetare

0771-787 100
För frågor om
Sveaskogs verksamhet
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16 april 2021
26 april 2021
26 april 2021
16 juli 2021
26 oktober 2021

info@sveaskog.se
www.sveaskog.se
facebook.com/sveaskog
twitter.com/sveaskog

