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Växtkraft. För generationer.
Sveaskog skapar växtkraft genom att bidra till kundernas
konkurrenskraft, till jobb och en levande landsbygd, till
ökad tillväxt i skogen och ett växande värde på skogen,
till medarbetare som utvecklas och ett lönsamt företag.

För generationer innebär att vi agerar ansvarsfullt i ett
långsiktigt perspektiv och att vi tar vårt ansvar för en grön
omställning och ökad klimatnytta.

Året i korthet
Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 6,1 miljarder SEK
Det operativa rörelseresultatet ökade med 2 procent till
1,3 miljarder SEK
Utdelning 800 MSEK föreslagen till årsstämman 2016
Förbättrad totalproduktivitet
Ökad motivation bland medarbetarna
Internationellt erkännande för skogens betydelse i klimatarbetet

Beslut om 37:e ekoparken efter skogsbranden i Västmanland
Ändrad diskonteringsränta ökade värdet på skogstillgångarna
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Kommentar från vd
Våra skogar och vårt hållbara skogsbruk
är viktiga för klimatet
2015 blev ett år i optimismens
tecken för skogsindustrin.
I Sverige annonserades
storsatsningar på utökad
kapacitet i sågverk och
pappers- och massabruk.
Året avslutades med att
skogsbruket lyftes fram i
COP21 som ett centralt område för världens klimatmål.

ägarens finansiella mål och styrelsen har föreslagit en utdelning på
800 SEK. Under de senaste fem
åren har Sveaskog delat ut 7,9
miljarder SEK till ägaren svenska
staten.
Engagemanget hos Sveaskogs
medarbetare och entreprenörer
har varit avgörande för våra fina
resultat. Vi ska vara stolta och glada
över det vi åstadkommer tillsammans. Jag vill framföra ett stort tack
för utmärkta prestationer under
året.

Sveaskog har under 2015 gjort
framsteg på flera viktiga områden. Vi
COP21 viktigt för skogsindustrin
har förbättrat det operativa rörelseFörra året återvände optimismen
resultatet och överträffat direkt
till svensk skogsindustri, som nu
avkastningsmålet. Förtroendet för
storsatsar i framtida kapacitet.
Sveaskog är högt och kunder och
Totalt annonserades investeringar i
entreprenörer är fortsatt nöjda med
utökad sågverkskapacitet och i
oss som leverantör och samarbetspappers- och massabruk för cirka
partner. Medarbetarnas motivation
17 miljarder SEK. Det skapar jobb
har ökat och våra ledare får goda
och intäkter till samhället och är
vitsord. Stoltheten över att arbeta på
även positivt för klimatet när vi
Sveaskog och viljan att rekommenanvänder mer av den förnybara
dera andra att söka jobb hos oss har
skogsråvaran.
ökat. Det är viktiga steg på vägen
Året slutade positivt också på
Låt oss bygga
mot målet att vara förstahandsvalet
internationell nivå. Det var ett viktigt
för medarbetare.
steg för industrin när världen
mer i trä för
Vi har fortsatt arbetet med att
enades om att lyfta fram skogens
klimatets skull
minska koldioxidavtrycket i vår egen
betydelse för klimatet i COP21-avverksamhet. Det är framförallt transtalet. I överenskommelsen betonas
porterna som ger de största
både den växande och avverkade
koldioxidutsläppen. Tillsammans
skogens positiva klimatpåverkan.
med våra entreprenörer har vi lyckats med att i allt
Brukandet av skogen beskrivs som en framgångsfaktor
högre utsträckning införa förnybara bränslen och
för att jordens temperatur inte ska höjas med mer än två
klimatsmarta transporter. Våra koldioxidutsläpp har
grader.
därför fortsatt att minska.
Störst klimatnytta gör skogen med ett aktivt skogsUnder det gångna året har vi haft fokus på naturbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika
vårdsarbetet i skogsbruket. Både medarbetare och
produkter och där nya träd planteras igen. När förnybar
entreprenörer har genomgått en omfattande utbildning
skogsråvara används ersätter den oftast energikrävande
och engagerats i arbetet och det är mycket tillfreds
och fossila resurser i byggmaterial, förpackningar,
ställande att se de förbättringar vi gjort under året. Vi
drivmedel och energi. Genom forskning och utveckling
klarar idag 94 procent av miljövärdena i skogsbruket
kan allt fler produkter baseras på skogsråvara. Det
utan stor påverkan. Målet är att klara 99 procent av
gäller till exempel textilier, bioplaster och livsmedel.
miljövärdena utan stor påverkan.
COP21-avtalet ger Sverige möjligheten att profilera
Vår tidigare skogschef Herman Sundqvist har av
sig som en ”grön innovatör”. Vi har skogen, kompetenregeringen utsetts till generaldirektör för Skogsstyrelsen och den industriella kapaciteten för att kunna
sen. Herman har varit en stark och tydlig företrädare
utveckla nya förnybara produkter.
för den svenska modellen där produktion och miljö är
Under året har arbetet med det nationella skogs
jämställda. Han går nu vidare till ett nytt viktigt uppdrag
programmet kommit igång och vi i skogsnäringen har
och jag önskar honom lycka till.
förhoppningar om ett helhetsperspektiv och underlag
för en långsiktig skogspolitik. Tre viktiga områden för
7,9 miljarder SEK utdelat
det nationella skogsprogrammet är byggande i trä,
Det är positivt att notera att produktiviteten i Sveaskog
energi och biodrivmedel samt forskning i bioekonomi.
har fortsatt att öka under 2015. Vi har överträffat
Det är områden som är av betydelse också i ett

”

2

internationellt perspektiv och som öppnar för affärs
möjligheter för Sverige och Sveaskog.
Håller landsbygden levande
Genom ett högt, jämnt och långsiktigt hållbart avverkningsuttag säkrar vi en bra avkastning på skogskapitalet samtidigt som vi bidrar till en konkurrenskraftig
skogsindustri.
Sveaskog verkar i hög utsträckning i landsbygds
områden. Merparten av våra 688 anställa verkar utanför
storstäderna med skogen som sin arbetsplats. Våra
entreprenörsföretag sysselsätter cirka 1 400 årsanställda,
viktiga jobb som ger underlag för levande samhällen i
skogslänen. Våra 4 000 mil skogsbilvägar är öppna för
alla som vill besöka skogen. Utan vårt aktiva skogsbruk
skulle Sverige vara ödsligare.
Vår utmaning är att landsbygden fortsätter att avfolkas.
För att långsiktigt säkra vår kompetensförsörjning är vi
beroende av att människor kan och vill bo i hela landet.
Under förra året kom integrationsfrågan i fokus och
vi fattade ett affärsmässigt beslut att öka vårt engagemang för att bryta utanförskap i landsbygdsområden.
Det ger oss möjlighet att skapa nya kontakter med
kommuner, myndigheter, politiker, andra företag och
organisationer samtidigt som vi breddar rekryterings
underlaget för oss och våra samarbetspartners i landsbygden. Varje år kommer vi att ta emot 50 personer för
en tremånaders praktik och dessutom ökar vi antalet
sommarjobb i skogsvården för ungdomar med 50 platser.
I våra ungdomslag i skogsvården vill vi föra samman
ungdomar med svensk och utländsk bakgrund.
Vi har under en längre tid arbetat med att göra
Sveaskog till en mer jämställd arbetsplats. Allt fler av
medarbetarna upplever att jämställdheten ökat vilket är
positivt. Ett steg i arbetet är att Sveaskogs anställda
genomgår en jämställdhetsutbildning. Alla ledare i
företaget har under 2015 utbildats för att hålla i utbildningen för medarbetarna och återkopplingen är mycket
positiv.
Med ökad mångfald och jämställdhet förbättras vårt
rekryteringsunderlag, samtidigt som vi får andra positiva
effekter som mer effektiva arbetsgrupper, högre trivsel
och ökad lönsamhet. Vi bidrar också till att skapa bättre
förutsättningar för livskraftiga samhällen i landsbygden.
Grunden för en långsiktigt lönsam affärsverksamhet är
hållbarhet. Vi har skrivit under FN Global Compact och
redovisar enligt Global Reporting Initiative. På så sätt visar
vi vårt stöd för internationellt erkända affärsetiska normer
och vårt långsiktiga engagemang kring hållbarhetsfrågor.
Skogen har skapat värde för landet i många hundra år.
Det fantastiska med skogen är att den kommer att skapa
värde också för kommande generationer. För oss är det
ett stort ansvar att fortsätta sköta skogen hållbart och
bidra till god avkastning för ägaren, tillväxt i samhället
och högsta möjliga klimatnytta.

Stockholm den 11 mars 2016

Per-Olof Wedin, vd och koncernchef

Ordförandeord
Drygt tio procent av
Sveriges yta täcks av
skog som ägs av svenska
folket. Vår gemensamma
skog möter många behov.
Den genererar värdefull
råvara till landets framgångsrika skogsindustri.
En konkurrenskraftig
skogsindustri bidrar till
jobb och välfärd runt om
i landet.
Skogen binder dessutom stora mängder koldioxid
och är därför viktig för klimatet. Den binder mest
när tillväxten är som störst. Därför är det bra för
klimatet att bruka skogen. Det ger dessutom
förnybar skogsråvara som ersätter fossila och
energikrävande material. Skogen ger även rika
möjligheter för friluftsliv och rekreation. Vårt uppdrag
i Sveaskog är att förvalta och utveckla skogen med
en god avkastning, samtidigt som vi tillgodoser
dessa behov och bevarar viktiga naturvärden.
En förutsättning för att lyckas i vårt uppdrag är
att vi har ett förtroende från vår omvärld. I Sveaskog
finns 688 kompetenta och engagerade medarbetare
som varje dag går till jobbet för att på bästa sätt
uppfylla förväntningarna. Verksamheten går bra
och förtroendet är högt hos våra partners. Trots det
finns röster som ifrågasätter det vi gör och vissa
upplever en bristande transparens från vår sida.
Detta ifrågasättande ska vi möta med respekt och
ödmjukhet. Vi ska besvara, förklara och ibland
kanske till och med anpassa vårt sätt att arbeta
för att nå en situation där vi fullgör vårt uppdrag
i konstruktiv dialog med våra intressenter.
Skogen är en viktig pusselbit när Sverige vill
ställa om till ett hållbart samhälle. Sveaskog deltar
aktivt i viktiga projekt för att driva en utveckling
mot mer träbaserade produkter och material.
Dialogen med politiker, näringsliv och akademin
är en förutsättning för att lyckas. Vi behöver
hjälpas åt att identifiera rätt aktiviteter och styrmedel för att påskynda den gröna omställningen.
En framgångsfaktor är också kreativitet och
innovation vilket i sin tur förutsätter en ökad mångfald i branschen. Vi ska öka vår attraktivitet för de
grupper som är underrepresenterade idag och det
ska vi göra med ett inkluderande ledarskap som
välkomnar oliktänkande. Här har hela branschen
ett jobb att göra och med stolthet ser jag Sveaskog
gå före i arbetet och erbjuda arbetstillfällen för
människor som lever i utanförskap idag.
Mycket bra görs i Sveaskog idag. Vi har all
anledning att vara stolta. Men det finns en del
kvar att göra innan vi är nöjda.
Helene Biström, styrelseordförande
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Verksamheten i korthet
En kundanpassad organisation
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten.
Företaget bedriver verksamhet på många platser i Sverige samtidigt
som det är starkt beroende av globala marknader.

Sveaskog:
• Är Sveriges största skogsägare
• Äger 14 procent av den produktiva skogsmarken
i Sverige
• Säljer sågtimmer, massaved och flis, biobränsle och
skogsplantor
• Har satt av 20 procent av sin produktiva skogsmark
för naturvård
• Har 688 anställda
• Har kontor på närmare 50 platser
• Jobbar med 1 200 entreprenörsföretag
• Har 36 ekoparker
• Är Sveriges största ägare av bilvägar och sjöar
Affären
Sveaskog är landets största skogsägare med ett
innehav på 4,0 miljoner hektar mark varav 3,1 miljoner
är produktiv skogsmark. Skogsinnehavet finns i 200
av landets 290 kommuner. Från den egna skogen
levererar Sveaskog sågtimmer till sågverk, massaved
till pappers- och massabruk samt biobränsle till energiföretag. För att tillgodose kundernas behov av skogs
råvara kompletteras leveranserna från egen skog med
skogsråvara som Sveaskog köper från andra skogs
ägare, byter eller importerar. Sveaskog har genom ett
dotterbolag närvaro i Lettland eftersom merparten av
importen sker från Baltikum.
Sveaskog producerar och säljer också skogsplantor
samt tillhandahåller skogsskötseltjänster. Företaget
upplåter mark och vatten för bland annat vindkraft, jakt
och fiske.
Merparten av kunderna finns i Sverige. Kunderna
exporterar en större del av sina produkter vilket gör
att Sveaskogs försäljning är beroende av den ekonomiska konjunkturen på många marknader utanför
Sverige.
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Produkterbjudande

Kunder

Sågtimmer

Sågverk

Massaved och flis

Pappers- och massabruk

Biobränsle
		

Värmeverk, kraftvärmeverk, pappers- och
massabruk

Skogsplantor

Skogsägare

Skogstjänster

Skogsägare

Upplåtelser
		
		

Energibolag, företag med torv-, berg- eller grustäktsverksamhet, jaktlag, fiskare, privatpersoner,
föreningar, kommuner och telekombolag med flera

Uppdraget
Sveaskog ägs av svenska staten. Enligt statens
ägarpolicy ska bolag som ägs av staten ha värde
skapande som övergripande mål. Det innebär att
bolagen ska agera långsiktigt, effektivt och lönsamt,
ges förmåga att utvecklas samt skapa värde genom
ett hållbart företagande.
Enligt bolagsordningen ska Sveaskog äga och
förvalta fast och lös egendom samt bedriva skogsbruk
och skogsindustri samt därmed förenlig verksamhet.
Kärnverksamheten ska vara skogsbruk. Sveaskog
ska också vara en oberoende aktör utan egna stora
intressen som slutanvändare av skogsråvara. Företaget
kan även bedriva närliggande verksamhet om den bidrar
till att öka företagets avkastning. Genom försäljning av
mark på marknadsmässiga villkor ska omarronderingar
och tillköp för enskilt skogsbruk möjliggöras, särskilt i
landsbygd. Försäljning av mark ska ske till dess att tio
procent av den areal Sveaskog hade vid bildandet
2002 är avyttrad. Verksamheten ska bedrivas på
affärsmässig grund och generera marknadsmässig
avkastning.
Organisationen
Sveaskogs verksamhet organiseras i tre geografiska
marknadsområden, Svenska Skogsplantor och övriga
affärer. Uppdelningen i marknadsområden baseras
på skogstillgångarna, kundstrukturen och handels
strömmarna.
Marknadsområdena har kund-, produktions- och
leveransansvar för skogsråvaran. De svarar också för
upplåtelser och i ett av marknadsområdena finns
Mörrums kronolaxfiske. Övriga affärer omfattar bland
annat Hjälmare Kanal.

Produktområde i procent av nettoomsättningen

Sågtimmer 50%
Massaved och flis 39%
Biobränsle 4%
Övrigt 7% (skogsplantor,
upplåtelser m m)

Sveaskog skapar växtkraft genom att bidra till
kundernas konkurrenskraft, till jobb och en
levande landsbygd, till ökad tillväxt i skogen
och ett växande värde på skogen.
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Vision, mission, strategier och värdeord
Att vara det ledande skogsföretaget
Grunden för styrningen av Sveaskog är visionen, missionen, strategierna,
de gemensamma värdeorden och de övergripande målen.

Sveaskogs vision beskriver vilken position företaget vill
nå. Missionen beskriver varför Sveaskog finns till och
vilka värden företaget skapar. Värdeorden talar om hur
medarbetarna ska agera och förhålla sig till varandra
och omvärlden. De olika strategierna är kopplade till
målen för hållbart företagande. Målen mäts regelbundet
och redovisas på sidorna 9–11.
Visionen

Sveaskogs vision är att vara det ledande skogsföre
taget. Det innebär att Sveaskog ska vara:
• Det mest lönsamma skogsföretaget på kort och lång
sikt
• Kundernas främsta och kunnigaste partner
• Förstahandsvalet för medarbetare och entreprenörer
• Ledande inom innovation och effektivitet
• Ledande inom hållbart skogsbruk
Missionen

Sveaskogs mission är ”Växtkraft. För generationer.”
Sveaskog skapar växtkraft genom att bidra till
kundernas konkurrenskraft, till jobb och en levande
landsbygd, till ökad tillväxt i skogen och ett växande
värde på skogen, till medarbetare som utvecklas och
ett lönsamt företag.
Begreppet ”För generationer” innebär att Sveaskog
agerar ansvarsfullt i ett långsiktigt perspektiv och tar
ansvar för en grön omställning och ökad klimatnytta.

Strategierna

Sveaskogs strategier syftar till att uppnå visionen om att
vara det ledande skogsföretaget. Strategierna bryts ner
till olika åtgärder med tydligt ansvar och regelbunden
uppföljning.
Strategierna baseras bland annat på den dialog
som Sveaskog regelbundet har med företagets olika
intressenter. Genom att systematiskt samla in till
exempel kundernas synpunkter och mäta kundnöjdheten
får företaget ett grundligt material att utgå ifrån när
strategier och mål diskuteras och fastställs.
Värdeorden

Sveaskogs arbete präglas av värdeorden Kundfokus,
Innovation, Enkelhet och Öppenhet.
Företaget arbetar med ett värderingsdrivet ledar- och
medarbetarskap. Värderingarna omfattar hur Sveaskog
driver affärer, hur de anställda ska agera som medarbetare och kollega samt det ansvar chefer och ledare har
för att utveckla medarbetare och driva affären. Värderingarna innebär bland annat att medarbetarna ska vara
affärsmässiga och förstå kundernas behov, ta initiativ
och vara nytänkande. Ledarna har ett särskilt ansvar för
att skapa ett innovativt klimat och en öppen kultur med
återkoppling där både chefer och medarbetare lär av
framgångar och misstag.

Sveaskogs mål och strategier

Resultatfokus
framför volymfokus
________________
Högt förtroende
för skogsbruk hos
intressenterna
________________
Långsiktig värdeutveckling

Det mest lönsamma
skogsföretaget på
kort och lång sikt

Vi ska vara det
ledande skogsföretaget

Kundernas främsta och
kunnigaste partner

Förankring av affärerna i
hela värdekedjan
________________________
Utveckla utbudet av varor
och tjänster för ökat värdeskapande hos kunder
________________________
Leverera rätt kvantitet och
kvalitet i rätt tid

Förstahandsvalet
för medarbetare och
entreprenörer

Utveckla samarbetet med
entreprenörer
_____________________
Stärka attraktionskraften
och öka mångfalden för
att säkra bästa möjliga
kompetensbas långsiktigt
_____________________
Etablera en kultur och
arbetssätt präglat av
Kundfokus, Innovation,
Enkelhet och Öppenhet
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Ledande inom
hållbart skogsbruk

Ledande inom innovation och effektivitet

Förbättra effektiviteten
från planta till kund och i
de stödjande processerna
_____________________
Öka intäkter och resultat
från markanvändning
_____________________
Bidra till den gröna
omställningen
_____________________
Öka värdet på och
förbrukningen av trä

Minska utsläppen från förbränning av fossila bränslen
_______________________
Stärka biologisk mångfald
och upplevelsevärden
_______________________
Uthålligt maximera uttaget
av virke från egen skog
_______________________
Sköta skogen för högsta
långsiktiga lönsamhet och
ökad positiv klimatpåverkan

Så skapar vi värde
Sveaskog skapar värde för generationer
Med en hög lokal närvaro i Sverige står Sveaskog mitt i samhället.
Företaget är landets största skogsägare och verksamheten påverkar
många intressenter. Därför har Sveaskog ett brett perspektiv på sin
verksamhet och sina strategival.

Sveaskog analyserar hela värdekedjan för att kartlägga
och arbeta med de mest relevanta miljörelaterade,
sociala och ekonomiska frågorna. Det ger företaget
en förståelse för hur verksamheten påverkar andra.
Eftersom verksamheten berör och påverkar många
har Sveaskog dialoger med ett stort antal intressenter.
Tio huvudintressentgrupper som antingen påverkar eller
påverkas av verksamheten har identifierats. Grupperna
är: kunder, ägaren, medarbetare, entreprenörer, virkesleverantörer, turismföretagare liksom jägare och fiskare
samt rennäringen, kreditgivare, myndigheter och
naturvårdsorganisationer.
Dialogerna med intressenterna sker löpande både i
den dagliga verksamheten och på en företagsöver
gripande nivå. Dialogerna ger insikter om intressenternas förväntningar på Sveaskog och bildar underlag för
strategival och prioriteringar i verksamheten.
De intressentdialoger som förts under 2015 rappor
teras i not H3.
Väsentlighetsanalysen

Intressentdialoger liksom ägardirektiv och egna
erfarenheter ligger till grund för den bedömning
Sveaskog gör av företagets värdekedja och dess
påverkan på ekonomi, miljö och samhälle. Detta
utmynnar i en väsentlighetsanalys där de frågor som
Sveaskog bedömer som strategiskt viktiga och
intressenterna anser som mest betydelsefulla vägs
samman. Baserat på denna arbetar Sveaskog fram
sina strategier och prioriteringar.
De strategiska områden som Sveaskog och
dess intressenter anser som väsentligast är:
•
•
•
•
•
•

Förtroende
Ekonomiska resultat
Klimateffekter
Kundnöjdhet
Biologisk mångfald
Jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning

För att följa upp hur väl företaget lyckats med sina
strategier genomförs regelbundna och systematiska
mätningar. Utfallet av dessa mätningar redovisas på
sidorna 9–11.

Förtroende

Sveaskog är beroende av att omvärlden har förtroende
för företaget. Uppförandekoden tydliggör hur medarbetare och företaget beter sig i förhållande till varandra,
till kunder, entreprenörer och andra intressenter.
I alla upphandlingar kräver Sveaskog att också
entreprenörer och leverantörer ska följa bland annat
uppförandekoden, FN Global Compact och generella
hållbarhetskrav.
Entreprenörernas och leverantörernas förmåga att
leva upp till kraven följs regelbundet upp genom såväl
egenuppföljningar som intern uppföljning. Om brister
påträffas initieras en dialog och samarbetet kan
avbrytas om bristerna inte åtgärdas.
Sveaskog har en visselblåsarfunktion via hemsidan
där man anonymt kan anmäla misstänkta överträdelser
av uppförandekoden. Från slutet av 2015 hanteras och
utreds anmälningarna av extern part. Under 2015 inkom
inga anmälningar.
Läs mer om hur Sveaskog arbetar med sina entrepre
nörer på sidan 28. Hur entreprenörer och leverantörer
upplever relationen med Sveaskog redovisas på sidorna
9–11.
Ekonomiska resultat

Genom ett högt, jämnt och långsiktigt hållbart avverkningsuttag säkrar företaget en bra avkastning på
skogskapitalet samtidigt som det bidrar till en konkurrenskraftig skogsindustri. Sveaskog levererar betydande
värden till samhället. De direkta ekonomiska värden som
skapas i företaget och hos intressenterna kan mätas
och redovisas på sidan 8.
Sveaskog bidrar också med betydande indirekta
ekonomiska värden till samhället. Företaget har till
exempel 688 anställda och använder ungefär 1 200
entreprenörsföretag. Merparten av dessa arbetar
i landsbygd eller på mindre orter. Sveaskog är landets
största ägare av skogsvägar och håller dessa farbara.
Skogen skapar också betydande indirekta ekonomiska
värden för samhället genom att den binder koldioxid och
därmed bidrar till att motverka klimatförändringen.
De finansiella resultaten redovisas på sidorna 12–13.
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Klimateffekter

Skogen och hur trä används har en viktig roll i klimat
arbetet. Genom fotosyntesen binder växande skog
koldioxid. När skogen binder koldioxid fungerar den
som en kolsänka. Störst klimatnytta gör skogen med
ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att
användas till olika produkter. Trä är en förnybar råvara
till skillnad från ändliga fossila resurser. Produkter av trä
fortsätter att lagra koldioxid och blir därmed en aktiv
kolsänka.
Företaget försöker anpassa skogsbruket till oönskade framtida klimateffekter såsom stormar och varmare
klimat.
Läs mer om hur skogen motverkar klimatförändringen
på sidan 32. På samma sida och sidan 11 går det att
läsa om hur Sveaskog arbetar med att sänka sina egna
koldioxidutsläpp.
Kundnöjdhet

Nöjda kunder är grunden för ett värdeskapande hållbart
företagande. Sveaskog arbetar kontinuerligt med att
utveckla sina kundrelationer. I arbetet ingår bland annat
att tillsammans med kunderna utveckla affären och
affärsmodellerna. Kundnöjdheten är hög i alla kund
kategorier.
På sidan 9 redovisar Sveaskog mätningarna kring
kundnöjdhet.
Biologisk mångfald

Alla aktiviteter inom skogsbruket kan påverka den
biologiska mångfalden. Sveaskog arbetar därför med
naturvård i olika skalor, från landskap till enskilda
skogar samt träd och trädgrupper. Naturvården sker
dels genom att områden lämnas orörda, dels genom

aktiva insatser för att öka naturvärden.
Naturvårdande skötsel är samlingsbegreppet för ett
stort antal olika skötselmetoder som företaget arbetar
med och som alla syftar till att behålla eller utveckla den
biologiska mångfalden i skogen. Sveaskog arbetar
också med att komma tillrätta med förorenad mark där
det tidigare skett skogsindustriell verksamhet, gruvdrift
eller andra upplåtelser.
Läs mer på sidorna 30–31 om Sveaskogs arbete med
att behålla eller utveckla den biologiska mångfalden i
skogen.
Jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning

Mixade grupper presterar bättre och därför vill Sveaskog
öka antalet kvinnor i företaget. Ökad mångfald är viktig
för att kunna säkra kompetensbehovet och fortsätta
utveckla verksamheten också på längre sikt. Sveaskog
verkar på platser där utflyttning är ett problem och vill
fortsätta bidra till att hålla landsbygden levande genom
att erbjuda arbetstillfällen.
Läs mer om Sveaskogs medarbetare på sidan 26. Hur
väl Sveaskog lyckas uppnå sitt mål för att öka andelen
kvinnor bland medarbetarna redovisas på sidan 10.
Hållbarhetsrapportering

Sveaskog kompletterar den finansiella rapporteringen
med en hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt
Global Reporting Initiative (GRI G4 nivå Core) och
översiktligt granskad av revisorerna. Noter till hållbarhetsredovisningen återfinns på sidorna 76–80. Hela
Sveaskogs GRI-index med förklaring till indikatorerna
finns på hemsidan www.sveaskog.se.
Sveaskog stödjer också sedan 2005 FN Global
Compact.

De värden Sveaskog skapar fördelas på olika intressenter enligt nedan:
Belopp i MSEK

Intressenter

2011

2012

2013

2014

2015

Intäkter

Från kunder

7 257

6 619

6 361

6 500

6 381

Rörelsekostnader

Till leverantörer och entreprenörer

–5 048 –4 850

–4 468

Löner och andra utbetalda personalersättningar samt sociala avgifter

Till medarbetare

–578

–535

–552

–522

–526

Nettoräntekostnader

Till kreditgivare

–246

–317

–291

–280

–207

Skatt

Till svenska staten

–220

–117

–131

–155

–174

Under året utbetald utdelning
till aktieägare

Till svenska staten genom
Regeringskansliet

–856

–4 473

–435

–450

–800

309

–3 673

484

682

429

Behållet värde			

Sveaskog investerar också i lokalsamhällen genom bland annat underhåll av vägar och leder samt väg- och upplysningsskyltar.
Tabellen innehåller endast de värden som kan mätas och de rapporteras enligt GRI indikator EC1.
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–4 411 –4 245

Mål och utfall för hållbart företagande
Ökad effektivitet och högt förtroende
Sveaskog har satt tydliga och mätbara mål kopplade till strategierna.
Målen mäts regelbundet och utfallen är centrala komponenter när
affärsplan och strategier revideras.

Sveaskogs övergripande prioriteringar är att skapa
lönsamhet och långsiktig värdetillväxt, säkerställa ett
högt förtroende för skogsbruket samt att bidra till den
gröna omställningen.
Sveaskog ska skapa en god värdeutveckling för
ägaren på både kort och lång sikt. I det korta perspek
tivet är det operativa rörelseresultatet styrande. I det
långa perspektivet är det viktigt att ha nöjda kunder och
motiverade medarbetare för att kunna bedriva en hållbar
och lönsam verksamhet.
Mål 2019 avser sista året i den gällande affärsplanen.
		
Det mest lönsamma skogsföretaget
på kort och lång sikt
Ägaren har satt som lönsamhetsmål att direktavkastningen ska uppgå till i snitt 4,5 procent per år. Målet
nåddes 2015 med en direktavkastning på 4,7 procent.
Sveaskog har också fokus på långsiktig värdeutveck-

ling. Det innebär att företaget bland annat arbetar
med att förädla skogsinnehavet genom såväl köp
som försäljningar och byten av mark.
Sveaskog är en av de ledande aktörerna inom
skogsbruk. Det är viktigt att såväl allmänheten som
kunder och medarbetare har ett högt förtroende för
både företaget och skogsbruket i sig. God etik är en
förutsättning för att bygga förtroende och ett starkt
varumärke. För att skapa ökat förtroende engagerar
sig företaget i samhällsdebatten och medverkar i
branschinitiativ som syftar till att allmänheten ska
känna förtroende för att skogen brukas ansvarsfullt.
Sveaskogs förtroende var stabilt på en hög nivå
under 2015. Förtroendeindex är högt jämfört med
andra svenska företag. Mätningen baserar sig på
frågor som riktar sig till kunder, entreprenörer och
leverantörer.

Det mest lönsamma skogsföretaget på kort och lång sikt
Indikator

Mätning

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2019

Direktavkastning på i snitt 4,5 procent
per år

Direktavkastning

3,9

5,0

4,7

Minst 4,5

Förtroende för Sveaskog

Förtroendeindex

71

78

78

80

Kundernas främsta och kunnigaste partner
Nöjda och lönsamma kunder är grunden för ett
värdeskapande hållbart företagande. Under 2015 har
arbetet med att utveckla kundrelationerna fortsatt.
Det viktigaste för kunderna är att företaget levererar
rätt kvantitet och kvalitet i rätt tid. Sveaskog har också
fokus på att utveckla utbudet av produkter och tjänster
för att tillsammans med kunderna bidra till deras
värdeskapande.

Under 2014 tyckte nära hälften av kunderna att deras
inställning till Sveaskog som partner blivit mer positiv.
Kunderna var speciellt nöjda med tillgängligheten,
leveranskvaliteten och kontaktpersonerna. Högst värden
noterades hos sågverkskunderna. Under 2015 har inte
kundernas nöjdhet mätts. Nästa mätning sker under
2016.

Kundernas främsta och kunnigaste partner
Indikator

Mätning

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2019

Nöjda kunder

Nöjd kundindex
sågverkskunder

74

75

–1)

80

Nöjd kundindex
massavedskunder

45

66

–1)

55

Nöjd kundindex
biobränslekunder

61

68

–1)

67

67

73

–1)

70

Nöjda leverantörer

Nöjd leverantörsindex

(2012)
1

Nästa mätning sker under 2016.
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Sveaskog skapar betydande värden för samhället. Genom företagets
verksamhet skapas underlag för utveckling av samhällen i landsbygd.

Förstahandsvalet för medarbetare
och entreprenörer
Värderingsarbetet är viktigt för att stärka den interna
kulturen och medarbetarnas motivation. I det arbetet
ingår intern kommunikation kring Sveaskogs mission
och att utveckla ledarna. För att säkra tillgången på
duktiga ledare i framtiden driver företaget talang
program.
Under året har medarbetarnas motivation ökat och
den positiva uppfattningen om ledarna har stärkts. Det
är resultatet av insatserna för att utveckla ett värderingsdrivet ledar- och medarbetarskap. Cheferna har
också fortsatt utveckla en kultur med mer av coaching
och återkoppling. Svarsfrekvensen i årets medarbetarundersökning var hög, 86 procent, vilket visar på ett
engagemang för företaget och att medarbetarna anser
det meningsfullt att bidra med sina synpunkter.
Under 2015 har det förts en dialog internt om hur
och varför företaget brukar skogen liksom Sveaskogs
uppdrag. Dialogen kommer att fortsätta under 2016. I
diskussionerna berörs också olika lokala förutsättningar
och utmaningar för skogsbruket vad gäller till exempel
skogens tillväxt och kundernas efterfrågan. Bakgrunden
till initiativet är att det sedan en längre tid är en alltför
hög andel medarbetare som anser att träden avverkas
för tidigt.

Entreprenörer och leverantörer
Entreprenörerna är viktiga både vad gäller Sveaskogs
förmåga att leverera långsiktig värdetillväxt och
förtroende. Sveaskog arbetar med engagerade och
kunniga entreprenörer. Under senare år har företaget
systematiskt utvecklat samarbetena med utvalda
entreprenörer. Fokus har varit på metod- och teknik
utveckling för att bidra också till entreprenörernas
värdeskapande.
Under 2015 har entreprenörernas och leveran
törernas nöjdhet inte mätts. Nästa mätning sker
under 2016.
Jämställdhet
En jämnare könsfördelning och ökad mångfald är av
betydelse för att stärka Sveaskogs attraktionskraft
och säkra bästa möjliga kompetensbas långsiktigt. Det
leder också till ökad effektivitet och bättre lönsamhet.
Goda utvecklingsmöjligheter och tydligt ansvars
tagande är betydelsefullt för såväl medarbetare som
entreprenörer. Företaget deltar därför i projekt för att
utveckla branschens lönsamhet, arbetsvillkor och
kvalitet. Genom att aktivt marknadsföra branschen mot
både befintliga och nya målgrupper ska fler kvinnor och
fler medarbetare med utländsk bakgrund lockas till
branschen. Under hösten 2015 startade en intern,
webbaserad utbildning i jämställdhet som alla ledare
håller för sina medarbetare.

Förstahandsvalet för medarbetare och entreprenörer
Indikator

Mätning

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2019

Gott ledar- och medarbetarskap

Motiverad medarbetarindex

–

64

70

75

Ledarindex

70

65

73

72

Nöjd entreprenörsindex
avverkning

70

70

–

1)

72

–

73

–1)

72

20

20

21

28

Nöjd entreprenörsindex
skogsvård
Minst 30 procent kvinnor 2020 och fler
medarbetare med utländsk bakgrund
1

10

Nästa mätning sker under 2016.

Könsfördelning

(2012)

Ledande i innovation och effektivitet
Sveaskog verkar aktivt för att öka förbrukningen av och
därmed värdet av trä. Tillsammans med kunder och
andra intressenter arbetar företaget med att omsätta
forskning och innovation till faktisk träförbrukning och
värdeskapande lösningar. Som ett led i detta är målet
att öka intäkterna, bland annat genom att utveckla nya
användningsområden som till exempel drivmedel och
ersättare för plast. Företaget vill också bidra till den
gröna omställningen och är därför med i olika initiativ
som syftar till att ersätta fossila produkter.
Sveaskog har som mål att öka effektiviteten. För att
göra det drivs produktivitetsprogram och nya arbetssätt
baserade på den så kallade lean-filosofin som implementeras på flera arbetsplatser.

För att följa upp effektiviteten mäts totalproduktiviteten
samlat och totalproduktivitet per volymenhet. Målen är
en ökning med minst två procent per år.
Totalproduktiviteten utgörs av den procentuella
förändringen av det operativa rörelseresultatet i
skogsrörelsen mellan två år och till fasta priser. Målet
styr mot att varje resultatkrona är viktig. 2015 förbättrades totalproduktiviteten med 3,2 procent.
Totalproduktivitet per volymenhet utgörs av den
procentuella förändringen av det operativa rörelseresultatet per volym rundvirke från egen skog mellan två år
och till fasta priser. Målet styr mot att företaget hela
tiden ska utveckla värdet utifrån leveranserna. Total
produktiviteten per volymenhet ökade med 2,5 procent
under 2015.

Ledande inom innovation och effektivitet
Indikator

Mätning

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2019

Ökad effektivitet, förändring procent

Totalproduktivitet

+18,6

+12,3

+3,2

Minst 2
procent per år

Totalproduktivitet/volymenhet

+12,7

+5,3

+2,5

Minst 2
procent per år

Ledande inom hållbart skogsbruk
Genom att sköta skogen säkerställer Sveaskog högsta
långsiktiga lönsamhet och dessutom en ökad positiv
klimatpåverkan. Avkastningen maximeras på sikt
samtidigt som inbindningen av koldioxid ökar. Uttaget
av virke från egen skog ska maximeras uthålligt så att
nivåerna inte måste sänkas i framtiden.
Naturvårdskvaliteten ska förbättras i skogarna
samtidigt som skogsbruket ska anpassas till friluftsliv
och upplevelsevärden i välbesökta områden. Den
biologiska mångfalden liksom bevarandet av värdefulla
kulturmiljöer i skogslandskapet är viktiga för Sveaskog.

Hänsynsindex, som mäter hur stor del av miljövärdena
som klaras i skogsbruket utan stor påverkan, har stigit
sedan 2014. Förbättringarna har främst skett kring
hänsynskrävande biotoper och skyddszoner.
Sveaskog har också som mål att minska sina egna
och entreprenörernas utsläpp av fossila bränslen genom
att använda förnybara bränslen och klimatsmarta
transporter. Som ett led i detta pågår utvecklingsarbete
för att öka lastningskapaciteten på de större lastbilarna
som transporterar virke. Företagets utsläpp av koldioxid
har fortsatt att minska under 2015.

Ledande inom hållbart skogsbruk
Indikator

Mätning

99 procent av miljövärdena klaras i
skogsbruket utan stor påverkan

Hänsynsindex

Utsläppen av koldioxid ska minska med
minst 30 procent mellan åren 2010–2020

CO2-utsläpp i ton/levererad
km3fub

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2019

95

87

94

99

14,8
		

14,1

13,6

11

11

Finansiellt resultat
God lönsamhet 2015
Det operativa rörelseresultatet ökade under 2015. Sveaskogs finansiella
ställning är god och kassaflödet stabilt. Den sammanlagda utdelningen
under de senaste fem åren har varit 7,9 miljarder SEK.

Under 2015 minskade nettoomsättningen med två
procent till 6 078 MSEK (6 232). Både leveransvolymen
och genomsnittspriset minskade med en procent. Den
lägre leveransvolymen minskade omsättningen med
48 MSEK och lägre pris sänkte omsättningen med
65 MSEK. Efterfrågan på sågtimmer och skogsplantor
ökade under året, medan leveransvolymerna av
massaved och flis minskade något. Efterfrågan på
biobränsle fortsatte den svaga utvecklingen från 2014.

Reavinster från fastighetsförsäljning som avser skogsmark och växande skog uppgick till 78 MSEK (68).
Rörelseresultatet före värdeförändring skog minskade med en procent till 1 368 MSEK (1 386). Värde
förändring skog uppgick till 1 432 MSEK (1 032).
Ökningen är främst en effekt av att diskonteringsräntan
som används vid beräkningen av tillgångsvärdet sänkts
från 6,25 procent till 5,95 procent. Efter värdeförändring
skog ökade rörelseresultatet med 16 procent till 2 800
MSEK (2 418).
Finansnettot var –214 MSEK (–261). Förbättringen
berodde huvudsakligen på lägre räntor. Resultatet före
skatt ökade med 20 procent till 2 586 MSEK (2 157).
Skatten uppgick till –569 MSEK (–466). Årets resultat
ökade med 19 procent till 2 017 MSEK (1 691).

Högre operativt rörelseresultat
Det operativa rörelseresultatet ökade med två procent
till 1 280 MSEK (1 254). Leveransvolymerna från egen
skog var i princip på samma nivå som 2014. Andelen
leverans från lager som tidigare har vinstavräknats
ökade dock och påverkade rörelseresultatet negativt
med 48 MSEK. Resultatet påverkades positivt med
36 MSEK hänförligt till ett momsärende från början
av 2000-talet som avgjordes under året. Resultatet
påverkades också positivt av något högre reavinster
från exploateringsmark och förbättrad produktivitet.

Starkt kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
909 MSEK (769). Ökningen beror framförallt på en
positiv förändring av rörelsekapitalet.
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 329
MSEK (132) och består huvudsakligen av skogsmark
och skogsmaskiner. Investeringar i aktier uppgick till
1 MSEK (1). Försäljning av anläggningstillgångar, främst
skogsfastigheter, uppgick till 234 MSEK (194) och
försäljning av aktier uppgick till 2 MSEK (0). I kassa
flödet ingick en utdelning från intresseföretaget Setra
Group AB om 32 MSEK (0).

Förändring, operativt rörelseresultat, MSEK

2014
Pris, egen skogsråvara
Leveransvolym, egen skogsråvara
Lagerförändring
Återvunnen moms
Reavinst exploateringsmark
Övrigt
2015

1 254
–1
3
–48
36
23
13
1 280

Total leveransvolym, km 3fub
12000

God finansiell ställning
Den räntebärande nettoskulden har under året minskat
med 118 MSEK och uppgick till 8 089 MSEK (8 207)

Nettoomsättning, MSEK

km3fub
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Operativt rörelseresultat, MSEK
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Leveranserna fast under bark (fub) minskade
en procent under 2015.
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MSEK
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Nettoomsättningen minskade med två procent
under 2015 till följd av något lägre leverans
volym och genomsnittspris.
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Det operativa rörelseresultatet ökade med
två procent under 2015. Ökningen beror
bland annat på intäkter av engångskaraktär.

vid årsskiftet. Låneportföljen bestod vid årets utgång
till största del av lån emitterade under Sveaskogs
MTN-program samt svenska certifikatsprogram. Cirka
5 procent (4) av portföljen bestod av bankfinansiering.
Lånevolymen under certifikatsprogrammet var 2 720
MSEK (2 110) och har refinansierats löpande. Under
MTN-programmet var den utestående volymen 4 290
MSEK (5 190) vid årsskiftet.
Den genomsnittliga räntebindningen har under året
som lägst varit cirka 30 månader (29). Nettoskuld
sättningsgraden uppgick till 0,41 (0,44). Räntetäckningsgraden var 6,2 (4,8) och bruttolånekostnaden
har varit 1,86 procent (2,55).
7,9 miljarder utdelat 2011–2015
Till årsstämman föreslås en utdelning om 800 MSEK
(800). Under åren 2011–2015 har Sveaskog delat ut
totalt 7,9 miljarder SEK till ägaren svenska staten.
De finansiella målen
Sveaskogs ägare svenska staten har satt följande
finansiella mål för företaget:

• Direktavkastning som ska uppgå till minst 4,5 procent
i genomsnitt per år. 2015 uppgick direktavkastningen
till 4,7 procent (5,0).
• Nettoskuldsättningsgraden ska vara i intervallet
0,3–0,6. För 2015 uppgick nettoskuldsättningsgraden
till 0,41 (0,44).
• Utdelningsandelen ska uppgå till 65–90 procent.
Ordinarie utdelning ska långsiktigt motsvara 65–90
procent av resultatet efter skatt exklusive ej kassa
flödespåverkande värdeförändring av växande skog
efter skatt. Utdelning görs under förutsättning att
kapitalstrukturmålet efter utdelning hamnar inom
målintervallet samt med beaktande av genomförande
av koncernens strategi och investeringsbehov.
Utdelningsandelen är 89 procent för föreslagen
utdelning 2016. Utdelningsandelen var 90 procent
2015.
Moderföretaget
Sveaskog AB (publ) ägs av svenska staten till 100
procent. Företaget äger och förvaltar skogsfastigheter

Nettoskuldsättningsgrad, ggr
0,6

Antal anställda
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 688 (678)
personer. Under året uppgick medelantalet anställda
till 851 (877) personer.
Resultatandel intresseföretag
Sveaskog äger andelar i bolag där det inte föreligger ett
koncernförhållande. Ägandet i trävaruindustriföretaget
Setra Group AB är det största innehavet där Sveaskog
äger 50 procent av aktierna. I Sveaskogs resultaträkning
redovisas 50 procent av Setra Groups resultat som
resultatandel i intresseföretag.
Setra Groups nettoomsättning ökade med knappt en
procent till 4 218 MSEK (4 194) och rörelseresultatet
uppgick till 47 MSEK (201). Rörelseresultatet var
påverkat av ett mindre gynnsamt marknadsläge som
motverkats av en svagare krona och genomförda
effektiviseringsåtgärder. I resultatet ingick också
avvecklingskostnader för hyvleriet i Valbo med 19
MSEK. Setra Groups kassaflöde från den löpande
verksamheten var starkt. Sveaskogs resultatandel
uppgick till 10 MSEK (64).

Resultaträkning i sammandrag
				
MSEK
2015
2014
%

Nettoomsättning

6 078

6 232

Operativt rörelseresultat

1 280

1 254

2

Värdeförändring skog

1 432

1 032

39

Rörelseresultat

2 800

2 418

16

Resultat före skatt

2 586

2 157

20

Periodens resultat

2 017

1 691

19

909

769

18

Kassaflöde från den
löpande verksamheten
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Målet beslutades av årsstämman 2014. Målet
är att nettoskuldsättningsgraden ska vara i
intervallet 0,3–0,6. Måttet anger hur mycket
netto räntebärande skulder som finns i företaget i förhållande till eget kapital.

Övriga skulder

Skogsmark
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Tillgångar, eget kapital och skulder

Direktavkastning, procent
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0,4

och aktier i dotterföretag samt svarar för koncern
gemensam finansiering. För Sveaskog AB (publ) var
rörelsens intäkter 15 MSEK (16). Resultat efter
finansiella poster uppgick till 3 MSEK (–3). Moderföretagets kostnader består huvudsakligen av
räntekostnader. Företaget har inga anställda.
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Målet beslutades av årsstämman 2014. Direktavkastningen ska vara minst 4,5 procent i
genomsnitt per år. Direktavkastningen visar
avkastningen på det operativa kapitalet där
reavinster från fastighetsförsäljning och värdeförändring skog är exkluderat.

Tillgångar

Eget kapital
och skulder

Större delen av tillgångarna utgörs av växande
skog som värderas enligt internationella redo
visningsprinciper.
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Skogstillgångarna
Stora värden i skogen
Skogen är grunden för Sveaskogs verksamhet. Skogen brukas på
ett långsiktigt hållbart sätt för att säkerställa att också framtida
generationer kan skapa värden genom skogsbruk. Naturvård och
biologisk mångfald är centrala frågor för Sveaskogs skogsbruk.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Företaget
äger 14 procent av den produktiva skogsmarken i
Sverige. Som ett led i att bidra till biologisk mångfald
sätter Sveaskog av 20 procent av sin produktiva
skogsmark till naturvård.
Den skog som Sveaskog inte satt av för naturvård
sköts för att ge högsta långsiktiga lönsamhet och ökad
positiv klimatpåverkan. Skogen planteras, röjs, gallras
och föryngringsavverkas. Röjning är en prioriterad
åtgärd och generellt strävar företaget efter tidig röjning
i nyplanterade och unga skogar.
Sveaskog genomför varje år avverkningsåtgärder
(gallring och föryngringsavverkning) på drygt 40 000
hektar mark. Alla avverkningar planeras utifrån kraven
i den svenska FSC®-standarden som tar hänsyn till
både ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer.
Sveaskogs naturvårdande skötsel för att bidra till
biologisk mångfald och naturhänsyn beskrivs på sidorna
30–31.
Avverkningarna lägre än tillväxten
Uttaget ur egen skog är den parameter som har störst
påverkan på Sveaskogs resultat. Avverkningsnivåerna
ska maximeras långsiktigt. Avverkningsnivåerna är lägre
än tillväxten i skogen. Under året motsvarade avverkningen 71 procent (72) av tillväxten på brukad mark.
För varje träd som Sveaskog avverkar planteras i
genomsnitt tre nya. Samtidigt fortsätter andelen
sådd som föryngringsmetod att öka. Vid plantering
är det viktigt att skydda plantorna mot skadeinsekter.

Sveaskogs skogstillgångar

			
Total markareal, miljoner hektar
- Varav produktiv skogsmark, miljoner hektar
- Varav brukas, miljoner hektar
- Varav naturskydd och naturhänsyn
inklusive fjällskogsregionen
Bokfört värde enligt IAS 41, MSEK
Taxeringsvärde, MSEK
Virkesuttagets andel av tillväxten
på brukad mark, procent

2013
4,04
3,12
2,65

2014
4,04
3,12
2,65

2015
4,04
3,12
2,65

0,7
31 531
55 135

0,7
32 518
64 196

0,7
34 097
64 149

66

72

71

Sveaskog använder därför Conniflex, ett miljövänligt och
effektivt skydd mot snytbaggar.
Under 2015 har företaget markberett, sått, planterat,
röjt och gödslat på 77 375 hektar (65 276) egen mark.
Avverkning på egen och annans mark
Sveaskog avverkar på både sin egen mark och på
uppdrag av andra skogsägare. Avverkningarna görs med
egen personal och maskiner eller inhyrda entreprenadföretag. Den egna avverkningsorganisationen består
av ett 40-tal maskinlag med totalt 143 maskinförare.
Sveaskog samarbetar med drygt 140 avverknings
entreprenörer över hela landet som tillsammans har
cirka 600 anställda.
Vid avverkning på annans mark ställs samma krav
på naturhänsyn som vid avverkning på egen mark.
Metod- och teknikutveckling
Innovation är ett prioriterat område och företaget
arbetar ständigt med metod- och teknikutveckling i
skogsbruket. Sveaskog har en viktig roll som brukare
och testar regelbundet ny teknik tillsammans med
innovatörer, leverantörer samt universitet och högskolor.
Samarbetet med entreprenörerna kring skötsel och
avverkning är viktigt för att utveckla metoder och arbetssätt. Målet är att höja effektiviteten samtidigt som
Sveaskogs naturvårdskrav följs. Transporterna till och
från skogarna är ett område som är av betydelse för
att säkerställa effektiva leveranser till kunderna och
minskad miljöpåverkan.

Åldersklassfördelning av skogsmark i hela Sverige,
Sveaskog samt alla ägare, procent
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1 m3sk betyder en skogskubikmeter och motsvarar cirka 0,82 kubikmeter
fast under bark (m3fub). Fub avser den verkliga vedvolymen utan bark.
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Köp och försäljning av skog
Sveaskog arbetar aktivt med köp, byten och försäljning
av skogsmark och är en av de större aktörerna på
marknaden. Målet är att effektivisera strukturen på
skogsinnehaven och anpassa den till kundstrukturen.
Enligt ett riksdagsbeslut ska Sveaskog sälja tio
procent av den areal företaget hade 2002 då företaget
bildades. Försäljning ska ske på marknadsmässiga
villkor och syftar till att förstärka enskilt skogsbruk.
Under 2015 såldes 9 323 hektar (5 629). Totalt har
339 472 hektar eller 7,79 procent sålts i 2 096 affärer.
Stora naturvårdsskogar
Sveaskog har satt av 600 000 hektar av sin produktiva
skogsmark för naturvård. Av naturvårdsarealen är
hälften avsatt som naturvårdsskogar. Resterande
300 000 hektar är landskapsavsättningar i form av
ekoparker eller lämnad hänsyn vid avverkningar. En
sammanställning över naturvårdsarealen och Sveaskogs
arbete med att bevara och utveckla naturvärden finns
på sidorna 30–31.
Sveaskog avsätter den skog som har de högsta
naturvärdena som naturvårdsskogar. Om företaget
upptäcker ny skyddsvärd skog, till exempel nya
nyckelbiotoper, byter företaget in denna mot mark med
lägre naturvärden. Därmed ökar successivt kvaliteten
och naturvårdsnyttan på de avsatta skogarna.
Alla skogsinnehav liksom naturvårdsskogarna
finns att hitta via en kartfunktion på hemsidan
www.sveaskog.se.
Höga värden i skogen
Sveaskog beräknar värdet på sina skogstillgångar varje
kvartal enligt den internationella redovisningsnormen
IAS 41. Värdet redovisas i de finansiella rapporterna.
Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna har
en stor effekt på det redovisade rörelseresultatet, men
påverkar inte kassaflödet. Värdeberäkningarna och
förändringarna i värde liksom antaganden och en
känslighetsanalys finns i not 15.
Utöver värdet på skogstillgångarna har skogsmarken
också ett ekonomiskt värde för upplåtelser för jakt,
turism, vindkraft och ekosystemtjänster vilket inte
beaktats i värderingen.
Skogstillgångarna tillför också höga indirekta värden
genom att skogen bidrar till att binda stora mängder
koldioxid och skötseln av skogen skapar arbetstillfällen
i landsbygd och mindre orter i landet. Med naturvårds
arbetet bidrar också Sveaskog till den biologiska
mångfalden och högre rekreationsvärden.

gör att produkternas ursprung kan spåras. Det hjälper
både konsumenter och företag att göra ansvarsfulla
inköp.
Sveaskog har följande certifikat:
FSC®-skogsbrukscertifikat för egen skog och grupp,
FSC®-spårbarhetscertifikat, PEFC-spårbarhetscertifikat,
PEFC-skogsbrukscertifikat grupp, ISO 14001 och
AEO-certifikat för tullförenklingar/säkerhet och skydd.
Sveaskogs FSC licensnummer är FSC-C008344.

FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett
ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt
som ekonomiskt. FSC®:s logotyp på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC®:s
regler.

Sveaskog har skog i 200 av
landets 290 kommuner.

Sveaskogs certifikat
All Sveaskogs skog är FSC®-certifierad, vilket intygar
att skogen sköts ansvarsfullt. Vid avverkning på
uppdrag av annan part används också FSC®-standarden. När Sveaskog importerar virke ställs krav på att det
ska vara certifierat.
Sveaskog har också FSC®-spårbarhetscertifikat som
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Sågtimmer
Trä växer i betydelse
Sågtimmer är det största produktområdet mätt i omsättning och näst
störst i volym. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp
av sågtimmer från andra skogsägare. Marknaden var stabil under året
och på längre sikt bedöms efterfrågan på sågtimmer öka.

Sveaskog har ett brett sortiment av sågtimmer för att
kunna tillgodose kundernas önskemål om volymer,
trädslag, kvaliteter och dimensioner i ett jämnt flöde
över året. I utbudet finns bland annat timmer av gran,
tall och olika lövträd som till exempel bok, ek och björk.
Försäljningen kan handla om allt från standardleveranser till komplexa kundanpassade order. För att möta
kundernas behov kan Sveaskog byta virke med andra
skogsägare eller sälja mindre vanliga trädslag som lönn
och ask. Företaget kompletterar också virket från den
egna skogen med köpta volymer.
Leveranserna av sågtimmer ökade med 2,0 procent
under 2015 och uppgick till 4 713 km3fub (4 620).
Priserna var stabila under året men sjönk i slutet av
perioden.
Kunderna
Det finns cirka 130 sågverk i Sverige som producerar
minst 10 000 m3 var per år. Sveaskog levererar till
ungefär 70 av dessa. Kunderna är privatägda familje
företag eller globala koncerner, oftast med hemmabas
i Sverige. De levererar i sin tur till framförallt bygg- och
möbelindustrin.
För att behålla sin konkurrenskraft måste Sveaskog
vara en pålitlig leverantör, lyssna på kunderna och
ständigt förbättra sig. Det är därför viktigt att ha
kunskaper om hela värdekedjan – från planta till
arkitektens ritning och förutsättningarna på bygg
arbetsplatserna och i snickerierna.
Eftersom Sveaskogs värdeskapande med sågverkskunderna börjar redan ute i skogen är ett nära
samarbete i hela produktionskedjan viktigt för att
garantera kvalitet och leveranssäkerhet. Företaget
månar därför om en tät och bra kontakt mellan
maskinförare, åkare, avverkningsledare med flera

Leveransvolym sågtimmer, km 3fub
5000

yrkesgrupper. Med klok och omdömesgill avverkning
blir Sveaskog en pålitlig leverantör.
Marknaden
Marknaden för sågtimmer är framförallt beroende av
byggkonjunkturen. Nära 70 procent av det virke som
sågas i Sverige går på export varför beroendet av den
internationella byggkonjunkturen och svenska kron
kursen är stort.
De fyra största köparländerna av svenskt sågtimmer
är Storbritannien, Egypten, Tyskland och Norge. Knappt
15 procent av den svenska exporten går till Nordafrika.
Trenden är att Europas andel av den svenska exporten
ökar.
Byggandet i Europa har under 2015 legat på en stabil
men relativt låg nivå. I USA har visserligen byggandet
ökat men det har främst gällt flerfamiljshus som inte
byggts i trä. I Nordafrika ökade efterfrågan efter ett par
år präglade av ekonomisk och politisk oro. I Kina och
Japan har efterfrågan dämpats under året drivet av en
svagare konjunktur.
Framtiden
Den globala efterfrågan på sågade trävaror förväntas
öka men sannolikt inte i någon större omfattning på
kort sikt. I Europa minskar byggaktiviteten även om den
ökar i Sverige. Nordafrika och Mellanöstern är viktiga
exportmarknader med betydande politisk och ekonomisk osäkerhet. I Japan och Kina är utvecklingen också
osäker på kort sikt.
På längre sikt tror Sveaskog att efterfrågan på
sågtimmer kommer att öka, drivet bland annat av
önskan om att bygga mer i trä eftersom trä är ett
förnybart material.

Andel av total leveransvolym

Andel av total nettoomsättning
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Sveaskogs leveranser av sågtimmer ökade med 2,0
procent under 2015 och uppgick till 4 713 km3fub
(4 620).

16

Trästommar blir allt vanligare
också i flerbostadshus i Sverige.
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Massaved och flis
Ljusare framtid för massaindustrin
Massaved är det största produktområdet mätt i volym och näst störst mätt
i omsättning. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp
från andra skogsägare, import och med inköp av flis från sågverkskunder.
Den svenska massa- och pappersindustrin har aviserat stora investeringar
vilket är positivt för efterfrågan på massaved.

Sveaskog levererar massaved till pappers- och massaindustrin. Företaget har ett brett sortiment av massaved
som kommer både från den egna skogen och genom
inköp. Företaget köper också cellulosaflis från sina
sågverkskunder.
De största volymerna massaved kommer från gallring.
Även vid föryngringsavverkningar blir det massaved,
eftersom inte alla delar av trädstammarna kan användas
till sågtimmer. Ofta handlar det om stammar som är för
klena eller har kvalitetsbrister. Massaveden får dock inte
vara rötskadad eftersom det påverkar kvaliteten på
pappersmassan.
Leveranserna av massaved och flis minskade med
1,0 procent under 2015 och uppgick till 5 167 km3fub
(5 219). Priserna var i princip oförändrade.
Kunderna
Sveaskog har ett 20-tal massavedskunder i Sverige.
Kunderna tillverkar massa och papper till förpackningar,
grafiska papper och tidningspapper. Massan används
också i hygienprodukter som blöjor, hushålls- och
toalettpapper samt intimprodukter. Massaved från
svenska skogar har kvaliteter som gör råvaran särskilt
bra för förpackningar med höga krav, till exempel
vätskekartonger för mjölk och juice.
Till följd av minskad efterfrågan på grafiska papper
under de senaste åren har industrin lagt ner eller ställt
om produktionen till förpackningsmaterial. Efterfrågan
på massaved påverkades trots det bara marginellt
eftersom marknaden för bland annat hygienprodukter
vuxit starkt. Kina har till exempel kraftigt ökat sin import
av toalettpapper, drivet av en tydlig korrelation mellan

Leveransvolym massaved och flis, km 3fub
6000

invånarnas inkomst och förbrukning av mjukpapper.
För Sveaskog är det en konkurrensfördel att kunna
erbjuda ett brett sortiment av färsk massaved och
cellulosaflis. En styrka är också den långa erfarenheten
av att samarbeta med massa- och papperskunderna. För
att kunna möta kundernas behov är det viktigt att ha
djupa kunskaper om såväl industrins processer som
den internationella slutmarknaden. Tillsammans med
kunder utvecklar Sveaskog varulogistiken.
Marknaden
Cirka 80 procent av den svenska massan går på export,
huvudsakligen inom Europa. Efter Europa följer Asien.
Industrins efterfrågan är därför beroende av världs
konjunkturen och valutakurser.
Exportnivån för svensk pappersmassa låg på en stabil
nivå under året. Trenden med ökad efterfrågan och
stigande priser för kartongprodukter fortsatte. Efter
frågan på grafiska papper fortsatte som förväntat att
försvagas under 2015.
Tillgången på massaved och flis var god.
Framtiden
De globala marknadsprognoserna pekar på en fortsatt
ökad förbrukning av förpackningar och förpacknings
material vilket leder till ökad efterfrågan på pappers
massa.
Investeringarna inom svensk och finsk skogsindustri ökar. Bara i Sverige har skogsindustrin aviserat
investeringar de kommande åren på runt 17 miljarder
kronor. Detta kommer att medföra en ökad efterfrågan
på massaved vilket är positivt för Sveaskog.
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Sveaskogs leveranser av massaved och flis minskade
med 1,0 procent under 2015 och uppgick till 5 167
km3fub (5 219).
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Efterfrågan på kartongpapper
ökar starkt i världen drivet av
ökad välfärd.
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Biobränsle
Biobränsle en förnybar energikälla
Marknaden för biobränsle har varit tuff under ett par år. Efterfrågan har
minskat kraftigt och priserna pressats ner på grund av konkurrens från
annat brännbart material. På längre sikt kommer efterfrågan att öka på
grund av ett stigande behov av bland annat nya förnybara drivmedel.

Sveaskog levererar biobränsle som främst består av
grenar och toppar (så kallad grot), klena träd och
energived. Biobränslet kommer från röjning, gallring
och föryngringsavverkning i skogen.
Sveaskogs leveranser av biobränsle minskade med
13,1 procent under 2015 till 868 km3fub (999).
Kunderna
Sveaskog levererar till ett 60-tal kunder, främst värmeverk, kraftvärmeverk och pappers- och massabruk i
Sverige.
Exempel på biobränslekunder är Fortums kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm och Falu energi och vattens
datacenter. Anläggningen i Värtan är Europas största
biobränsleeldade kraftvärmeverk och ska driftsättas
under 2016. Kraftvärmeverket är ett viktigt steg i
utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm. Anläggningen beräknas minska koldioxidutsläppen med 650 000 ton per år. Det är lika mycket som
trafiken på Stockholms vägar släpper ut under sex
veckor. Verket ska producera både värme och el och
drivs med flis, bark, grenar och kvistar.
Det kommunala energibolaget Falu energi och vatten
bygger världens första klimatpositiva datacenter. Elen till
datacentret kommer från förnybar energi och biobränsle. Sveaskog svarar för cirka 40 procent av Falu energi
och vattens behov av biobränsle. Datacentret ska vara
färdigt 2016.

Leveransvolym biobränsle, km 3fub
1600

Marknaden
Biobränslemarknaden är lokal eftersom längre trans
porter medför ökade kostnader vilket försämrar
konkurrenskraften för biobränslet. Sveaskog levererar
huvudsakligen till kunder i Sverige.
Marknaden för biobränsle har varit svag sedan 2013
och Sveaskogs leveransvolymer av biobränsle har
sjunkit. De främsta orsakerna till den svaga marknaden
är konkurrens från andra bränslen som till exempel
sopor. Kraft- och värmeverken kan elda med i princip
vad som helst som är brännbart. Förutom biobränslet
från skogen och flis från sågverken kan de elda med
exempelvis sopor och returträ.
Andra faktorer som medverkat till den svaga
marknadsutvecklingen är effektivare produktion och
distribution av energi samt låga elpriser. Den europeiska
pelletsmarknaden har också präglats av överutbud och
sjunkande priser.
Framtiden
Sveaskog arbetar med att utveckla produktionsmetoder,
öka effektiviteten och utveckla sortimentet för att öka
konkurrenskraften. En viss momentan ökning av
förbrukningen av biobränsle kan komma när till exempel
kraftvärmeverket i Värtan startar. Priserna antas dock
kortsiktigt vara fortsatt pressade.
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Sveaskogs leveranser av biobränsle minskade med
13,1 procent under 2015 till 868 km3fub (999).
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Med biobränslen både värmer
och kyler vi byggnader.
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Svenska Skogsplantor, upplåtelser,
jakt, fiske och slussning
Driver kronolaxfisket i Mörrum
och Hjälmare Kanal
Sveaskog bedriver mer än skogsbruk och handel med skogsråvara.
Företaget producerar och säljer skogsplantor samt skogstjänster,
upplåter mark för fiske, jakt, vindkraft med mera. Sveaskog driver
också Mörrums kronolaxfiske och Hjälmare Kanal.

Svenska Skogsplantor
Sveaskog producerar och säljer skogsplantor under
varumärket Svenska Skogsplantor. Företaget är landets
största plantleverantör med cirka 4 000 plantkunder i
Sverige. Svenska Skogsplantor erbjuder också skogsskötseltjänster som markberedning och plantering åt
externa kunder.
Verksamheten omfattar sju plantskolor, en fröstation
och cirka 110 fröplantager. Under året såldes 117,6
miljoner plantor (107) av vilka 37 procent levererades
inom företaget. Huvuddelen av sortimentet utgörs av
barrträdsplantor. Svenska Skogsplantor har arbetat
framgångsrikt med att ta fram plantor med giftfria
insektsskydd och att höja effektiviteten med teknik
utveckling.
Verksamheten med skogsplantor bedrevs i ett helägt dotterbolag till och med den sista mars 2015. Den
första april upphörde verksamheten som aktiebolag
och blev ett verksamhetsområde inom Sveaskog.
Upplåtelser – fiske, jakt, vindkraft med mera
Det är viktigt för Sveaskog att göra skogarna tillgäng
liga för både rekreation och näringsverksamhet. Det
sker bland annat genom olika typer av upplåtelser.
Bland de som har upplåtelser finns till exempel företag
inom energi- och anläggningsbranscherna och turistnäringen, privatpersoner, föreningar, kommuner och
telekombolag.
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Vid utgången av 2015 fanns totalt cirka 7 600 (7 800)
arrenden och andra nyttjanderätter. Upplåtelser för jakt
och fiske dominerar. Antalet jaktupplåtelser uppgick till
cirka 3 100 fördelade på runt 3 000 jaktlag. Totalt har
cirka 25 000 jägare möjlighet att jaga på Sveaskogs
mark.
Sveaskog är landets största vattenägare och gör
sjöarna tillgängliga för fiske. Vid utgången av 2015
hade företaget cirka 1 500 fiskerättsupplåtelser.
Bland övriga upplåtelser finns hyresobjekt och
arrenden för bland annat jordbruk, torv-, grus- och
bergtäkter samt för vindkraft. Under året har 25 vindkraftverk (30) tagits i bruk. Hittills har cirka 240
vindkraftverk uppförts på Sveaskogs mark med en årlig
produktion på 1,5 terawattimmar. Sveaskog vinnlägger
sig om att upplåta marken till etablerade bolag som
arbetar långsiktigt och målinriktat för vindkrafts
utbyggnad.
Mörrums kronolaxfiske och Hjälmare Kanal
Sveaskog äger också Mörrums kronolaxfiske som 2015
besöktes av 250 000 turister. Fisket i Mörrum skapar
uppemot 50 arbetstillfällen.
Hjälmare Kanal AB ägs av Sveaskog. Den 14 kilometer långa kanalen färdigställdes 1639 och är
Sveriges äldsta farbara kanal. Den har nio handdrivna
slussar. Under 2015 var en omfattande restaurering
av Hjälmare Kanal färdig.

Svenska Skogsplantors
andel av total
nettoomsättning

Jakt, fiske och övriga
affärers andel av total
nettoomsättning

5%

2%

Svenska Skogsplantor är landets ledande
företag inom skogsföryngring och plantor.
Anders Svensson våtavvingar frön på
fröenheten i Lagan.
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Innovation
Innovationer för klimatet
Innovationer och utveckling är i hög utsträckning en integrerad del
i affärsverksamheten. Sveaskog är aktivt i projekt som bland annat
syftar till att tillverka plast och drivmedel från skogsråvara.

Sveaskogs arbete kring innovations- och utvecklingsprojekt har ett tydligt fokus. Företaget deltar i projekt för
att öka produktiviteten i skogsbruket samt utveckla nya
användningsområden för skogsråvaran och skogs
marken. I samarbete med kunder bedriver företaget
utveckling för att maximera värdet på skogsråvaran,
speciellt sågtimret.
Aktiviteterna för att öka användningen av skogsråvaran syftar till att öka Sveaskogs affär samtidigt som de
bidrar till att minska de klimatpåverkande utsläppen.
De områden Sveaskog identifierat som centrala för
utveckling av skogsråvarans användning är trä,
drivmedel, kemi, gruv och stål samt massa och papper.
Sveaskog tar aktiv del i olika forsknings- och utvecklingsprojekt med universitet, högskolor, forsknings
institut och andra företag. Sveaskog deltar också i
företagsspecifika projekt som kan vara inriktade på
forskning och utveckling eller som har kommersiali
sering i fokus.
För att öka insikterna om skogens betydelse för
klimatet arrangerade Sveaskog ett klimatseminarium i
anslutning till årsstämman i april 2015. Talarna från
Tetra Pak, Borealis, Preem, Svensk Fjärrvärme och
Folkhem var eniga om att det går att påverka klimatet
och att skogen spelar en nyckelroll. Samtliga underströk
också hur viktig skogen är för svensk och internationell
industri och miljö.
Innovationsprojekten som Sveaskog deltar i löper ofta
över många år. Normalt tar det minst fem år från idé till
kommersiell produkt. Sveaskog lägger därför stor vikt
vid riskbedömningen innan beslut tas om ett engagemang.

siktiga planer på att använda skogsråvara för fram
ställning av biodiesel, pyrolysolja, metanol och etanol.
Inom området pågår en rad olika projekt kring
tekniker för vedbaserade drivmedel. Här pågår såväl
forskningsprojekt som utvecklandet av kommersiella
lösningar. Delägandet i SunPine AB i Piteå som
tillverkar råtalldiesel, harts och bioolja ur tallolja är
ett exempel på ett kommersiellt samarbete inom
området.
Kemi

Sveaskog har deltagit i ett flertal projekt för att utvinna
kemikalier ur vedråvara. Sveaskog har bland annat
deltagit i projektet Närodlad Plast för att hitta affärs
modeller och tekniska lösningar för att tillverka plast
av restprodukter från skogen. Projektet har en bred
uppslutning med representanter för hela värdekedjan
som konsumentindustrin och kemiindustrin. Utmaningen
för projektet är det låga råoljepriset som gör det svårt
att prismässigt konkurrera med fossil plast.
Gruv och stål

Gruv- och stålindustrin är stora energianvändare.
Intresset i industrin är stort för att ersätta kol med
biobränsle. För att minska utsläppen har en ny metod
med naturgas tagits fram (direktreducering av järn).
Projekt pågår nu där biogas används istället för
naturgas. Med den nya metoden skulle stålindustrin
kunna minska sina koldioxidutsläpp med 500–1 000
kilo koldioxid per ton tillverkat stål, en minskning med
25–50 procent. För skogsindustrin innebär det att
restprodukter som annars inte används kommer till
nytta. Hittills ser testresultaten lovande ut.

Sveaskogs centrala utvecklingsområden:
Trä

Fokus är att utveckla mer värdefulla produkter och
värdekedjor av trä för användning till inredning såväl
som byggande. Detta sker bland annat genom forskning
och kunskapsspridning i samarbete med sågverk,
träindustrier, branschinstitut och kunskapscentra.

Massa och papper

Inom området massa och papper arbetar Sveaskog
bland annat med drivmedelslösningar och logistikutveckling för att effektivisera leveranserna till befintliga
kunder. Projekt pågår också för att göra drivmedel,
kemikalier och material av lignin som finns i trä och är
en biprodukt från sulfatmassabruk.

Drivmedel

Sveaskogs bedömning är att skogsråvara kommer att
spela en avgörande roll i den gröna omställningen och
omdaningen till ett fossilfritt samhälle. Arbetet med att
utveckla nya tekniker och produkter är prioriterat och
sker i nära samarbete med till exempel aktörer i
skogsindustrin, universitet, högskolor och andra
forskningsinstitut. I Sverige finns bland annat lång
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Ekosystemtjänster

Projekten kring utveckling av nya användningsområden
för skogsmarken handlar bland annat om ekosystemtjänster och kompensationsmarker. I Sverige liksom EU
pågår arbete kring regleringen av ekologisk kompensation. När regelverken klargjorts förväntar sig Sveaskog
en växande marknad.

SunPine i Piteå är en av de första i världen
med att producera grön diesel från skogsråvara
i industriell skala.
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Medarbetare
Motiverade medarbetare nyckeln till framgång
Sveaskog har många kompetenta medarbetare som strävar efter att leverera
det där lilla extra som gör skillnad – inte bara för det ekonomiska resultatet
utan för alla som påverkas av verksamheten: kunder, entreprenörer och
de samhällen där Sveaskog verkar.

Sveaskog har 688 tillsvidareanställda medarbetare.
Under planteringssäsongen har företaget många
säsongsanställda. Medelantalet heltidsanställda var
851 under 2015.
De största personalkategorierna bland tillsvidare
anställda medarbetare är 143 maskinförare, 96 skogliga
fältassistenter, 33 plantskolearbetare, 29 virkesköpare
och 26 avverkningsledare.
			
Andelen kvinnor i Sveaskog är 21 procent vilket är
något högre än snittet i skogsindustrin på 15 procent.
Männen dominerar på de högre chefsposterna liksom i
skogsmaskinerna ute i fält.
Bredda rekryteringsunderlaget
För att skapa långsiktig värdetillväxt behövs motiverade
medarbetare med olika kompetenser och bakgrunder.
Sveaskog arbetar därför för att öka andelen kvinnor och
mångfalden i företaget.
En av aktiviteterna för att öka jämställdheten är att
det alltid ska finnas en kandidat av vardera könet när
tjänster tillsätts. Under 2015/2016 ska alla medarbetare
gå en webbaserad utbildning i jämställdhet. Alla ledare
håller i utbildningen för sina medarbetare. Utbildningen
har fokus på genus, normer och jargong. Åtgärden är
ett resultat av samarbetet med Luleå tekniska univer
sitet som gjort en undersökning av jämställdheten i
Sveaskog. Medarbetarna anser att jämställdheten har
ökat. Andelen kvinnliga medarbetare som anser att
jämställdheten ökat i företaget har stigit till 68 procent
från 53 procent 2013 och bland männen har andelen
ökat till 83 procent från 81 procent.
Som ett led i att öka mångfalden och rekryterings
underlaget har kommuner, entreprenörer och myndig
heter under året bjudits in för att gå igenom de behov
och möjligheter Sveaskog har att erbjuda nyanlända
jobb och praktikplatser. Företaget erbjuder sedan flera
år tillbaka säsongsarbete inom plantering för ensam
kommande flyktingungdomar. Som ett resultat av
diskussionerna under året har företaget beslutat att
öka antalet säsongsanställningar för ungdomar med
50 platser. Det har också arrangerats aktiviteter för
nysvenskar liksom nyanlända under året. För att bidra
till minskat utanförskap och öka antalet anställnings
bara inom skogsindustrin kommer Sveaskog under
2016 erbjuda 50 praktikplatser genom Arbetsförmed
lingen.
Ger ungdomar möjligheter
Studenter på skogliga utbildningar erbjuds sommarjobb
inom företaget och elever från naturbruksgymnasier
erbjuds praktikplats. Varje sommar får skolungdomar
också jobb inom bland annat plantering. Ungdomslagen
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består av hälften tjejer och hälften killar. Sveaskog
deltar på arbetsmarknadsdagar och ger studenter
möjlighet att utföra sitt examensarbete inom företaget.
Under 2015 har Sveaskog startat ett traineeprogram.
Programmet löper över 18 månader och platserna är
stationerade i Ljusdal och Uppsala. Traineeprogrammet
är viktigt för att attrahera nya medarbetare och därmed
säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.
Tydlig styrning och organisation
Sveaskogs konkurrenskraft är beroende av motiverade
och engagerade medarbetare. Detta uppnås bland
annat genom tydlig styrning och organisation och ett
bra, värderingsbaserat ledarskap. Företaget har under
de senaste två åren arbetat med ledarutveckling för att
skapa en kultur med mer av coaching och återkoppling.
Under året har de anställda engagerats i samtal om vad
som är Sveaskogs uppgift och betydelse. Samtalen har
utmynnat i missionen ”Växtkraft. För generationer.”
Svarsfrekvensen i årets medarbetarundersökning var
hög, 86 procent, vilket visar på ett engagemang för
företaget och att medarbetarna anser det meningsfullt
att bidra med sina synpunkter.
En bra grund för delaktighet är väl genomförda
medarbetarsamtal. Genom samtalen kan cheferna
också fånga upp medarbetarnas behov av kompetens
utveckling. Tillgång till kompetens inom prioriterade
områden är en förutsättning för att nå målen. Kompetensutveckling genom dagligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte liksom en hög intern rörlighet är viktiga
verktyg.
96 procent av alla medarbetare har haft medarbetarsamtal. Vad gäller intern rörlighet tillsattes under året
64 procent av de lediga tjänsterna med interna
sökanden. Personalomsättningen var 5,5 procent.
Antalet utbildningsdagar var i genomsnitt 5,4 per
medarbetare.
En god arbetsmiljö är en självklar del i att bedriva
en långsiktigt hållbar verksamhet och omfattar såväl
medarbetare som entreprenörer. En god arbetsmiljö är
också ett viktigt konkurrensmedel. Arbetsmiljön ska
vara säker och präglas av respekt och förtroende.
Årets förbättring
Medarbetarna har under flera år engagerats i den
interna kampanjen Årets förbättring. Medarbetarna
nominerar och röstar fram ”Årets förbättring” inom olika
kategorier. 2015 blev Årets förbättring en effektivare
process vid samråden med rennäringen, skogsdagar för
nyanlända svenskar, nya instruktioner för avverkning i
områden som används flitigt för friluftsliv samt kund
filmer om skogen och klimatnyttan.

Anna Ahlin är skogsskötselledare på
Sveaskog och har deltagit i det interna
talangprogrammet.
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Entreprenörer
Lika höga krav som på oss själva
Entreprenörerna utför uppdrag inom skogen och transporter åt Sveaskog.
De är oftast mindre företag som verkar lokalt. Många gånger är de familjeägda och entreprenören har ett fåtal skogsmaskiner eller lastbilar.

Sveaskog samarbetar med över 1 200 entreprenörs
företag över hela landet. Entreprenörer utför samtliga
uppdrag inom områdena vägar och transporter och 95
procent av uppdragen inom skogsvård. Entreprenörer
utför 75 procent av avverkningsuppdragen. Tillsammans
sysselsätter entreprenörsföretagen cirka 1 400 årsanställda. Under 2015 upphandlade Sveaskog tjänster
inom dessa områden för cirka två miljarder SEK. Genom
Sveaskogs skogsbruk skapas därmed ett starkt underlag för lokal omsorg och utveckling.
Samarbetet med entreprenörerna har identifierats
som ett strategiskt område och målet är att jobba och
utvecklas tillsammans med engagerade och kunniga
entreprenörer. Som ett led i detta har företaget arbetat
systematiskt med utvalda entreprenörer med bland
annat metod- och teknikutveckling. Genom samarbetet
ska även entreprenörernas verksamhet utvecklas för
ökat värdeskapande.
Alla ska följa uppförandekoden
Under 2015 inleddes samarbete med en ny entreprenör.
Alla entreprenörer, precis som leverantörerna, ska bland
annat följa Sveaskogs uppförandekod och FN Global
Compacts generella hållbarhetskrav. Vad beträffar
leverantörerna skrev åtta av nio nya ramavtalsleverantörer under FN Global Compacts principer. Det innebär
att 52 av 60 ramavtalsleverantörer eller 88 procent
(89) har skrivit under kraven. Hos en av ramavtalsleverantörerna gjordes under 2015 en uppföljning med
platsbesök.
För alla affärssamarbeten inom skoglig entreprenad,
logistik och anläggning har Sveaskog upprättat en
tjänstedeklaration. I tjänstedeklarationen ålägger sig
entreprenörerna att följa alla lagar och regler. Utöver det
ställer Sveaskog i tjänstedeklarationen en rad specifika
krav på till exempel utförarnas kompetens och utbildning.
Det omfattar områden som arbetsmiljö och miljöhänsyn.
Sveaskog fordrar bland annat att samtliga certifikatskrav följs. Under 2015 har införts krav på att de skogliga
entreprenörerna ska vara PEFC-certifierade. Utförarna
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ska också delta i de utbildningar och uppstartsträffar
som arrangeras av Sveaskog.
Efterlevnaden av tjänstedeklarationen kontrolleras
genom att Sveaskog eller en tredje part löpande utför
uppföljningar samt granskningar i fält eller revisioner på
plats hos entreprenören. Kontrollerna är riktade eller
sker genom stickprov.
Sveaskog tillåter underentreprenad i bara ett led.
Endast underentreprenörer som godkänts av Sveaskog
får utföra arbeten. Om entreprenören har anställda från
annat land ska samtliga regler, till exempel gällande
EU- och skatterätt, arbets- och uppehållstillstånd
uppfyllas. Entreprenör ska kunna visa upp gällande
tillstånd och intyg för all berörd personal.
Obligatoriska utbildningar varje år
Företaget ställer som krav att fältpersonal inom skoglig
verksamhet varje år ska genomgå utbildningar i
Sveaskogs webbaserade skogsskötselskola. Utbildningarna följs upp med prov och det krävs godkänt resultat
för att få utföra aktiviteter i Sveaskogs skogar och hos
Sveaskogs kunder. Berörd personal går också årligen
igenom en utbildning i Sveaskogs genomförandekrav
för till exempel avverkning.
God kommunikation grunden för gott samarbete
Sveaskog vinnlägger sig om att ha en god kommunikation med sina entreprenörer. En bra dialog är en förutsättning för att uppnå effektivitet, leveranser med hög
kvalitet i tid liksom målen om det naturvårdande
brukandet av skogen och minskade koldioxidutsläpp.
Dialogen handlar inte bara om den personliga kontakten
och uppföljningar. Det är lika viktigt att arbeta med
gemensamma IT-verktyg som till exempel planeringsoch logistiksystem.
Under 2015 har Sveaskog tagit fram ett system för
enklare fakturahantering för entreprenörerna. De har
också fått tillgång till IT-support för att underlätta
användandet av de IT-baserade tjänster som Sveaskog
erbjuder.

Tobias Nilzon och Emil Löthgren har
genomgått Sveaskogs utbildning för
entreprenörer i natur- och kulturmiljövård för att klara kompetenskravet för
PEFC-certifiering.

29

Biologisk mångfald
Skogsmiljöer för alla
Sveaskogs naturvårdsarbete kommer att leda till att skogarna
i framtiden blir mer varierade och artrika.

Sveaskog har identifierat biologisk mångfald som ett
strategiskt viktigt område. Alla aktiviteter som företaget
bedriver i skogen kan påverka den biologiska mång
falden. Sveaskog arbetar därför med naturskydd och
naturvårdande skötsel.
Sveaskogs naturvård omfattar allt från landskap till
enskilda skogar samt träd och trädgrupper. Företaget
lämnar skogar orörda och jobbar med naturvårdande
skötsel.
Alla metoder syftar till att behålla eller utveckla den
biologiska mångfalden i skogen. Åtgärderna är främst
inriktade på att bevara gamla naturskogar, att återskapa
eller utveckla nya lövskogar och att rädda befintliga
lövskogar från hotande inväxt av gran. Genom naturvårdsarbetet ökar andelen gammal skog och skapas
mer varierade och artrika skogar.
Den största direkta påverkan på landskapsbilden och
den biologiska mångfalden har avverkning. Sveaskog
lämnar därför kvar viktiga miljöer för växter och djur.
Dessa områden kan till exempel vara kantzoner,
hänsynskrävande biotoper och naturvårdsträd.
Sveaskog arbetar också för att undvika körskador
och har som mål att inte ha några allvarliga körskador
vid avverkningar. Sveaskog har under 2015 bland
annat utvecklat en markfuktighetskarta över känsliga
områden. Det gör att man redan innan skördarna
kommer till avverkningsplatsen kan planera körvägarna.
God planering och kommunikation med och mellan
entreprenörerna är också av betydelse för att kunna
välja den bästa tidpunkten för avverkning för att
minimera körskador.
Regelbunden uppföljning
Arbetssätten utvecklas löpande för att säkerställa att
Sveaskog lever upp till åtaganden och certifieringar.
Efterlevnaden kontrolleras regelbundet genom
revisioner och stickprov. Alla rapporter om brister
rapporteras i miljö- och kvalitetshanteringssystemet
och leder till omedelbara åtgärder.
Rapporterade brister kan till exempel beröra körskador, skador på hänsynskrävande biotoper, skador
på forn- och kulturlämningar, bristande planering som
kompenserats av maskinlag, kvaliteten i utförandet av
gallring, avverkade naturvärdesträd, för hög stubbhöjd
samt gallrad areal.
Under 2015 har Sveaskog genomfört en bred
utbildning i fält med alla maskinförare, entreprenörer,
planerare med flera kring skydd av forn- och kultur
lämningar i skogen. Vanliga lämningar är odlingsrösen,
kolbottnar, husgrunder och fångstgropar. Inventerare
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från Skogsstyrelsen har besökt nästan 250 avverkade
områden på Sveaskogs marker som markbereddes
under 2014. Tillsammans innehåller de besökta
områdena 753 kulturmiljöer. Resultatet visar att
Sveaskog klarade 93 procent av samtliga kända
kultur- och fornlämningar utan stor påverkan och
79 procent utan någon som helst påverkan.
Sveaskog inviger sin 37:e ekopark
Naturskydd kan vara i form av formellt skyddade
områden eller frivilliga avsättningar. Sveaskog har valt
att hantera 20 procent av sin produktiva skogsmark
som naturvårdsareal. Detta görs på tre olika sätt:
ekoparker, naturvårdsskogar och så kallad naturhänsyn
som lämnas kvar i produktionsskogen.
Ekoparker är stora sammanhängande landskap med
höga naturvärden. Ekologin styr hur ekoparkerna sköts
och ungefär hälften av arealen är avsatt som naturvårdsskog. Under hösten 2016 kommer Sveaskog att
inviga sin 37:e ekopark. Den nya ekoparken omfattar
1 300 hektar skogsmark mellan Sala och Virsbo som
eldhärjades i augusti 2014. Skogsbranden i Västmanland var den största som inträffat i modern tid. Förutom
de personliga tragedier branden gett upphov till har
stora ekonomiska värden gått till spillo. Ur naturvårdssynpunkt är en skogsbrand av det här slaget en unik
händelse. Skogsbranden gynnar eller är till och med
nödvändig för hundratals arter av insekter, svampar,
lavar och örter. Genom att göra en ekopark säkras
fortlevnaden av brandgynnade och brandberoende arter
i hela den mellansvenska skogsregionen.
Sveaskog avsätter den skog som har de högsta
naturvärdena som naturvårdsskogar. De flesta av
Sveaskogs naturvårdsskogar som ligger i norra delen av
landet lämnas till fri utveckling. Längre söderut bedrivs
omfattande skötsel för att återskapa eller förstärka
naturvärden. Om företaget upptäcker ny skyddsvärd
skog byter företaget in denna mot skog med lägre
naturvärden.
Naturhänsynen i produktionsskogen består av träd
eller trädgrupper, kantzoner och särskilda biotoper som
lämnas kvar i skogen vid avverkning eller röjning och
gallring.
Samverkan med rennäringen
Inför avverkning har Sveaskog samråd med rennäringen
och upprättar renbruksplaner. Under 2016 ska modeller
tas fram för att framställa och redovisa skötselplaner
per sameby. Skötselplanerna ska testas och utvärderas
på ett flertal samebyar.

Skogarna kommer att förändras
Sveaskogs arbete med att förbättra sitt skogsbruk
kommer att leda till att skogarna i framtiden ser
annorlunda ut. De fem förändringar som Sveaskog
identifierat är:

• Mer livskraft

• Mer blandad skog

• Mer fisk i bäckarna

Svensk produktiv skogsmark domineras idag av
barrskog men andelen lövträdsdominerad skog ökar.
Större blandskogar leder till bättre motståndskraft mot
skadegörare, större rekreations- och upplevelsevärden
och bättre förutsättningar för fler fågelarter.

Större hänsyn vid avverkning vid sjöar och vattendrag
bevarar vattenkvaliteten. När växtligheten lämnas kvar
i kantzonen ökar artrikedomen och produktionen av fisk.

Idag riskerar ett stort antal arter att dö ut i Sverige,
bland annat den vitryggiga hackspetten. Åtgärderna
för att bevara och återskapa arternas livsmiljöer ökar
förutsättningar för mer livskraftiga populationer.

• Fler grövre träd

Dagens hänsynsytor och avsättningar av produktiv skog
kommer att leda till fler äldre, grova träd.
• Mer död ved

Miljöansvar
Sveaskogs huvudsakliga miljörisker är hänförliga till
olika verksamheter som historiskt har bedrivits av bolag
inom koncernen. En del av dessa tidigare verksamheter
har orsakat föroreningar i mark och vatten på fastig
heter som koncernen äger eller har ägt. Företaget kan
ha ett ansvar att efterbehandla dessa områden.

Idag finns få kullfallna trädstammar och annan död
ved i skogarna. Många arter är beroende av kullfallna
trädstammar och får bättre livsbetingelser när mer ved
nu lämnas kvar i skogarna.

Sveaskogs arbete med att bevara och utveckla naturvärden
Naturvårdsareal nedan fjällskogsregionen som utgör totalt 20 procent av Sveaskogs produktiva skogsmark:
Status 2015-12-31

Storlek

Mätning tredje part

Samarbeten

36 ekoparker

36 ekoparker har invigts. Ekoparksavtal med Skogsstyrelsen
finns för 34 av dessa ekoparker.
Den 37:e ekoparken invigs
hösten 2016 i det brandhärjade
området i Västmanland

80 000 ha.
Totalt omfattar
ekoparkerna
145 000 ha
nedan fjällskogsregionen*

Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen

50-åriga avtal med
Skogsstyrelsen, Världsnaturfonden WWF

Naturvårdsskogar

Redovisade på www.sveaskog.se

300 000 ha

Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen

Världsnaturfonden
WWF, Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen och
Naturskyddsföreningen
(lövskogsrestaurering)

Naturhänsyn vid
avverkning

Kontroll egenuppföljning

220 000 ha

Skogsstyrelsens uppföljning, FSC®-revision

Metodutveckling med
Skogsstyrelsen

Status 2015-12-31

Storlek

Mätning tredje part

Samarbeten

Naturreservat och ekoparker
är bildade och kvalitetssäkring
av naturvårdsskogar pågår

ca 100 000 ha

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, FSC®-revision

Dialog med
Skogsstyrelsen

Status 2015-12-31

Storlek

Mätning tredje part

Samarbeten

Målet med 100 restaurerade
våtmarker är nått. Fem vattenlandskap identifierade

–

–

Svensk Våtmarksfond,
Sveriges Ornitologiska
Förening

Definition

Naturskydd i fjällskogsregionen:
Definition
Sveaskogs gräns för
fjällskogsregionen
utgår från Skogvårdslagen och FSC®

Restaurering:
Definition
Restaurering av
våtmarker och vattenlandskap

* Ytterligare 30 000 ha ekopark finns i fjällskogsregionen.
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Klimateffekter
Skogen viktig för ett fossilfritt samhälle
Skogen är en fantastisk källa för att binda koldioxid. Den svenska skogen
binder dubbelt så mycket koldioxid som de totala svenska utsläppen av koldioxid. Träet från skogen är dessutom en förnybar råvara. Skogen är viktig
för att minska klimateffekterna och för att skapa ett fossilfritt samhälle.

Sveaskog har identifierat klimateffekter som ett
strategiskt viktigt område. Klimatförändringen innebär
både hot och möjligheter för en skogsägare som
Sveaskog. Hotet är att väder och temperatur förändras
och skadar skogen. Möjligheterna består i att förnybara
bränslen från skogen blir en viktig del i omställningen till
ett fossilfritt samhälle och att efterfrågan på trä ökar.
Sveaskog arbetar med att möta både hotet och
möjligheterna.
Brukar skogen på ett hållbart sätt
Sveaskog arbetar med 100-årsplaner för att säkerställa
att uttagsnivåerna är hållbara för flera generationer
framöver. Skogsvården med plantering, röjning och
gallring bedrivs långsiktigt. Genom att sköta skogen
ansvarsfullt ökar den positiva klimatpåverkan när
inbindningen av koldioxid ökar.
Företaget förbereder skogsbruket för oönskade
framtida klimateffekter såsom stormar och varmare
klimat. Förberedelserna består bland annat i att anpassa
trädbestånden efter ståndortens framtida förutsättningar, anpassa röjning och gallring, utveckla drivningen i
obäriga förhållanden och fortsätta arbetet med att
utveckla frö- och plantmaterialet.
Öka användningen av trä
Sveaskog deltar i olika utvecklings- och innovations
projekt och driver opinion för att öka användningen av
trä. Inom en snar framtid kommer drivmedel, kemikalier,
plast och textil att kunna produceras av förnybar
skogsråvara.
Företaget ser också en stor potential i att använda
befintliga produkter på ett nytt sätt. Några exempel är
möjligheterna att öka inslaget av trä i nya hus och att
bygga allt högre hus i trä. Ett initiativ är samarbetet med
bland andra Luleå tekniska universitet som syftar till
att göra det möjligt att bygga 22-våningshus i trä.
Ungefär tio procent av flerbostadshusen byggdes
med trästomme år 2013. Sveaskog tror att andelen
kommer att öka av flera skäl: trä är det enda förnybara
byggmaterialet, trä är lätt och starkt med goda värme
isolerande egenskaper, byggtiderna kan halveras och
koldioxidutsläppen i byggprocessen minskar.
Medverkar till den gröna omställningen
Företaget medverkar till att utveckla skogsbaserade
biobränslen och drivmedel. Ett exempel är delägandet i
SunPine AB i Piteå som utvinner råtalldiesel, harts och
bioolja ur tallolja. SunPine startade 2010 och har blivit
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ett av Piteås största företag. Råvaran är en biprodukt
från massatillverkning. SunPine bidrar till att minska
utsläppen i Sverige av koldioxid med cirka 250 000 ton
per år. Övriga delägare i SunPine är Kiram, Preem,
Lawter och Södra.
Sveaskog medverkar också i den gröna omställningen
genom att upplåta mark till vindkraft.
Minskar de egna koldioxidutsläppen
De egna koldioxidutsläppen kommer i huvudsak från
virkestransporter med lastbil. Sveaskog kör cirka
290 000 lastbilstransporter per år eller 795 per dag.
Varje transport kör i snitt tio mil vilket innebär att
Sveaskogs lastbilstransporter kör cirka två varv runt
jorden per dag.
Företagets egna utsläpp från förbränning av fossila
bränslen ska minska genom att istället använda
förnybara bränslen, klimatsmarta transportlösningar,
ökad lastningskapacitet och så kallad ecodriveutbildning
för maskinförare och lastbilschaufförer.
Under de närmaste åren ligger fokus på att öka
inblandningen av förnybara bränslen för transporter
och avverkning. Användningen av miljöbränsle gjort på
slakteriavfall för tyngre transporter ska öka. Det är ett
viktigt bidrag till Sveaskogs mål om att minska utsläppen av koldioxid med minst 30 procent fram till 2020.
Smart logistik gör transporterna effektivare och
minskar utsläppen. För Sveaskog handlar det bland
annat om att öka andelen returlass och att flytta långa
lastbilstransporter till tåg. Många gånger går dock inte
tåg att använda och därför medverkar företaget i
utvecklingen av lastbilar som kan ta större volymer.

Sveaskogs koldioxidavtryck inklusive
entreprenörer och åkare
Ton koldioxid

2013

2014

2015

Skogsbruk och avverkning

41 000

50 000

56 000

Transporter

81 000

84 000

69 000

Vägbyggnad

10 000

13 000

16 000

El och värme

5 000

5 000

4 000

Resor

1 000

1 000

1 000

138 000

153 000

146 000

Skogarnas upptag av koldioxid

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Netto upptag av koldioxid

1 862 000

1 847 000

1 854 000

Totalt koldioxidavtryck

Från och med 2014 ingår både produktion och distribution av bränslet
i utsläppsberäkningen vilket innebar att koldioxidutsläppen ökade.
Skogarnas upptag av koldioxid är beräknat efter resultat av en studie
om skogens roll i klimatarbetet, 2008, av SLU och GEOpartner AG.

Risk- och känslighetsanalys
Stor riskspridning
En viktig del för att skapa långsiktiga värden är att förstå och kunna
hantera riskerna i verksamheten. Hela företaget omfattas av riskhanteringen och utgör en del av affärsplaneringen. Väsentliga risker
rapporteras i systemet för verksamhetsuppföljning och planering.

Publika
RISKER

5

Påver kan om ris k inträffar

Eftersom skogen regelbundet avverkas och
återplanteras har Sveaskog stabila kassa
flöden. Det innebär att Sveaskogs ekono
miska risker är begränsade. Det finns dock
andra risker som Sveaskog inventerar
systematiskt. Sveaskog är utsatt för finansiella, legala, marknadsrelaterade, operatio
nella, publika och sociala risker. Skogarna
är också utsatta för biologiska risker liksom
väder- och klimatrisker.
De stora stormfällningarna under senare
år har tydliggjort väder- och klimatriskerna.
Sveaskogs skogsinnehav är emellertid spritt
över hela landet, vilket jämnar ut väderrisker
och biologiska risker. Skogarna är också
försäkrade mot större extra kostnader via
direktförsäkrings- och återförsäkringsmarknaderna.
Sveaskog arbetar med att utveckla nya
produkter och affärer som till exempel
biodrivmedel och ekosystemtjänster. Företaget ökar också intäkterna från skogen
genom att upplåta den för jakt, fiske, naturturism och vindkraft. Dessa insatser ger en
bredare intäktsbas, men kan även innebära risker.

Finansiella
RIsker

4

Sociala
Risker

3

Identifiering, revidering
och värdering av risker

Prioritering av åtgärder

MarknadsRISKER

Väder-,
klimat- och
miljörisker

Biologiska
RISKER

2

1

Ansvaret
Sveaskogs styrelse ansvarar för att företaget hanterar
risker på rätt sätt och att fastlagda principer för den
finansiella rapporteringen och interna kontrollen
efterlevs. Vd har det övergripande operativa ansvaret
och har delegerat till CFO att driva riskhanterings
processen. Det operationella ansvaret ligger på resultatenheter och staber och följs upp på ledningsnivå.
Process för riskhantering i Sveaskog
Riskhanteringen är en integrerad del av den årliga
affärsplaneringen i företaget och omfattar såväl
resultatenheter som staber. Samtliga väsentliga risker
identifieras, rapporteras och sammanställs i företagets
system för verksamhetsuppföljning och planering.
Rapporteringen innefattar en beskrivning av risken och

Operationella
Risker

1

2

3

4

5

Sannoli kh et att ris k realiseras

åtgärderna samt vem som är ansvarig. Till varje risk görs
en värdering av sannolikhet och konsekvens på en
5-gradig skala. Produkten av denna värdering ger det
totala riskvärdet som illustreras i riskmatrisen ovan.
De identifierade riskerna värderas och prioriteras
utifrån det totala riskvärdet. Därefter identifieras
förbättringsåtgärder för bedömda risker. Respektive
åtgärd värderas utifrån vilken effekt den har samt hur
tids- och kostnadskrävande åtgärden är. Förbättrings
åtgärder prioriteras utifrån vad som genererar störst
nytta per insats. Dessa genomförs enligt prioritering och
resursutrymme. Efter att åtgärder genomförts bedöms
om åtgärden varit tillräcklig för att hantera avsedd risk
och vilken nytta åtgärden haft. Systemet för uppföljning
och rapportering ger stöd för uppföljning under hela
verksamhetsåret.
På följande två sidor redovisas hur Sveaskog hanterar
sina väsentligaste risker.

Rapportering/registrering
av risker och åtgärder

Genomföra, följa upp
åtgärder
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Biologiska risker
Risk

Hantering

Granbarkborren

Skadeinsekt som vuxit i antal i norr och bekämpningsområdet har utökats. I söder har angreppen
avtagit med minskat bekämpningsområde som följd.

Snabb upparbetning av stormfällt virke och stående
träd med färska angrepp.

Brist på granfrö

Problemen med grankottrost fortsätter. Blomningen
har uteblivit under flera år. Brist på förädlat frö i
Norrland kan leda till tillväxtförluster.

Insamling av beståndsfrö och/eller externa inköp.

Rotröta

Värdet på växande skogar minskar, träd dör.

Förebygga angrepp genom att behandla stubbar
under avverkning med svampsporer.

Nya skadegörare
får fäste

Om t ex barrskogsnunnan eller tallborren (Mountain
Pine Beetle) eller andra skadegörare får fäste i
landet skulle det kunna innebära stor förstörelse.

Bevakning.

Viltbetesskador

Vilt som betar på träd och plantor sänker
skogstillväxten.

Jakt, åtgärder för ökad födotillgång, ökad kunskap
om viltstammar.

Viltbetesskador är ett faktum och uppgår årligen till cirka 250 MSEK på Sveaskogs marker.
En ökning med 10 procent påverkar det operativa rörelseresultatet med 25–50 MSEK.

Finansiella risker
Risk

Hantering

Finansieringsrisk

Tillgångarna är delvis finansierade med externa
lån. Detta innebär en risk om ett stort lånebehov
uppstår i ett ansträngt kreditmarknadsläge.

En väl diversifierad låneportfölj av långivare och
investerare med god flexibilitet och konkurrenskraftig prissättning.

Ränterisk

Risk för att Sveaskog exponeras mot ett oförmånligt ränteläge med en stor låneportfölj.

Sveaskogs policy är att låneportföljens genomsnittliga räntebindning ska vara 12–48 månader.

Kreditrisk

Att en motpart inte kan fullfölja sina åtaganden.

Finanspolicyn reglerar maximal kreditexponering
i placeringsportföljen. För den kommersiella
kreditexponeringen undantas några få större
kunder, i övrigt kreditförsäkras övriga kunder.
Regelbundna möten i kreditkommittéen och
information till styrelsen.

Sveaskogs finansiella risker beskrivs utförligt i not 28.

Operationella och legala risker
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Risk

Hantering

Förlust av
FSC®-certifiering

Bristande kvalitet i skogsskötsel och naturhänsyn
samt brister i arbete och uppföljning av socialt
ansvar kan medföra att Sveaskog förlorar FSC®certifikatet, vilket skulle få väsentlig påverkan på
virkesaffären.

Dokumenterade rutiner och arbetsprocesser i
alla delar av verksamheten. Interna och externa
revisioner samt utbildningar för kontinuerligt
förbättringsarbete.

Påverkan på
skogsbruket av
olika EU-direktiv

Olika EU direktivs (i dagsläget främst Art- och
habitatdirektivet) påverkan på skogsbruket samt
osäkerheten i uttolkning från nationella myndigheter.

Följa med och vara närvarande och påverka
debatten. Ge akt på tolkningar som görs.

Urbaniseringen

Sveaskogs verksamhet är i hög grad representerad
i landsbygd. Urbaniseringen försvårar nyrekryte
ringen av arbetskraft och begränsar tillgången på
entreprenörer.

Profilering av Sveaskog som en attraktiv arbetsgivare. Samarbete med utbildningsprogram. Att
verka för en fungerande leverantörsmarknad med
hälsosam konkurrens. Ökat integrationsarbete.

Påverkan av
politiska beslut

Nationella och EU-direktiv, uttolkning från
myndigheter och dess påverkan på skogsbruket.

Följa, medverka och påverka debatten.
Bevaka tolkningar som görs.

IT-relaterade
risker

Avbrott, dataintrång, virusattacker.

Hög IT-säkerhet och tillförlitliga backuprutiner.
Information och utbildning.

Marknadsrisker
Risk

Hantering

Sågverksnäringen

Tidvis dålig lönsamhet ger utslagning av sågverk
och kreditförluster för Sveaskog. Strukturomvandling kan ge färre kunder i närområdet för
Sveaskogs skogsinnehav.

Aktiva kundval och kreditförsäkringar. Prioritering
av samarbete med kunder som har långsiktig
överlevnads- och lönsamhetspotential. Prioritera
produktutveckling och innovation.

Massa- och
pappersindustrin

Få, dominerande företag innebär bristande
konkurrens och få alternativa affärs- och avsättningsmöjligheter.

Utöka marknads- och kundkapital. Effektivare
logistik och ökad export. Biobränsle ökar avsättningsmöjligheterna. Prioritera produktutveckling
och innovation.

Energisektorn

Ökad konkurrens från substitut och låga energipriser ger begränsade avsättningsmöjligheter.
Utslagning av företag och kunder inom Sveaskogs
traditionella marknader.

Vara en effektiv leverantör med utvecklade
kundnära affärskoncept som åstadkommer
mervärden och ökad lönsamhet för parterna.
Prioritera produktutveckling och innovation.

En förändring av genomsnittspriset på skogsråvara från egen skog med 10 procent påverkar det operativa rörelseresultatet med cirka 300 MSEK.
En förändring av leveransvolym från egen skog med i genomsnitt 10 procent påverkar det operativa rörelseresultatet med cirka 200 MSEK.

Väder-, klimat- och miljörisker
Risk

Hantering

Klimatförändring

Förändrat klimat kan öka risken för stormar,
förändringar i nederbörd, försämrade drivningsförhållanden och förändringar i vegetationsgränser.

Ståndortsanpassning, anpassad röjning och
gallring, utvecklad drivning i obäriga förhållanden
och arbete med förädlat frö- och plantmaterial.
Försäkringar.

Stormfällning

Direkt ekonomiskt bortfall genom minskat
rörelseresultat, minskat värde på skogskapitalet,
uppröjning innebär påfrestning på organisation,
skador av barkborre.

Skogsskötselåtgärder som minskar riskerna:
gallring, plantering, ökad lövandel, slutavverkning
vid ekonomisk mognad. God krisorganisation och
logistik. Möjlighet att flytta avverkningsresurser
till stormfällt område. Försäkringar mot skador.

Förorenad mark

Ansvar för förorenad mark från tidigare eventuella
föroreningar.

Kartläggning, strategi och åtgärdsplan för
hantering av och pågående verksamhet och
eventuell efterbehandling.

År 2005 orsakade stormen Gudrun bruttoskador om totalt cirka 750 MSEK. Utifrån dagens försäkringsskydd skulle en motsvarande
skada påverka det operativa rörelseresultatet med cirka 450 MSEK. Sveaskogs försäkringsskydd beskrivs utförligare i not 28.

Sociala risker
Risk

Hantering

Importvirke av
oönskat ursprung

Inköp från t ex Ryssland och Baltikum kan innebära risker kopplade till illegal avverkning,
korruption och arbetsrätt.

Sveaskogs uppförandekod samt certifiering och
tydliga riktlinjer för spårning och dokumentation
av inköpt råvara, vilka styr företagets agerande
och uppföljning.

Entreprenörer

Entreprenörer som inte följer åtaganden kan
utgöra risk kopplad till arbetsmiljö, hälsa, säkerhet,
arbetsrätt.

Uppförandekod, riktlinjer vid upphandling av
entreprenörer samt uppföljning och kontroll
av efterlevnad minskar riskerna.

Korruption

Otydliga riktlinjer och rutiner medför risk för mutor,
bestickning, korruption.

Kontinuerliga utbildningar och dialog, uppförandekod, tydliga riktlinjer, intern kontroll, möjlighet att
anonymt rapportera överträdelser.

Risk

Hantering

Opinion kring
skogen

Opinion kring skogens användningsområden
med begränsningar för skogsbruket kan påverka
lönsamheten och värdet på skogsmarken.

Aktiv i skogsdebatten.

Minskat förtroende

Varumärket och förtroendet för företaget påverkas
och därmed kundrelationer och samarbeten.

Uppförandekod, interna rutiner, aktivt informationsarbete och kontinuerlig dialog med intressenter.

Publika risker
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Utdelning och vinstdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen för 2015 sammantaget
fastställs till 800 MSEK, vilket motsvarar 6,76 SEK (6,76) per aktie.
Förslag till vinstdisposition, SEK
Till årsstämman förfogande
stående vinstmedel:
Balanserad vinst
Årets resultat
Totalt

9 920 090 875
3 202 564
9 923 293 439

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras på följande sätt:
Till aktieägaren utdelas
Till nästa år balanseras
Totalt

800 000 000
9 123 293 439
9 923 293 439

Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning, får styrelsen för Sveaskog AB (publ)
härmed avge följande yttrande enligt 18. kap
4§ aktiebolagslagen.

Enligt gällande ekonomiska mål ska ordinarie utdelning
långsiktigt motsvara 65–90 procent av koncernens
resultat efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande
värdeförändring av växande skog efter skatt. Utdelning
görs under förutsättning att kapitalstrukturmålet efter
utdelning hamnar inom målintervallet samt med
beaktande av genomförande av koncernens strategi
och investeringsbehov.
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen för
2015 sammantaget fastställs till totalt 800 000 000
SEK, motsvarande 6,76 SEK per aktie. Utdelningen,
som utgör 89 procent av utdelningsbasen, föreslås
verkställas genom kontant utdelning.
Förutsatt att årsstämman 2016 beslutar i enlighet
med styrelsens förslag om vinstdisposition kommer
9 123 293 439 SEK att balanseras i ny räkning. Full
täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter
föreslagen vinstutdelning.
Verksamhetens art och omfattning framgår av
bolagsordningen och avgiven årsredovisning. Den
verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen
medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan
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antas förekomma i branschen eller de risker som är
förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
Bolagets och koncernens konjunkturberoende avviker
inte från vad som i övrigt förekommer i branschen.
Styrelsen bedömer att bolaget efter föreslagen vinstutdelning kommer att ha ett tillräckligt stort bundet eget
kapital i relation till verksamhetens storlek.
Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens
konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av
bolagets och koncernens ekonomiska ställning och
möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets
ekonomiska situation framgår av årsredovisningen. Här
framgår att koncernens nettoskuldsättningsgrad är
0,41. Sveaskogs fastställda mål för nettoskuldsättnings
graden är 0,3–0,6. Koncernens finansiella ställning är
därmed stark.
Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets
förmåga att göra de investeringar som bedömts
erforderliga. Bolaget har finansiella resurser för att
klara oväntade händelser och tillfälliga variationer i
betalningsströmmarna i rimlig omfattning. Bolagets
ekonomiska ställning ger inte upphov till annan
bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet
samt att bolaget förväntas fullgöra sina förpliktelser på
kort och lång sikt.
Styrelsen har tagit hänsyn till koncernens och
bolagets ställning i övrigt. Styrelsen har därvid tagit
hänsyn till kända förhållanden som kan ha betydelse
för bolagets ekonomiska ställning och som inte har
beaktats inom ramen för bedömningen av bolagets
konsolideringsbehov och likviditet. Bland de för
hållanden som styrelsen beaktat märks sådana
händelser och omständigheter som bolaget lämnat
uppgift om i förvaltningsberättelsen, även sådana
som hänför sig till tidpunkter efter räkenskapsåret
2015 har beaktats.
Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen
att utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets och koncernens egna kapital
samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Bolagsstyrningsrapport
Sveaskog är ett aktiebolag som ägs av svenska staten. Till grund för
styrningen av Sveaskog ligger den svenska aktiebolagslagen, statens
ägarpolicy, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt andra tillämpliga
svenska och utländska lagar och regler.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en
del av Sveaskogs tillämpning av Koden. Rapporten har
granskats av revisorerna.
I enlighet med Statens ägarpolicy och riktlinjer för
företag med statligt ägande har Sveaskog gjort avsteg
från Koden i tre fall:
• Beredning av beslut om nominering av styrelse och
revisorer, innebärande att Sveaskog inte tillsatt
någon valberedning.
• När det gäller styrelseledamöters oberoende i
förhållande till staten som större ägare redovisas det
inte eftersom Koden i det här avseendet tar sikte på
bolag med ett spritt ägande.
• Datum och ort för årsstämman ska lämnas på
bolagets hemsida senast i samband med tredje
kvartalsrapporten. Sveaskog har här valt att följa
Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter
och lämnar därför uppgift om planerad dag för
årsstämman i bokslutskommunikén.
Årsstämma
Årsstämman är Sveaskogs högsta beslutande organ.
Årsstämma i moderföretaget Sveaskog AB (publ) ägde
rum den 23 april 2015 i Stockholm. Årsstämma 2016
äger rum den 26 april. Mer information om årsstämman
2016 finns på sidan 84.
Enligt Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag
med statligt ägande samt bolagsordningen har
riksdagsledamöter rätt att närvara och ställa frågor vid
Sveaskogs bolagsstämmor. Allmänheten är också
välkommen att närvara vid stämmorna.
Utöver årsstämman hölls en extra bolagsstämma den
16 juni 2015 i Stockholm, med anledning av att Göran
Persson avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen. Vid den
extra bolagsstämman valdes Helene Biström till
styrelseordförande.
Nomineringsprocessen
I Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med
statligt ägande anges en annan nomineringsprocess än
vad Koden föreskriver vad avser styrelse och revisorer.
Nomineringen av styrelsen koordineras av Regeringskansliet. Regeringskansliet tar också fram förslag på
styrelseordförande och ordförande vid bolagsstämmorna. Nomineringarna av ledamöter presenteras i kallelsen
till årsstämman och på Sveaskogs hemsida.
Regeringskansliet har också ansvaret för val av
revisorer och att beslut om detta fattas på årsstämman.
Förslag till val av revisorer presenteras i kallelsen till

årsstämman och på Sveaskogs hemsida. Revisorerna
utses med en mandatperiod på ett år. Det praktiska
arbetet med upphandling av revisorer sköts av styrelsens revisionsutskott tillsammans med bolaget och
ägaren.
Styrelse
Styrelsen ska svara för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Enligt
bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och
högst nio ledamöter. Därutöver finns två arbetstagar
representanter och två suppleanter till dessa. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande
eller entledigande av styrelseledamöter.
Bolagets chefsjurist är styrelsens sekreterare.
Styrelsens sammansättning
Vid årsstämman valdes sju ledamöter. Efter nyval av
Helene Biström som ordförande består styrelsen av sex
ledamöter varav fyra kvinnor och två män. Styrelsen har
också två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter till dessa.
Styrelsens arbete
Styrelsens arbetsordning styr styrelsens arbete.
Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete
bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldig
heter. Enligt arbetsordningen ska styrelsen normalt hålla
åtta möten per år, utöver det konstituerande mötet i
samband med årsstämman. Arbetsordningen anger vilka
ärenden som ska behandlas vid varje möte och vilka
specifika frågor som är underställda styrelsen. Enligt
arbetsordningen ska ordföranden, på styrelsens vägnar,
samråda med företrädare för ägaren i frågor av
avgörande betydelse för Sveaskog. Arbetsordningen
innehåller också uppgifter om ordförandens roll i
styrelsen och uppgifter om ansvars- och rollfördelning
mellan styrelse och vd. Styrelsen utvärderar fortlöpande
vd:s arbete, samt gör även en gång per år en utvärdering av styrelsearbetet. Minst en gång per år utvärderas
vd:s arbete utan närvaro av någon från koncernledningen.
Under 2015 har styrelsen haft tio möten, varav två
varit strategimöten. Förutom att behandla stående
punkter på dagordningen har styrelsen bland annat tagit
beslut att ändra diskonteringsräntan som används vid
värdering till verkligt värde av växande skog, förvärva en
större skogsfastighet i Katrineholm, sälja samtliga aktier
i Sågedet Fastighetsbolag och därmed sågverket på
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utgörs ersättningsutskottet av Helene Biström (ord
förande) och Eva Färnstrand.

Seskarö i Haparanda kommun, bolaget ska delta i
en gemensam kommunikationssatsning för skogsbranschen samt investera i ett nytt IT-system för
planering och styrning av virkesflödet. Styrelsen har
även fått genomgångar av bolagets riskkarta, den
uppföljning som gjorts av bolagets representation,
en redogörelse för bolagets miljörisker och det arbete
som bedrivs inom miljöområdet samt en redogörelse
för bolagets integrationsarbete.
Den 1 april 2015 upphörde Svenska Skogsplantor
AB som egen juridisk person och verksamheten bedrivs
inom Sveaskog Förvaltnings AB.

Fastighetsutskottet
Bereder frågor avseende bland annat fastighetsförvärv,
-förvaltning och -försäljning. Fastighetsutskottet bestod
fram till årsstämman av Göran Persson (ordförande),
Birgitta Johansson-Hedberg och Eva-Lisa Lindvall.
Efter årsstämman ersattes Eva-Lisa Lindvall av Sofia
Gilliusson. Efter den extra bolagsstämman är utskottets
ledamöter Helene Biström (ordförande), Johan Hallberg,
Birgitta Johansson-Hedberg och Sofia Gilliusson.

Styrelsens utskott
Styrelsens tre utskott bereder frågor inför beslut i
styrelsen. Riktlinjer för utskottens arbete finns i
styrelsens arbetsordning. Dessutom finns särskilda
instruktioner för fastighets- och revisionsutskotten.
De frågor som utskotten behandlar protokollförs och
rapporteras vid närmast följande styrelsemöte.

Revisionsutskottet
Svarar bland annat för beredningen av styrelsens arbete
med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering,
träffar fortlöpande bolagets revisorer för att informera
sig om revisionens inriktning, omfattning och resultat
samt diskutera samordningen mellan externrevisorerna
och de interna kontrollaktiviteterna och synen på
bolagets risker. Revisionsutskottet har under året
utgjorts av Anna-Stina Nordmark Nilsson (ordförande),
Johan Hallberg och Sture Persson.
Under början av året har utskottet arbetat med att
upphandla revisorer. Vid årsstämman valdes revisions
företaget Deloitte AB som ny revisor, med Hans Warén
som huvudansvarig revisor.

Ersättningsutskottet
Bereder frågor om ersättnings- och anställningsvillkor
för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet
bestod fram till årsstämman av Göran Persson (ord
förande) och Mats G Ringesten. Efter årsstämman
var Göran Persson (ordförande) och Helene Biström
ledamöter i utskottet. Efter den extra bolagsstämman
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Redovisning från utskotten
Ekonomisk rapport
Delårsrapport
Beslut om avyttring av aktierna i
Sågedet Fastighets AB
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Redovisning från utskotten
Särskild granskningsfunktion
Årsbokslut 2014
Granskningsrapport från revisorerna
Ekonomiska mål
Utvärdering av styrelsearbetet
Redovisning av bolagets jaktrepresentation
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Redovisning från utskotten
Ekonomisk rapport
Hantering av utmaningar
Skogspolitik
Strategi
Förvärv av en större skogsfastighet i
Katrineholm
• Investering i ett operativt flödessystem

Konstituerande styrelsemöte
efter extra bolagsstämma 16 juni

Principer för ersättning till styrelsen
Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman liksom
arvoden till ledamöter i styrelseutskotten. Under 2015
har ersättning till styrelsen utgått med totalt 1 255 365
kr. Styrelsen har inte del i något bonus- eller incitamentsprogram. Arbetstagarrepresentanterna samt den
styrelseledamot som är anställd vid Regeringskansliet
får inget arvode.
Eva Färnstrand, Anna-Stina Nordmark Nilsson och
Göran Persson har fakturerat arvodena genom sina
egna bolag. Pålägg har då gjorts för sociala avgifter.
För Sveaskog är upplägget kostnadsneutralt.
Bolagsstruktur
Sveaskogs skogsrörelse med skogsbruk och försäljning
är organiserad i tre geografiska marknadsområden samt
Svenska Skogsplantor. Den operativa verksamheten
stöds av koncerngemensamma staber.
Sveaskog äger också andelar i bolag där det inte
föreligger ett koncernförhållande. Ägandet i trävaruindustriföretaget Setra Group är det största innehavet.
Vd och koncernledning
Sveaskogs vd sköter bolagets löpande förvaltning
enligt styrelsens instruktioner. Vd är föredragande vid
styrelsens möten. Vd:s ansvar innefattar löpande
verksamhetsfrågor och kontakter med bolagets
ordförande och externa intressenter. Vd leder också
koncernledningens arbete. I koncernledningen ingår sex
män och fem kvinnor. I mars 2015 tillträdde en ny chef

för marknadsområde Mitt. Under hösten annonserades
en omorganisation som innebar att koncernstaberna för
Kommunikation och HR slås ihop till en enhet i februari
2016.
System för intern kontroll och
riskhantering i samband med
finansiell rapportering
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktie
bolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Den
interna kontrollen syftar till att ge rimlig säkerhet
avseende tillförlitligheten i den externa finansiella
rapporteringen i form av bokslutsrapporter, delårs
rapporter och årsredovisningar. Kontrollen ska också
omfatta den externa finansiella rapporteringen och att
den är upprättad i enlighet med lag, tillämpliga redo
visningsstandarder och övriga krav på aktiebolag.
Ramverket för den interna kontrollen
Nedan följer en beskrivning av hur den interna
kontrollen är organiserad avseende den finansiella
rapporteringen.
Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att
upprätthålla ett effektivt system för intern kontroll och
riskhantering. Styrelsen har utsett revisionsutskottet
att bereda frågor kring riskbedömning, intern kontroll,
finansiell rapportering och revision. Styrelsens risk
hantering har getts större utrymme de senaste åren.

Organisation och styrning

Ägare

• Ägarens riktlinjer  • Ägarpolicy
• Bolagsstämma  • Bolagsordning

styrelse
• Fastighetsutskott  • Ersättningsutskott  
• Revisionsutskott

• Policies
  • Koncernorganisation

VD
koncernledning

• Verksamhetsstyrning (Mål- och styrprinciper)
• Riskhantering • Intern kontroll

HR & Kommunikation

Skogsbruk

• Rapportering

EKONOMI, IT, JURIDIK
OCH FASTIGHETER

Affärsutveckling
och innovation

• Roller, ansvar och styrsystem

Marknadsområde
Nord

Marknadsområde
Mitt

Marknadsområde
Syd

Extern
revision

Svenska
skogsplantor
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Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö
och det löpande arbetet med riskhantering och intern
kontroll avseende den finansiella rapporteringen är
delegerat till vd. Chefer på olika nivåer i bolaget har
motsvarande ansvar inom sina respektive områden.
De mest väsentliga delarna av kontrollmiljön när det
gäller den finansiella rapporteringen behandlas i
styrande dokument rörande redovisning och finansiell
rapportering samt i den ekonomihandbok som finns
publicerad på Sveaskogs intranät för anställda.
Riskbedömning och kontrollstrukturer
Styrelsen ansvarar för att bolaget hanterar sina risker
på rätt sätt och att fastlagda principer för den finansiella
rapporteringen och interna kontrollen följs. Identifierade
risker i samband med den finansiella rapporteringen är
förlust eller förskingring av tillgångar, otillbörligt gynnande av annan part på bolagets bekostnad och andra
risker som rör väsentliga felaktigheter i redovisningen,
till exempel avseende bokföring och värdering av
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser i upplysningskrav.
Frågorna bereds av revisionsutskottet inför behandling i styrelsen. Ett antal poster i resultat- och balansräkningarna har identifierats där risken för väsentliga
risker är förhöjd. Riskerna hänförs huvudsakligen till
värderingen av växande skog, periodiseringar samt
till IT-systemen som stödjer verksamheten.
Information och kommunikation
Bolagets informations- och kommunikationskanaler
syftar till att främja fullständighet och riktighet i den
finansiella rapporteringen. För den externa kommunikationen finns riktlinjer som syftar till att säkerställa att
bolaget lever upp till ägarens krav på att rapporteringen
sker i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för
aktieemittenter.
Uppföljning
Uppföljningen regleras i styrelsens arbetsordning och i
vd-instruktionen.
Särskild granskningsfunktion
Det är styrelsens uppfattning att Sveaskogs signifikanta
risker och riskområden täcks av den av bolaget
tillämpade processen för riskhantering. CFO-enheten
ansvarar på vd:s uppdrag för inventering av risker och
att driva riskhanteringsprocesser. CFO-enheten svarar
även för ett antal centrala kontroller kombinerat med
lokal uppföljning. Det operationella ansvaret ligger dock
inom marknadsområdena och övriga verksamhetsdelar.
Styrelsen bedömer att det inte finns behov av en
särskild granskningsfunktion i bolaget. CFO-enheten
leds av vice vd tillika CFO och utgörs av ekonomistaben,
IT-staben samt juridik- och fastighetsstaben.
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Revision
Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar
granska bolagets årsredovisning och bokföring samt
styrelsens och vd:s förvaltning. En översiktlig granskning
görs av bolagets hållbarhetsredovisning. Styrelsen
kommunicerar med revisorerna dels genom revisionsutskottet, dels genom att revisorerna är närvarande på
styrelsemöten vid behandling av frågor inför årsbokslut
och årsredovisning. Minst en gång per år träffar
revisorerna styrelsen utan närvaro av vd eller annan
person ur koncernledningen. Revisorerna har deltagit i
sex av revisionsutskottets åtta möten.
Ersättningen till revisorerna framgår av not 6.
HÅLLBART FÖRETAGANDE
Sveaskog har integrerat hållbarhetstänkandet i hela
verksamheten. Sveaskogs övergripande mål för hållbart
företagande bryts ner i verksamhetsmål som följs upp
regelbundet. Arbetet stöds av ett antal policies och
riktlinjer som finns tillgängliga på både Sveaskogs
intranät och hemsidan.
Vice vd tillika CFO har övergripande ansvar för
hållbarhetsfrågor och det operativa ansvaret har chefer i
linjeorganisationen. Uppföljningen av hållbarhetsarbetet
sker löpande såväl internt som externt. CFO och vd har
regelbundna affärsuppföljningar med marknadsområdena och Svenska Skogsplantor. Styrelsen avger hållbarhetsredovisningen och revisionsutskottet bereder
arbetet med den.
Samverkan med lokala entreprenörer och leverantörer är viktig för utvecklingen av Sveaskog. Uppförandekoden, generella hållbarhetskrav kopplade till FN
Global Compact och detaljerade krav för entreprenörer
styr bedömningen av entreprenörerna. Uppföljning sker
genom egenuppföljningar och internrevisioner. Avvikelser rapporteras i verksamhetsledningssystemet. Varje
år sker uppföljningar av ramavtalen med externa
leverantörer.
Den externa granskningen består i att revisorerna
granskar års- och hållbarhetsredovisningarna. Dessutom
sker extern revision enligt ISO 14001 av det integrerade
verksamhetsledningssystemet. Det sker extern revision
av FSC®-certifikat och regelbundet genomförs undersökningar mot kund, medarbetare, entreprenör,
leverantör samt av varumärket.
värderingar och uppförandekod
Sveaskogs värdeord och värderingar ska genomsyra
kulturen och hjälpa alla medarbetare att i vardagen
agera med ett gemensamt förhållningssätt.
Sveaskogs värdeord är:
• Kundfokus
• Innovation
• Enkelhet
• Öppenhet

Värderingarna omfattar:
• Hur Sveaskog driver affärer
De anställda ska vara affärsmässiga och förstå
kundernas behov, ta initiativ och vara nytänkande.
• Hur de anställda ska agera som medarbetare och
kollega
De anställda ska ledas av visionen, mål och strategier
och visa respekt för kollegors integritet och kunskap.

nen extern vilket innebär att informationen hanteras
och utreds av en extern part. Under 2015 inkom inga
anmälningar.
Under ledning av jurister och HR-specialister hålls
löpande möten i de olika resultatområdena där frågor
om uppförandekoden, riktlinjen för representation och
andra etiska frågor diskuteras.

Om du vill läsa mer:
• Hur chefer och ledare ska ta särskilt ansvar
Chefer och ledare ska skapa ett innovativt klimat och
skapa en öppen kultur med återkoppling.

Sveaskog har en uppförandekod som gäller alla
medarbetare. Den som sluter avtal med kunder,
leverantörer, entreprenörer och konsulter måste
säkerställa och följa upp att dessa följer uppförande
koden. Sveaskogs chefer ska se till att uppförandekoden efterlevs i den dagliga verksamheten. Koden ska
alltid gås igenom vid nyanställningar, medarbetarsamtal,
upphandlingar, verksamhetsuppföljningar etc. Vid
tecknande av affärs- och samarbetsavtal biläggs
uppförandekoden avtalet.
För att säkerställa att koden följs finns ett särskilt
rapporteringssystem för avvikelser eller överträdelser.
Denna visselblåsarfunktion finns via hemsidan och ger
garanterad anonymitet. Från slutet av 2015 är funktio-

Statens ägarpolicy
www.regeringen.se/regeringens-politik/bolag-medstatligt-agande/sa-styrs-bolagen/
Sveaskogs bolagsordning
www.sveaskog.se/om-sveaskog/bolagsstyrning/
Sveaskogs uppförandekod
www.sveaskog.se/om-sveaskog/uppforandekod/
Svensk aktiebolagslag
www.regeringen.se
Svensk kod för bolagsstyrning
www.bolagsstyrning.se
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/100/100963_nasdaq-stockholms-regelverk-f--r-emittenter---2016-01-01.pdf
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Styrelse

Helene Biström

Eva Färnstrand

Thomas Hahn

Johan Hallberg

Birgitta
Johansson-Hedberg

Utbildning

Civilingenjör

Civilingenjör

Agronomie doktor

Civilekonom

Fil kand, psykologexamen

Invald år

2014

2008

2007

2012

2001

Född

1962

1951

1964

1974

1947

Befattning

Ordförande

Ledamot
Vd Färnstrand projekt AB

Ledamot
Forskare Stockholm
Resilience Centre

Ledamot
Investment Director/Kansliråd
vid Regeringskansliet

Ledamot

Övriga uppdrag

Ordförande Cramo Oyj.
Ledamot Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) och Pöyry
PLC

Ordförande Infranord AB
och Inlandsinnovation AB.
Ledamot Indutrade AB.
Ledamot IVA, Kungliga
Ingenjörsvetenskaps
akademien

Ledamot i Kungliga Skogsoch Lantbruksakademien.
Ledamot i Kärnavfallsfonden

Ledamot Lernia AB och SOS
Alarm Sverige AB

Ordförande Almi Stockholm
Sörmland och Svenska
Linnésällskapet. Vice
ordförande Resolutionsdelegationen. Ledamot Copenhagen Economics, Sankt
Lukas och Vitec AB

Tidigare
erfarenhet

Vd Norrenergi AB, Vattenfall i olika befattningar,
bl a vice vd

Brukschef Södra Cell
Mönsterås, vd Tidningstryckarna, affärsområdeschef
SCA. Ledamot Domsjö
Fabriker, Södra Cell,
Handelsbankens regionbank
Stockholm City, Schibsted
Trykk, ordförande
Profilgruppen

Sekreterare utredningen
Synliggöra värdet av
ekosystemtjänster.
Ordförande i Ekonomer
för Miljön. Involverad i The
Millennium Ecosystem
Assessment och Intergovernmental Platform for
Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES)

Investmentbankir HSBC
Investment Bank, Stockholm
Corporate Finance, Lenner &
Partners. Ordförande Teracom
Boxer Group AB, Springwell
Group AB och Oak Capital
Group AB. Ledamot Metria
AB, Arbetslivsresurs AR AB,
Teracom Boxer Group AB
och Infranord AB

Vd och koncernchef
FöreningsSparbanken,
Lantmännen

Styrelsemöten
Närvaro

10 av 10

9 av 10

10 av 10

10 av 10

10 av 10

Ersättningsutskott
Närvaro

Ordförande
1 av 1

–

–

–

–

Revisionsutskott
Närvaro

–

–

–

Ledamot
8 av 8

–

Fastighetsutskott
Närvaro

Ordförande
2 av 2

–

–

Ledamot
2 av 2

Ledamot
5 av 5

Ersättning 2015,
SEK
Styrelse
Utskott

285 417
26 889

150 000

150 000

–

150 000
40 000

Styrelseledamöter som avgick 2015:
Göran Persson (avgick 16 juni): närvaro styrelsemöten (ordförande) 5 av 5, närvaro
ersättningsutskott (ordförande) 2 av 2, närvaro fastighetsutskott (ordförande) 3 av 3.
Ersättning totalt 207 432 SEK.

Mats G Ringesten (avgick 23 april): närvaro styrelsemöten 3 av 3, närvaro ersättningsutskott 1 av 1. Ersättning totalt 50 222 SEK.
Arbetstagarrepresentanter som avgick inför årsstämman 2015:
Per Eriksson, utsedd suppleant av Akademikerföreningen: närvaro styrelsemöten 3 av 3.

Eva-Lisa Lindvall, utsedd av Ledarna: närvaro styrelsemöten 2 av 3.
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Anna-Stina
Nordmark Nilsson

Sofia Gilliusson

Sture Persson

Thomas Esbjörnsson

Lars Djerf

Utbildning

Civilekonom

Invald år

2006

2015

2003

2015

2010

Född

1956

1973

1957

1962

1966

Befattning

Ledamot

Arbetstagarrepresentant,
utsedd av SI/Naturvetarna

Arbetstagarrepresentant,
utsedd av GS-facket.
Skördarförare

Arbetstagarrepresentant,
suppleant, utsedd av Ledarna.
Logistiker

Arbetstagarrepresentant,
suppleant, utsedd av
GS-facket. Skördarförare

Övriga uppdrag

Vice ordförande Svenska
Kraftnät. Ledamot Dedicare
AB, PartnerInvest AB,
Styrelseakademien

Tidigare
erfarenhet

Vd Företagarna, auktoriserad
revisor och chef inom PwC,
hälso- och sjukvårdsdirektör
Stockholms läns landsting,
landstingsdirektör Norrbotten. Vd Piteå-Tidningen.
Vägdirektör. Styrelseuppdrag
i bolag, sjukhus, universitet,
stiftelser, organisationer

10 av 10

6 av 7

10 av 10

7 av 7

7 av 10

Ersättningsutskott
Närvaro

–

–

–

–

–

Revisionsutskott
Närvaro

Ordförande
8 av 8

–

Ledamot
8 av 8

–

–

Fastighetsutskott
Närvaro

–

Ledamot
3 av 3

–

–

–

150 000
40 000

–

–

–

–

Styrelsemöten
Närvaro

Ersättning 2015,
SEK
Styrelse
Utskott

Revisorer
Revisor är revisionsföretaget Deloitte AB med Hans Warén, född 1964,
som huvudansvarig revisor. Deloitte AB har adress Rehnsgatan 11,
113 79 Stockholm.
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Koncernledning

Per-Olof Wedin

Per Matses

Nina Arkeberg

Viveka Beckeman

Eva Karlsson Berg

Fredrik Klang

Tommy Nilsson

Befattning

Vd och koncernchef

Vice vd, CFO

Vd-assistent, adjungerad till koncernledningen

Chef stab Juridik och
fastigheter

Chef marknadsområde
Mitt (från mars 2015)

Chef marknadsområde
Syd

Chef marknadsområde
Nord

Utbildning

Civilingenjör

Civilekonom

Fil mag företagsekonomi

Jur kand

Civilingenjör

Jägmästare, skoglig
doktor SLU

Jägmästare

Född

1955

1958

1967

1971

1959

1970

1954

Anställd

2011

2010

2011

2012

2015

2000

1999

Tillträdde
nuvarande tjänst

2011

2010

2011

2012

2015

2012

2012

Vd Svevia, chef Stora
Enso affärsområde
Obestruket Magasins
papper och Massa samt
enheten Transport och
Distribution, vd Grycksbo Pappersbruk,
tidigare chefsbefattningar SCA och Modo

Vice vd, CFO och
administrativ direktör
på Apoteket AB,
ekonomidirektör
Postgirot Bank samt
ekonomidirektör Posten

Vd-assistent Svevia
och Grycksbo Pappersbruk

Chefsjurist Aditro
Holding, advokat
Advokatfirman Vinge,
fiskal Svea Hovrätt,
tingsnotarie Helsingborgs tingsrätt

Chefsbefattningar
inom Stora Enso de
senaste 20 åren

Marknadsområdes- och
produktionsansvarig
Götaland, distriktschef,
skogsskötselledare,
AssiDomän Forestry

Skogsförvaltare
Domänverket, kundansvarig AssiDomän,
marknadsområdes
ansvarig Sveaskog

Tidigare erfarenhet
och övriga uppdrag

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot
Shorelink och Effektivare SkogsbränsleSystem

Övriga uppdrag:
Vice ordförande i
SunPine AB

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot
Setra Group AB

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot
Setra Group AB

Lena SammeliJohansson

Inger Thorén
Emilsson

Jan Wintzell

Linda Andersson

Karin Ericsson

Herman Sundqvist

Befattning

Chef Svenska
Skogsplantor

Chef stab HR och Kommunikation (fr feb 2016)

Chef stab Affärsutveckling och innovation

Chef stab
Kommunikation

Chef stab HR

Chef stab Skogsbruk

Utbildning

Jägmästare

Fil kand HR och
psykologi

Jägmästare

Fil kand kommunikationsvetenskap

Socionom

Jägmästare, skoglig
doktor SLU

Född

1959

1965

1961

1971

1956

1963

Anställd

1985

2016

2013

2004

2001

1994

Tillträdde
nuvarande tjänst

2005

2016

2013

2004

2001

2008

Plantskoleföreståndare, regionchef,
marknadschef
Svenska Skogsplantor

Ledande befattningar
inom bland annat
TeliaSonera, Stora Enso
och Akademiska
sjukhuset i Uppsala

Ledande positioner
inom Pöyry Management Consulting

Partner och kommunikationskonsult Gullers
Grupp, press- och
informationschef
Posten, presssekreterare Vattenfall

Personalchef, administrativ chef, personalsekreterare och kurator
inom Norrbottens Läns
Landsting. Ledamot
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundets (SLA:s)
skogssektionsstyrelse,
ordförande SLA Norr

Skogsstrategisk chef
Sveaskog, skogsskötselledare
AssiDomän Forestry

Tidigare erfarenhet
och övriga uppdrag

Övriga uppdrag:
Ordförande Skogsbrukets plantskyddskommitté och
Föreningen Sveriges
skogsplantproducenter

Medlem Skogsindustriernas
kommunikationsråd

Övriga uppdrag:
Ordf Skogforsk, Ordf
Föreningen Skogen,
ledamot KSLA,
Skogsindustriernas
skogskommitté och
Swe Tree Technologies

Ingick i koncernledningen till och med februari 2016
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Nästan all skogsråvara som levereras
till skogsindustrin i Sverige mäts genom
opartiska virkesmätningsföreningar.
Mats Lundström jobbar på VMF Nord
och bilden är tagen vid VMF:s mätstation vid Smurfit Kappa i Piteå.
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Älvsbacka Strand i Skellefteå omfattar
tre sexvåningshus, huvudsakligen
byggda i trä, där varje hus rymmer
18 lägenheter.
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Flerårsöversikt
				
		
				2011
2012
2013

2014

2015

Resultaträkningar, MSEK					
Nettoomsättning		6 724
6 307
6 056
6 232
Övriga rörelseintäkter		87
37
40
55
Rörelsens kostnader		
–5 629
–5 386
–5 021
–4 937
Avskrivningar och nedskrivningar		
–97
–110
–97
–96
Operativt rörelseresultat		
1 085
848
978
1 254
Reavinster fastighetsförsäljning		
219
122
163
68
Resultatandel i intresseföretag		
–22
–51
27
64
Rörelseresultat före värdeförändring skog		
1 282
919
1 168
1 386
Värdeförändring skog		
177
503
1 046
1 032
Rörelseresultat		1 459
1 422
2 214
2 418
Finansnetto		–230
–294
–273
–261
Resultat före skatt		
1 229
1 128
1 941
2 157
Skatt		 –330
1 027
–466
–466
Årets resultat		
899
2 155
1 475
1 691

6 078
63
–4 777
–84
1 280
78
10
1 368
1 432
2 800
–214
2 586
–569
2 017

Rapport över totalresultat för året						
Årets resultat		
899
2 155
1 475
1 691
2 017
Summa övrigt totalresultat efter skatt		
–2
–20
86
–174
34
Summa totalresultat för året		
897
2 135
1 561
1 517
2 051
Balansräkningar, MSEK						
Anläggningstillgångar, ej räntebärande		
31 082
31 467
32 487
33 557
35 088
Lager		671
659
673
740
669
Kortfristiga fordringar, ej räntebärande 		
1 868
1 789
1 512
1 561
1 407
Likvida medel och räntebärande fordringar		
746
830
1 155
1 345
1 135
Summa tillgångar		
34 367
34 745
35 827
37 203
38 299
Eget kapital		
18 674
Räntefria skulder		
9 804
Räntebärande skulder		5 889
Summa eget kapital och skulder		
34 367

16 271
8 640
9 834
34 745

17 397
8 741
9 689
35 827

18 463
9 188
9 552
37 203

19 714
9 361
9 224
38 299

Operativt kapital		23 955

25 239

25 934

26 707

27 809

Kassaflöde						
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
670
542
636
769
909
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
204
81
158
61
–62
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
–654
–539
–469
–640
–1 057
Årets kassaflöde		220
84
325
190
–210
Räntebärande nettoskuld		

5 142

9 004

8 533

8 207

8 089

Nyckeltal						
Avkastning eget kapital, %		
4,7
12,4
8,8
9,4
10,6
Direktavkastning, %		4,4
3,2
3,9
5,0
4,7
Soliditet, % 		
54
47
49
50
51
Avkastning på operativt kapital, %		
6,1
5,8
8,7
9,2
10,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr		0,28
0,55
0,49
0,44
0,41
Kapitalomsättningshastighet, ggr		0,28
0,26
0,24
0,24
0,22
Räntetäckningsgrad, ggr		4,4
2,6
3,5
4,8
6,2
Bruttomarginal, %		
23
25
38
39
47
Rörelsemarginal, % 		
22
22
37
39
46
Utdelning						
Beslutad utdelning totalt, MSEK*		
4 473
435
450
800
800*
Investeringar, MSEK						
Företagsförvärv och investeringar i aktier		
18
4
0
1
1
Övriga investeringar		
211
168
212
132
329
Personal						
Antal anställda		
726
702
693
678
688
Medelantal anställda		
1 008
949
899
877
851
Kostnadsförda löner och andra ersättningar, MSEK		
391
373
378
365
368
* För 2015 anges föreslagen utdelning.
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Koncernens resultaträkning

MSEK		2015
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2014

not 4, 7

6 078

not 5

63

55

–1 603

–1 764

Råvaror och förnödenheter		
Förändring av lager		

6 232

–45

82

not 6, 7

–2 603

–2 733

Personalkostnader

not 8

–526

–522

Avskrivningar och nedskrivningar

not 9

–84

–96

Operativt rörelseresultat		1 280

1 254

Övriga externa kostnader

Reavinster fastighetsförsäljning

not 15

78

Resultatandelar i intresseföretag

not 16

10

64

Rörelseresultat före värdeförändring skog		1 368

1 386

Värdeförändring skog

1 432

1 032

Rörelseresultat		2 800

2 418

not 15

68

Finansiella intäkter

not 10

10

19

Finansiella kostnader

not 10

–224

–280

Finansnetto		 –214

–261

Resultat före skatt		2 586

2 157

Skatt

–569

–466

Årets resultat		 2 017

1 691

not 11

Resultat per aktie			
före utspädning, SEK		

17,04

14,28

efter utspädning, SEK		

17,04

14,28

Räknat på genomsnittligt antal aktier, miljoner		

118,4

118,4

Rapport över totalresultatet
				
MSEK		2015
Årets resultat		

2 017

2014
1 691

Övrigt totalresultat			
Komponenter som inte kommer att återföras
över resultaträkningen		
Aktuariella vinster/förluster avseende pensioner		

15

–108

Skatt på aktuariella vinster/förluster		

–3

24

Komponenter som kan komma att återföras
över resultaträkningen			
Valutakursdifferenser 		

–1

0

Kassaflödessäkringar		

29

–116

Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar		

–6

26

34

–174

Summa totalresultat för året		2 051

1 517

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt		
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Koncernens balansräkning

MSEK		31.12.2015

31.12.2014

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar

not 13

Materiella anläggningstillgångar

not 14		

Skogsmark

not 15

Övriga materiella anläggningstillgångar		
Biologiska tillgångar, växande skog

not 15

1
2 346

2
2 174

529

534

31 751

30 344

Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag

not 16

354

375

Andra långfristiga värdepappersinnehav

not 16

75

87

Långfristiga fordringar

not 17

8

9

Uppskjutna skattefordringar

not 11

24

32

Summa anläggningstillgångar		35 088

33 557

			
Omsättningstillgångar			
Lager

not 18

Förskott till leverantörer		

669

740

157

177

Skattefordringar		6

5

Kundfordringar, lånefordringar och övriga fordringar

not 19

1 244

Likvida medel

not 20

1 135

1 345

Summa omsättningstillgångar		 3 211

3 646

Summa tillgångar 		

38 299

1 379

37 203

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital

not 21		

Aktiekapital		118

118

Reserver		 –87

–109

Intjänade vinstmedel		

19 683

18 454

Summa eget kapital		 19 714

18 463

			
Långfristiga skulder 			
Räntebärande långfristiga skulder
Avsättningar för pensioner

not 22, 28

5 187

5 886

not 23

580

650

Långfristiga skulder		15

15

Övriga avsättningar

not 25

179

Uppskjutna skatteskulder

not 11

8 043

7 644

Summa långfristiga skulder		14 004

14 434

239

			
Kortfristiga skulder			
Räntebärande kortfristiga skulder

not 22, 28

3 457

Skatteskulder		 11
Leverantörsskulder och övriga skulder

not 24

1 113

Summa kortfristiga skulder		4 581
Summa skulder 		

3 016
42
1 248
4 306

18 585

18 740

Summa eget kapital och skulder		38 299

37 203

			
Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26.		
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Koncernens förändring i eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare			
		
Aktie- SäkringsMSEK
kapital
reserv
Ingående eget kapital 01.01.2014

118

–12

Omräk-		
ningsIntjänade
reserv
vinstmedel
–7

17 298

Totalt
17 397

Totalresultat					
Årets resultat

–

–

–

1 691

1 691

Övrigt totalresultat					
Aktuariella vinster/förluster avseende pensioner

–

–

–

–108

Skatt på aktuariella vinster/förluster

–

–

–

24

24

Kassaflödessäkringar

–

–116

–

–

–116

Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar

–

26

–

–

26

Omräkningsdifferenser *

–

–

0

–

0

Summa totalresultat

–

–90

0

1 607

1 517

Betald utdelning enligt beslut på årsstämma 24.4.2014
Utgående eget kapital 31.12.2014

–108

–

–

–

–450

–450

118

–102

–7

18 454

18 463

Totalresultat					
Årets resultat

–

–

–

2 017

2 017

Övrigt totalresultat					
Aktuariella vinster/förluster avseende pensioner

–

–

–

15

15

Skatt på aktuariella vinster/förluster

–

–

–

–3

–3

Kassaflödessäkringar

–

29

–

–

29

Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar

–

–6

–

–

–6

Omräkningsdifferenser *

–

–

–1

–

–1

Summa totalresultat

–

23

–1

2 029

2 051

Betald utdelning enligt beslut på årsstämma 23.4.2015
Utgående eget kapital 31.12.2015

–

–

–

–800

–800

118

–79

–8

19 683

19 714

* Valutakursdifferenser vid omräkning enligt dagskursmetoden av finansiella rapporter för utlandsverksamheter.
Se vidare not 21 Eget kapital.				

50

Koncernens kassaflödesanalys

MSEK		2015

2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat		2 800
Ej kassaflödespåverkande poster

not 12

–1 594

2 418
–1 236

Erhållna räntor m m		

9

21

Erlagda räntor		

–231

–267

Betald skatt		

–204

–120

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital		780

816

Förändring av rörelsekapital
Rörelsefordringar 		
Lager		
Rörelseskulder m m		
Kassaflöde från den löpande verksamheten

156

–47

55

–28

–82

28

909

769

Investeringsverksamheten		
Investeringar i anläggningstillgångar		

–329

–132

Investeringar i aktier		

–1

–1

Utdelning från intresseföretag		

32

–

Försäljning av anläggningstillgångar		

234

194

Försäljning av aktier		
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2

–

–62

61

Finansieringsverksamheten

Förändring av ägarkapital		
Utdelning		
–800
–450
Förändring av räntebärande skulder
Upptagna lån		
9 120
Amortering av lån		
–9 377
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
–1 057
			
Årets kassaflöde		–210

9 210
–9 400
–640
190

Likvida medel vid årets början

not 20

1 345

1 155

Likvida medel vid årets slut

not 20

1 135

1 345
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Moderbolaget

Resultaträkning

Balansräkning

MSEK		 2015

2014

Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning
not 4, 7
13
12
not 5
2
4
Övriga rörelseintäkter
			
15
16
Rörelsens kostnader			
not 6, 7
–2
–4
Övriga externa kostnader
not 8
–1
–1
Personalkostnader
not 9
–1
0
Avskrivningar enligt plan
			
–4
–5
Rörelseresultat		11
11
			
Resultat från finansiella poster
not 10		
Övriga finansiella intäkter 		
271
367
Övriga finansiella kostnader		
–279
–381
Finansnetto		 –8
–14
Resultat före skatt		 3
–3
not 11
Skatt
Årets resultat *		

Föreslagen utdelning per aktie, SEK
(2014 fastställd utdelning per aktie)		
			

0
3

0
–3

6,76

6,76

* Samma som Summa totalresultat för året.			

			
31.12
MSEK		 2015

31.12
2014

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar
not 14		
Skogsfastigheter		 39
39
Byggnader, övrig mark och markanläggningar		
16
17
Summa materiella anläggningstillgångar		
55
56

Finansiella anläggningstillgångar			
not 16
24 934 24 934
Aktier och andelar
Fordringar hos koncernföretag,
not 3, 17
2 150
2 410
räntebärande
Summa finansiella anläggningstillgångar		 27 084 27 344
Summa anläggningstillgångar		 27 139 27 400
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
not 3, 17, 19
250
324
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar		 0
0
not 19
27
30
Övriga fordringar
Fordringar hos koncernföretag,
not 3, 19
26
0
räntebärande
not 20
0
0
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar		 303
354
Summa tillgångar		 27 442 27 754
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
not 21		
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
118
118
Reservfond		 24
24
Summa bundet kapital		 142
142

Fritt eget kapital			
Balanserade vinstmedel		
9 920 10 723
Årets resultat		
3
–3
Summa fritt eget kapital		 9 923 10 720
Summa eget kapital		 10 065 10 862
Långfristiga skulder			
not 22
5 187
5 886
Räntebärande långfristiga skulder
not 25
–
1
Övriga avsättningar
Summa långfristiga skulder		 5 187
5 887
Kortfristiga skulder			
8 726
7 932
Skulder till koncernföretag, räntebärande not 3, 22
not 22
3 420
3 006
Övriga skulder, räntebärande
not 3, 24
0
8
Skulder till koncernföretag
not 24
44
59
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder		 12 190 11 005
Summa eget kapital och skulder		 27 442 27 754
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
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not 26
not 26

–
580

–
583

Moderbolaget

Förändring i eget kapital

Kassaflödesanalys

		
Aktie- Reserv- Fritt eget
MSEK
kapital*
fond
kapital
Totalt
Eget kapital 1.1.2014
118
24
11 173 11 315
Betald utdelning enligt beslut på				
årsstämma 24.4.2014
–
–
–450
–450
Årets resultat
–
–
–3
–3
Eget kapital 31.12.2014
118
24
10 720 10 862
Betald utdelning enligt beslut på				
årsstämma 23.4.2015
–
–
–800
–800
Årets resultat
–
–
3
3
Eget kapital 31.12.2015
118
24
9 923 10 065
				
Föreslagen, men ej beslutad, utdelning uppgår till SEK 6,76 per aktie.
Totalt blir det 800 MSEK.				

MSEK		 2015

* Antalet aktier uppgår till 118 373 034 A-aktier.			
Se vidare not 21 Eget kapital.				

2014

Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		 11
11
not 12
–2
–6
Ej kassaflödespåverkande poster
Erhållna räntor och utdelningar		
347
398
Erlagda räntor 		
–293
–390
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
före förändring av rörelsekapital		63
13

Förändring av rörelsekapital			
Rörelsefordringar 		
–26
110
Rörelseskulder 		
–8
7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
29
130
Investeringsverksamheten			
Försäljning av anläggningstillgångar		
2
3
Förändring av räntebärande fordringar 		
260
–200
Kassaflöde från investeringsverksamheten		 262
–197
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning		
–800
–450
Erhållet koncernbidrag netto efter skatt		
0
0
Upptagna lån		
9 120
9 210
Amortering av lån		 –8 611 –8 693
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		 –291
67
Årets kassaflöde		 0

0

0
0

0
0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

not 20
not 20
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För att bidra till ökad mångfald
arrangerar Sveaskog skogsdagar
för nyanlända svenskar. I maj 2015
var Miyar på skogsdagen för nysvenskar i Södra Norrland i samarbete med Linnéuniversitetet
och VIF (Vänskap och integrationsföreningen).
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Noter
Beloppen anges i miljoner kronor (MSEK) där inget annat anges.
Belopp inom parentes anger föregående års värde.

Not 1 | Redovisningsprinciper

räkenskapsår som börjar 1 januari 2015. Ingen har någon väsentlig inverkan
på koncernens finansiella rapporter.

Allmän information
Sveaskog AB och dess dotterföretag (Sveaskogkoncernen) säljer timmer,
massaved och biobränsle. Av nettoomsättningen kommer drygt hälften från
egen skog och resterande från externt förvärvade skogsråvaror. Koncernens
egen skog består av skog som till 100 procent finns i Sverige.
Moderföretaget är ett publikt aktiebolag med registrerat säte i Sverige.
Adressen till företagets säte är Torggatan 4, Kalix.
I samband med styrelsemötet den 11 mars 2016 beslutade styrelsen för
Sveaskog AB att godkänna 2015 års finansiella rapporter för offentliggörande.
De godkända finansiella rapporterna utgör för Sveaskogkoncernen och
moderföretaget framlagd resultaträkning, balansräkning, förändring av eget
kapital och kassaflödesanalys med därtill hörande notapparat.

IFRIC21 ”Avgifter” hanterar myndighetsavgifter som inte är inkomstskatter
eller böter och standarden började tillämpas 1 januari 2015 men har inte haft
någon väsentlig effekt på koncernen.
”Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle” berör bland annat
IFRS13 och säger att portföljundantagets tillämpningsområde även gäller
icke-finansiella kontrakt som omfattas av tillämpningsområdet för IAS39 /
IFRS 9. Standarden började tillämpas 1 januari 2015 men har inte haft någon
väsentlig effekt på koncernen.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards
Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EU-kommissionen för
tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 - Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats.
Årsredovisningen
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen
och Redovisningsrådets rekommendationer RFR 2 som innebär att moder
företaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga
av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för
Årsredovisningslagen (ÅRL) och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg
som ska göras från IFRS.
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderföretagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderföretagets och
koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa
IFRS i moderföretaget till följd av Årsredovisningslagen och Tryggandelagen
samt skattelagstiftningen.
Värderingsgrund
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom
vissa finansiella tillgångar, skulder och biologiska tillgångar som värderas till
verkligt värde.
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS krävs att
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och
antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av
dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt
från andra källor. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och
bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Förändringar av
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om den endast påverkat
denna period, eller i den period förändringen görs och framtida perioder om
ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna
och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande
års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 29 och 30.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på
samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna. Koncernens
redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av dotterföretag.
Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen från 1 januari 2015
Nedan anges de standarder som koncernen tillämpar för första gången för

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som
börjar efter 1 januari 2015 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna
finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på
koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan:
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och
redovisning av finansiella skulder och tillgångar. Den fullständiga versionen
av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar
klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en
blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det
kommer att finnas tre värderingskategorier för finansiella tillgångar: upplupet
anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde
över resultaträkningen.
Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och
instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska
redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en
möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt
värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen
kommer då ske vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell
för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster.
För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom
i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat
på verkligt värde alternativet. Värdeförändringar hänförliga till förändringar i
egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. IFRS 9 minskar kraven
för tillämpning av säkringsredovisning genom att 80–125-kriteriet ersätts med
krav på ekonomisk relation mellan säkringsinstrument och säkrat föremål och
att säkringskvoten ska vara samma som använts i riskhanteringen. Även
säkringsdokumentationen ändras lite jämfört med den som tas fram under
IAS39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari
2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat
effekterna av införandet av standarden.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning
av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av
finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den
utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag,
tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt
kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska
enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan
eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller
tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt
därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2018.
Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna
av införandet av standarden.
IFRS 16 ”Leases”. Denna standard antogs den 13 januari 2016 och innebär
att alla leasingkontrakt ska redovisas i balansräkningen. Standarden träder i
kraft 1 januari 2019. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av
införandet av standarden.
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft,
väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
Resultatmått
Operativt rörelseresultat
Operativt rörelseresultat är rörelseresultat före värdeförändring skog,
resultatandel i intresseföretag och reavinster från fastighetsförsäljningen.
Det operativa rörelseresultatet utgör resultatet från koncernens operativa
kärnverksamheter, där den absolut övervägande delen utgör skogsrörelsen
med köp och försäljning av timmer, massaved, flis och biobränsle.
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Rörelseresultat före värdeförändring skog
Rörelseresultat före värdeförändring skog är rörelseresultat före beräkning av
den skogliga tillväxten enligt IAS 41, avverkningen under året och eventuell
såld eller köpt skogstillgång.
Intresseföretag
Intresseföretag redovisas i koncernresultaträkningen utanför det operativa
rörelseresultatet på grund av att de inte utgör koncernens operativa kärnverksamheter.
Segmentsredovisning
Koncernen tillämpar IFRS 8, men den har inte någon väsentlig inverkan på
koncernens finansiella rapporter och har inte föranlett någon förändring i
koncernens segmentsindelning, som utgörs av ett segment, benämnt Skogsrörelsen. Skogsrörelsen är koncernens sammanhållna segment med köp och
försäljning av timmer, massaved, flis och biobränsle och verksamheten
rapporteras internt som ett segment.
Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från
moderföretaget Sveaskog AB. En investerare har bestämmande inflytande
över investeringsobjektet när den är exponerad för eller har rätt till rörlig
avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet och kan påverka
avkastningen med hjälp av sitt bestämmande inflytande över investeringen.
Koncernens sammansättning framgår av not 16.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att
förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess
skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet
fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I analysen
fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga
värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och
eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och
eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill. Om anskaffningskost
naden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets
nettotillgångar redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.
Dotterföretagets finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från
och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet
upphör.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande,
men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av
röstetalet. Undantag kan finnas om koncernen inte utövar något betydande
inflytande och inte heller avser att utöva ett betydande inflytande. Från och
med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i
intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande
värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultat
räkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i
intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritetsägares andel
dessutom justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upp
lösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar
från intresseföretaget minskar investeringens redovisade värde.
Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet
och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets
identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet
med IFRS 3 Rörelseförvärv.
När andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det
redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till
noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföre
tagets nettoinvestering i intresseföretaget. När andel i ett intresseföretags
förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, redovisas
inte ytterligare förluster såvida inte det lämnats garantier för att täcka förluster
uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den
tidpunkt när det betydande inflytandet upphör.
Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner
mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncern
redovisningen.
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Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag
och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den utsträckning som
motsvarar ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma
sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns
någon indikation på nedskrivningsbehov.
Funktionell valuta och datum
Funktionell valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvaluta. Det
innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal kronor
(MSEK). Belopp inom parentes anger föregående års värde. Resultaträkningsrelaterade poster avser perioden 1 januari – 31 december och balans
räkningsrelaterade poster avser den 31 december.
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och
skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår
vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen, dels i rörelseresultatet, dels i
finansnettot beroende av underliggande transaktioners art. Icke-monetära
tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden
omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de
ingående företagen bedriver sin verksamhet. De företag som ingår i
koncernen är moderföretag och dotterföretag. Funktionell valuta tillika
rapporteringsvaluta är svenska kronor.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Värdeförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder
redovisas i rörelseresultatet medan värdeförändringar avseende finansiella
fordringar och skulder redovisas i finansnettot.
Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra
koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenska kronor till den
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlands
verksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en
approximation av kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräknings
differenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter
redovisas i övrigt totalresultat och i eget kapital som en omräkningsreserv.
Nettoinvestering i en utlandsverksamhet
Omräkningsdifferenser som uppstår i samband med omräkning av en utländsk
nettoinvestering och vidhängande effekter av säkringar av nettoinvesteringarna redovisas i totalresultatet. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras
de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna efter
avdrag för eventuell valutasäkring i resultaträkningen
Intäkter
Försäljning av varor
Intäkter för försäljning innefattar timmer, massaved och biobränsle. Intäkter
för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och
förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen.
Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande
kostnader eller risk för returer och om säljaren behåller ett engagemang i
den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet sker
ingen intäktsföring.

Utförande av tjänsteuppdrag
Intäkter för tjänsteuppdrag innefattar transporter till industri, jakt, fiske och
andra naturupplevelser. Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultat
räkningen när det ekonomiska utfallet för utfört tjänsteuppdrag kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla företaget.
Statliga stöd
Ett statligt bidrag hänförligt till en biologisk tillgång redovisas inte som intäkt
utan som kostnadsminskning när villkoren är uppfyllda. Bidrag periodiseras
systematiskt i resultaträkningen på samma sätt och över samma perioder som
de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga bidrag
relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen som en förutbetald intäkt
och periodiseras över tillgångens nyttjandeperiod. Ersättning för vägbidrag
20 MSEK och naturvårdsinsatser 12 MSEK redovisas som en minskning av
kostnaderna i resultaträkningen år 2015. Vägbidragen är av två typer, för årlig
drift (sommar- och vinterunderhåll) och för särskild drift (upprustning av väg).
Det föreligger inga ouppfyllda villkor som kan föranleda återbetalning.

Intäkter avseende leasingavtal
Intäkter från leasingavtal, såsom intäkter från jakt- och fiskeupplåtelser,
hyresintäkter från uthyrda byggnader och övriga upplåtelser redovisas som
rörelseintäkter i resultaträkningen linjärt över avtalets leasingperiod.
Rörelsekostnader, finansiella intäkter och kostnader
Betalningar avseende operationella leasingavtal
Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas som kostnad i
resultaträkningen linjärt över avtalets leasingperiod. Leasingavtal, där
uthyraren i allt väsentligt behåller de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet, klassificeras som operationell leasing.

Finansiell leasing
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som
är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasingtagaren, om
så ej är fallet är det fråga om operationell leasing.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel,
fordringar och räntebärande värdepapper, utdelningsintäkter, räntekostnader
på lån, orealiserade och realiserade vinster på finansiella placeringar och
derivatinstrument som används inom den finansiella verksamheten samt
valutakursdifferenser.
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med
tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att
nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden
blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter
inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella
rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av
fordran och det belopp som erhålls vid förfall.
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och
obligationsfordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörs
skulder, låneskulder samt derivat, långfristiga skulder och räntebärande långa
och korta skulder.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande
instrumentets verkliga värde via resultaträkningen med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör
kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträk
ningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassificerats enligt
nedan.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när
företaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas
upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten
har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura
ännu inte mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i
avtalet realiseras, förfaller eller företaget förlorar kontrollen över dem.
Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som
utgör den dag då företaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva
indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i
behov av nedskrivning.
Finansiella instrument klassificeras i följande kategorier:

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas redovisas till verkligt värde med
värdeförändringarna i övrigt totalresultat.
Andra finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas i efterföljande
perioder till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms
utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. Det innebär
att över- och undervärden periodiseras över skuldens löptid.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida
placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre
månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.
Kundfordringar
Kundfordringar klassificeras i kategorin kundfordringar och lånefordringar.
Kundfordringar värderas initialt till verkligt värde, därefter till upplupet
anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte
kommer att erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringens ursprungliga
villkor. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför redovisning sker till
nominellt belopp utan diskontering.
Skulder
Skulder under MTN-program, företagscertifikat, obligationer och banklån
klassificeras som övriga finansiella skulder vilket innebär att de initialt
redovisas till erhållet belopp. Långfristiga skulder har en förväntad löptid
längre än ett år medan kortfristiga skulder har en löptid kortare än ett år.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder.
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas initialt till verkligt
värde, därefter upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden.
Leverantörsskuldernas förväntade löptid är dock kort, varför redovisning sker
till nominellt belopp utan diskontering.
Derivat och säkringsredovisning
Derivatinstrument utgörs bland annat av terminskontrakt, optioner och swapar
som utnyttjas för att täcka risker för valutakursförändringar och för exponering
av ränterisker. Värdeförändringar på derivatinstrument redovisas i resultat
räkningen baserat på syftet med innehavet. Om säkringsredovisning inte
tillämpas, redovisas värdeökningar respektive värdeminskningar på derivatet
som intäkter respektive kostnader inom rörelseresultatet eller inom finans
nettot baserat på syftet med användningen av derivatinstrumentet och
huruvida användningen relateras till en rörelsepost eller en finansiell post.
Om säkringsredovisning inte tillämpas vid användning av ränteswap,
redovisas räntekupongen som räntekostnad eller ränteintäkt och övrig
värdeförändring av ränteswapen redovisas som finansiell intäkt eller finansiell
kostnad.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar och skulder
som innehas för handel. En finansiell tillgång och skuld klassificeras som
innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Derivat
klassificeras som innehav för handel förutom då säkringsredovisning tillämpas,
se vidare under Derivat och säkringsredovisning nedan. Tillgångar och skulder
i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar
redovisade i resultaträkningen.

Kassaflödessäkringar
För säkring av ränterisk och räntebindning används ränteswapar. Ränte
swaparna värderas till verkligt värde i balansräkningen. I resultaträkningen
redovisas upplupen ränta löpande som räntekostnad och övrig värdeförändring
av ränteswapen redovisas i övrigt totalresultat så länge som kriterierna för
säkringsredovisning och effektivitet är uppfyllda. Vid säkringsredovisning
redovisas överskjutande ineffektiv del på samma sätt som värdeförändringar
på derivat som inte används för säkringsredovisning.
För att uppfylla kraven på säkringsredovisning krävs att det finns en entydig
koppling till den säkrade posten. Vidare krävs att säkringen effektivt skyddar
den säkrade posten, att säkringsdokumentation upprättats och att effektiviteten kan mätas och följs upp löpande. Vinster och förluster avseende säkringar
redovisas i resultaträkningen vid samma tidpunkt som vinster och förluster
redovisas för de poster som säkrats.
I de fall förutsättningarna för säkringsredovisning inte längre är uppfyllda
redovisas derivatinstrumentet till verkligt värde med värdeförändringen via
resultaträkningen i enlighet med den princip som beskrivs ovan.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör
derivat, med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa, och
som inte är noterade på en aktiv marknad. Fordringarna uppkommer då
företag tillhandahåller pengar, varor och tjänster direkt till kredittagaren utan
avsikt att idka handel i fordringsrätterna. Tillgångar i denna kategori värderas
till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten.

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma
företaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
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anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med
syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i
anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation,
lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. Redovisningsprinciper för
nedskrivningar framgår nedan.
Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar inkluderar
utgifter för material, utgifter för ersättningar till anställda, andra tillverkningsomkostnader som anses vara direkt hänförbara till anläggningstillgången.
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjande
perioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggnings
tillgångar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av
tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering
av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens
redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt
att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången
kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i
den period de uppkommer.
Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till
anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter,
eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent
tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna
redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter,
utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.
Låneutgifter
Låneutgifter som ränta och andra kostnader som uppkommer och är direkt
hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av en kvalificerad tillgång
utgör del av tillgångens anskaffningsvärde. Övriga låneutgifter kostnadsförs.
Avskrivningsprinciper
Anskaffningsvärdet skrivs av till restvärdet linjärt över nyttjandeperioden, mark
skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att
komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.
Materiella anläggningstillgångar
			
Beräknade
Avskrivnings			
nyttjandeperioder
satser
Industribyggnader
20–33 år
3–5%
Bostäder och kontorsbyggnader
40–50 år
2–2,25%
Markanläggningar
20 år
5%
Fordon samt övriga maskiner och inventarier
3–6 år
16,5–33%
Maskiner och andra tekniska anläggningar
inom verksamheten Skogsplantor
5–7 år
14,29–20%
		
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. En
tillgång skrivs ned om dess redovisade värde överstiger dess bedömda
återvinningsvärde.
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvas eller upparbetas internt, redovisas
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och
nedskrivningar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som
en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska
fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra
utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars
beräknade nyttjandeperioder. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av
från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är:
Immateriella tillgångar
			
Beräknade
			
nyttjandeperioder
Förvärvade resp internt upparbetade		
Balanserade utgifter för systemutveckling m m
5 år
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Avskrivningssatser
20%

Biologiska tillgångar – växande skog
Enligt IFRS ska skogstillgångarna delas upp på växande skog vilket redovisas
enligt IAS 41 och mark vilket redovisas som materiell tillgång. IAS 41 innebär
att växande skog vid varje bokslutstillfälle ska värderas och redovisas till
verkligt värde. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.
Det noterade priset på en aktiv marknad utgör den bästa grunden för
beräkning av tillgångens verkliga värde. I de fall marknadspriser eller annat
jämförbart värde saknas ska de biologiska tillgångarna värderas till nuvärdet
av framtida kassaflöden från tillgångarna. Det finns inte en fungerande
marknad för växande skog av den storleksordning som motsvarar Sveaskogs
innehav och därmed saknas även relevanta marknadspriser. Det verkliga
värdet har därför beräknats som ett avkastningsvärde, där kassaflödet från
framtida intäkter från virkesuttag efter avdrag för avverknings-, återbeskognings-, väg- och andra skogsskötselkostnader diskonterats till ett nuvärde.
Beräkningarna innefattar framtida virkesuttag som motsvarar en skoglig
omloppstid (60–120 år beroende på geografisk belägenhet). Kostnader för
återbeskogning, som är nödvändig enligt svensk lag, har beaktats. Virkes
uttagen baseras på Sveaskogs avverknings- och skogsbruksplaner.
Sveaskog har avsatt stora arealer produktiv skogsmark till naturvårds
arealer. 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.
Vid beräkning av kassaflöden från den växande skogen görs bedömning
avseende kostnads- och intäktsutveckling 100 år framåt i tiden. Priserna utgår
från ett rullande tioårssnitt (år 2006–2015). Beträffande kostnadsutvecklingen tillämpas aktuell normalkostnad. Inflationsantaganden i modellen bygger på
bedömd utveckling under åren 2016 till 2116, se not 15.
Tillgångsvärdet har fastställts genom att kassaflödet före skatt diskonterats
med en nominell ränta vilket bedöms motsvara den långsiktigt vägda
kapitalkostnaden (WACC = weighted average cost of capital) för detta
tillgångsslag. Sveaskogs styrelse anser att denna ränta bör beskriva den
långsiktiga kapitalkostnaden för en investering i skogstillgångar och inte
påverkas av kortsiktiga variationer i marknadsräntor.
Avsättning till uppskjuten skatt beräknas i enlighet med IAS 12 på hela
värdet av den biologiska tillgången enligt IAS 41. Uppskjuten skatt beräknas
på skillnaden mellan fastigheternas bokförda värde och dessas skattemässiga
värde. Fastigheternas bokförda värde består av värdet på växande skog (se
not 14), skogsmarks värde samt övriga fastighetsvärden (se not 14).
Lager		
Lager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings
värdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den
löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdig
ställande och för att åstadkomma en försäljning.
Anskaffningsvärdet för upparbetat virke uppgår till verkligt värde med
avdrag för beräknade försäljningskostnader vid tidpunkten för avverkning i
enlighet med redovisningsprincipen för biologiska tillgångar.
Anskaffningsvärdet för lager beräknas genom tillämpning av först in, först
ut metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av
lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick.
Anskaffningsvärdet inkluderar en rimlig andel av indirekta kostnader baserat
på normalt kapacitetsutnyttjande.
Nedskrivningar
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild
tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till den
lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden (en
så kallad kassagenererande enhet). En kassagenererande enhet är den
minsta grupp av tillgångar för vilket det går att fastställa löpande betalningar
som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av
tillgångar. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande
enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning
belastar resultaträkningen.
Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet
fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning
av övriga tillgångar som ingår i enheten.

Beräkning av återvinningsvärdet
Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.
Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta av verkligt värde minus
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet
diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar
riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. För
en tillgång som inte genererar kassaflöden som är väsentligen oberoende av
andra tillgångar så beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande
enhet till vilken tillgången hör.
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinnings

värdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att
nedskrivningen gjordes.
Nedskrivningar på andra tillgångar återförs om det har skett en förändring i
de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.
En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens redovisade
värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången
skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de
avskrivningar som då skulle ha gjorts.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Sveaskog har pensionsåtaganden enligt pensionsplaner som följer av
kollektivavtal samt till följd av förpliktelser enligt bolagiseringsavtalet som
träffats med staten. Pensionsplanerna är antingen avgifts- eller förmåns
bestämda och omfattar antastbara och oantastbara pensionsförpliktelser.
Pensionsplanerna för anställda som är aktiva finansieras huvudsakligen
genom premiebetalningar till försäkringsföretag.

Avgiftsbestämda planer
Förpliktelserna avser i första hand förpliktelser till medarbetare knutna till
Avtalspension SAF-LO och ITP-avtalets avdelning 1 (nya ITP). Förpliktelser
avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i
resultaträkningen när de uppstår. Efter det att premierna har erlagts till de
fristående försäkringsföretag som anlitats finns det inte någon formell eller
informell förpliktelse att erlägga ytterligare premier.
Förmånsbestämda planer
Enligt förmånsbestämda planer bestäms pensionens storlek utifrån faktorer
som lön, tjänstetid och ålder.
Förpliktelserna avser huvudsakligen dels förpliktelser avseende medarbetare knutna till ITP-avtalets avdelning 2 (gamla ITP), dels förpliktelser avseende
pensioner och livräntor övertagna från staten i samband med bolagiseringen
(se not 23 avsättningar för pensioner).
Förpliktelserna enligt ITP-avtalets avdelning 2 tryggas genom premiebetalning till Alecta. I enlighet med ett uttalande av Rådet för finansiell rapportering
(UFR 6) ska ITP-plan som tryggas genom försäkring i Alecta klassificeras
som en förmånsbestämd plan (UFR 3) som omfattar flera arbetsgivare.
Tillgång till tillräcklig information som gör det möjligt att redovisa koncernens
andel av den förmånsbestämda förpliktelsen och de förvaltningstillgångar och
kostnader som är förbundna med planen saknas. Därför redovisas planen som
en avgiftsbestämd plan, vilket innebär att erlagda premier redovisas som en
kostnad.
Nettoförpliktelse, avseende övriga förmånsbestämda planer, beräknas
separat för varje plan utifrån företagsspecifika aktuariella antaganden. Dessa
innefattar bland annat bedömningar av framtida lönejusteringar, inflationstakt,
dödlighet, avgångsintensitet och förändringar i inkomstbasbelopp; förpliktelserna diskonteras till ett nuvärde. Diskonteringsräntan fastställs med
marknadsräntan på bostadsobligationer som grund.
Värderingarna har utförts av en kvalificerad extern aktuarie.
Om ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den ökade
ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare
perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den
genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är intjänade. Om ersättningen
är fullt ut intjänad redovisas en kostnad i resultaträkningen direkt.
I enlighet med IAS 19 redovisas alla aktuariella vinster och förluster i övrigt
totalresultat när de uppstår.
Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast om
företaget bevisligen är förpliktigat att avsluta en anställning före den normala
tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra
frivillig avgång. I de fall företaget säger upp personal upprättas en detaljerad
plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal
berörda personer samt ersättningarna för varje personalkategori eller
befattning och tiden för planens genomförande.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal eller informell
förpliktelse föreligger som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt
att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när det fastställs en utförlig och
formell omstruktureringsplan, och omstruktureringen antingen har påbörjats
eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida
rörelsekostnader.

Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna som
väntas erhållas från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna för att
uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet.
Miljöavsättningar
En miljöavsättning redovisas när myndighet har tagit beslut och uppmanar
bolaget att utföra åtgärd.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas i
övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter
redovisas i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till
tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte: temporär
skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första
redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid
tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt
resultat samt temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och
intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid.
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på
tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten
skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även justering
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa
kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse avser ett möjligt åtagande från inträffade händelser
där förekomsten av ett verkligt åtagande bekräftas endast av en eller flera
osäkra framtida händelser vilka inte helt ligger inom företagets kontroll, eller
ett åtagande som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas
som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, eller att åtagandets
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Utdelning till aktieägarna
Utdelning till aktieägarna redovisas som skuld till aktieägarna först när
utdelningen fastställts på årsstämman.
MODERFÖRETAGET
Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Rådet för finansiell rapportering och RFR 2. RFR 2 innebär
att moderföretaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom
ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och
tillägg som ska göras från IFRS. Skillnaderna mellan koncernens och
moderföretagets redovisningsprinciper framgår nedan.
De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderföretaget har
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderföretagets finansiella rapporter. I enlighet med lättnadsregler RFR 2 tillämpas inte
IAS 39 i moderföretaget.
Skatter
I moderföretaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp
på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med RFR 2
Redovisning för noterade juridiska personer. Moderföretaget väljer att redovisa
lämnade koncernbidrag i finansiella poster i resultaträkningen, då det
alternativet är tillåtet om sambandet mellan redovisning och beskattning ger
en annorlunda beskattningskonsekvens jämfört med andra företag. Vidare
redovisas koncernbidrag från ett dotterföretag i moderföretaget på samma
sätt som en vanlig utdelning, det vill säga som en finansiell intäkt. Skatt på
koncernbidrag redovisas i enlighet med IAS 12 i resultaträkningen.
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Not 2 | Uppgifter om moderföretaget

		
MSEK

Sveaskog AB, org nr 556558-0031, med säte i Kalix, är ett svenskregistrerat
aktiebolag. Företaget var den 31 december 2015 helägt av svenska staten.
						
Sveaskogs huvudkontor har följande adress:

Försäljning till närstående,
dotterföretag
–
–
13
12
Inköp från närstående,
dotterföretag
–
–
–
–
Fordringar på närstående,
koncernföretag
–
–
2 426
2 734
Skulder till närstående,
koncernföretag
–
–
8 726
7 938
Försäljning till närstående,
intresseföretag
1 094
1 130
–
–
Inköp från närstående,
intresseföretag
33
46
–
–
Fordringar på närstående,
intresseföretag
121
132
–
–
Skulder till närstående,
intresseföretag
2
6
–
–
					
Transaktioner med ledande befattningshavare
Inga transaktioner eller fordringar/skulder från Sveaskog till ledande
befattningshavare/styrelse har förekommit.			
För information om ersättningar till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter hänvisas till not 8.			

105 22 STOCKHOLM			
Besöksadress: Torsgatan 4
Sveaskog AB äger och förvaltar skogsfastigheter och aktier i dotterföretag
samt svarar för koncerngemensam finansiering.

Not 3 | Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga villkor. Med
närstående avses de företag där Sveaskog kan utöva ett bestämmande eller
betydande inflytande vad gäller de operativa och finansiella beslut som fattas.
Närståendekretsen omfattar dessutom de företag och fysiska personer som
har möjlighet att utöva ett bestämmande eller betydande inflytande över
Sveaskogs finansiella och operativa beslut. Transaktioner med närstående
inkluderar också förmåns- och avgiftsbestämda pensionsplaner.
Transaktioner med staten
Sveaskog AB ägs till 100 procent av svenska staten. Sveaskogkoncernens
produkter och tjänster erbjuds staten, statliga myndigheter och statliga
företag i konkurrens med andra leverantörer på kommersiella villkor.
På motsvarande sätt köper Sveaskog AB och dess koncernföretag
produkter och tjänster från statliga myndigheter och företag till marknadsmässiga priser och på kommersiella villkor. Enskilt svarar varken staten,
myndigheter eller företag för en väsentlig andel av Sveaskogkoncernens
nettoomsättning eller resultat. Fastighetsaffärer med Naturvårdsverket
uppgick under 2015 till 0 MSEK (9). Försäljningarna har skett till marknadsmässiga priser. Säkerheter eller ansvarsförbindelser har ej utfärdats.
Sveaskog AB:s transaktioner med dotterföretag
Interna fastighetsaffärer uppgick under 2015 till 0 MSEK (0).
Sveaskog AB:s fakturering till dotterföretag uppgick 2015 till 13 MSEK
(12). Inga inköp har gjorts från dotterföretag. Utdelning från Sveaskog
Förvaltnings AB samt ränteintäkter från och räntekostnader till koncernföretag specificeras i not 10 Finansiella intäkter och kostnader.
Beträffande Sveaskog AB:s fordringar på och skulder till dotterföretag
hänvisas till not 17 Långfristiga fordringar, not 19 Kortfristiga ej räntebärande
fordringar, not 20 Likvida medel, not 22 Räntebärande skulder samt not 24 Ej
räntebärande skulder. Aktier i koncernföretag specificeras i not 16 Aktier och
andelar.
Sveaskog AB har ställt borgen för pensioner till FPG för Sveaskog
Förvaltnings AB. I övrigt finns inga säkerheter eller ansvarsförbindelser.
Transaktioner med intresseföretag
Transaktioner med intresseföretag avser Setra Group AB. Sveaskog
Förvaltnings AB äger 50 procent av aktier och röstetal i Setra Group AB.
Försäljningen till Setra Group svarar för 18 procent (18) av den totala
nettoomsättningen för koncernen. Inköp från Setra Group avser huvud
sakligen restprodukter från Setras sågverk (flis, spån och bark) och svarar
för 2 procent (3) av koncernens totala kostnader för råvaror och förnöden
heter.
Transaktioner med närstående
Inga utställda säkerheter eller ansvarsförbindelser från Sveaskog till ledande
befattningshavare/styrelse har förekommit.
För information om ersättningar till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter hänvisas till not 8.				
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Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Not 4 | Intäkternas fördelning
Nettoomsättning 					
Huvuddelen av koncernens intäkter från varuförsäljning består inom
Skogsrörelsen av intäkter från försäljning av timmer, massaved och annan
fiberråvara dels från egen skog, dels från externt anskaffade källor.
Intäkter från tjänsteuppdrag avser bland annat transporter till industri samt
jakt- och fiskeupplåtelser.				
		
MSEK

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Externa intäkter per produkter
och tjänster				
Nettoomsättning				
Varuförsäljning
4 885
5 001
–
–
Tjänsteuppdrag
1 189
1 228
–
–
Övriga försäljningsintäkter
4
3
–
–
Summa
6 078
6 232
–
–
Intäkter från koncernföretag					
Nettoomsättning					
Tjänsteuppdrag
–
–
13
12
Summa
–
–
13
12
Summa totalt
6 078
6 232
13
12
Nettoomsättning per geografisk marknad				
Koncernens nettoomsättning är till 98 procent (96) hänförlig till Sverige.
Moderföretagets nettoomsättning är helt hänförlig till Sverige.		
		
MSEK

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Intäkter per geografisk marknad					
Nettoomsättning					
Sverige
5 936
6 056
13
12
Finland
45
58
–
–
Norge
14
18
–
–
Lettland
12
28
–
–
Litauen
4
14
–
–
Tyskland
53
50
–
–
Danmark
13
5
–
–
Övriga länder
1
3
–
–
Summa
6 078
6 232
13
12
					
Information om större kunder					
Koncernen har tre (tre) kunder vilka var och en för sig överstiger 10 procent
av omsättningen och dessa utgör 19, 15 respektive 12 procent (20, 16
respektive 11).

Not 5 | Övriga rörelseintäkter
		
MSEK

		
MSEK

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Realisationsvinst vid försäljning av 					
maskiner, inventarier och fastigheter
63
42
2
3
Övriga rörelseintäkter
0
13
0
1
Summa
63
55
2
4

Not 6 | Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader utgörs till 80 procent (77) av ersättningar till
entreprenörer inom Skogsrörelsen samt frakter och transporter.			
		
Arvoden och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Årets kostnad för operationella
leasingavtal
30
31
–
–
Förfalloår för ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal
- Inom ett år
28
26
–
–
- Mellan ett år och fem år
27
40
–
–
- Längre än fem år
0
1
–
–
Summa
55
67
–
–
					
Koncernen redovisar operationella leasingavtal avseende			
• kontorslokaler					
• skogsmaskiner, bilar och övriga motorfordon				

Koncernen hyr ett antal kontorslokaler genom operationell leasing. De
största är huvudkontoren i Kalix och Stockholm. Avtalen löper på ett, tre
eller fem år. Option på förlängning med ett, tre eller fem år varje gång med
indexuppräkning. Inga avtal innebär krav på förlängning om de sägs upp
		
Koncernen
Moderföretaget
inom avtalad tid innan nästa period börjar gälla. I hyresavtalen förekommer
MSEK
2015
2014
2015
2014
det indexklausuler.
Deloitte AB					
Skogsmaskiner anskaffades tidigare genom så kallade funktionsavtal.
Revisionsuppdrag
2
–
–
–
Avtalsperioden är 48–60 månader och avtalen kan sägas upp med tre
månaders varsel. Endast ett fåtal avtal löper fortfarande. Nyare maskiner ägs
Skatterådgivning
0
–
–
–
av företaget.
Övriga valda revisorer i koncernföretag					 Inga övriga större ej uppsägningsbara operationella leasingavtal finns i
moderföretaget eller koncernen.
Revisionsuppdrag
0
2
–
–
Skatterådgivning

–

0

–

–

Totalt
Revisionsuppdrag
2
2
0
0
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdrag
0
0
0
0
Skatterådgivning
0
0
0
0
Övriga tjänster
0
0
0
0
Summa
2
2
–
–
					
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets
uppgifter som det ankommer på företagets revisorer att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat
är andra uppdrag.

Not 7 | Leasingavtal
		
MSEK

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Årets intäkt avseende arrenden
123
117
13
12
Förfalloår för ingångna avtal					
Inom ett år
121
113
13
12
Mellan ett år och fem år
118
106
–
–
Längre än fem år
780
695
–
–
Summa
1 019
914
13
12
Koncernen redovisar arrendeintäkter avseende				
• jakt- och fiskeupplåtelser					
• bostads-, fritidsbostads-, gårds- och sidoarrenden				
• övriga markupplåtelser såsom för vindkraft och mobilmaster			
• täkter såsom grus, torv och berg
Avtalen avseende jakt- och fiske är i de flesta fall tillsvidareupplåtelser, eller
upplåtelser på 1–5 år, som kan sägas upp av båda parter med kort varsel.
Avtalen för jordbruksarrenden, bostadsarrenden m m samt upplåtelser med
hyresrätt (främst fritidshus) har varierande varaktighet men för upplåtelser
avseende bostäder föreligger oftast långa avtalsperioder eller tillsvidareupp
låtelser som är förknippade med någon form av besittningsskydd.
Koncernen har intäkter från anläggningsarrenden för vindkraftverk,
kommunikationsmaster och andra kapitalkrävande anläggningar. Framförallt
avtalen gällande vindkraft är tecknade med långa avtalstider, 25 år eller mer.
Koncernen upplåter nyttjanderätt till berg- och grustäkter samt torvtäkter.
Upplåtelserna är i de flesta fall kopplade till gällande täkttillstånd och kan ha
en varaktighet på upp till 25 år.					

Not 8 | Personalkostnader, medelantal
		

anställda och sjukfrånvaro

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader		
		
MSEK
Löner och andra ersättningar
varav bonus till vd
Avtalsenliga pensioner till vd
Avtalsenliga pensioner, övriga*
Övriga sociala kostnader
Summa

Koncernen
2015
2014
368
–
2
31
125
526

365
–
2
32
123
522

Moderföretaget
2015
2014
1
–
–
–
–
1

1
–
–
–
–
1

Kapitaliserade pensionsförpliktelser					
till vd och vvd
0
0
–
–
					
* Se även not 23, avsättningar för pensioner.
Löner och andra ersättningar per land
		

2015
Styrelse

MSEK

Övriga

Vd, vvd anställda

2014
Styrelse

Övriga

Vd, vvd anställda

Moderföretaget					
Sverige
1
–
1
–
varav bonus
–
–
–
–
					
Dotterföretag					
Sverige
7
354
8
349
varav bonus
–
–
–
–
Lettland
1
5
1
5
Finland
–
–
–
1
Litauen
–
–
–
–
Summa dotterföretag
8
359
9
355
Summa totalt
9
359
10
355
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Medelantal anställda per land					
Åldersfördelning av de sjukfrånvarande i procent			
29 år och yngre			
2,1
1,8
		
2015		
2015
2014
30–49 år			
2,2
2,5
		
Kvinnor
Män
Totalt
Totalt
50 år och äldre			
2,8
3,2
Summa			 2,5
2,7
Moderföretaget
–
–
–
–
					
Antalet långtidsfriska personer i procent
Dotterföretag					
av medelantalet tillsvidareanställda*			
36,1
41,3
Sverige
168
651
819
842
Lettland
5
25
30
33
* Personer som varit anställda i minst tre år och saknar frånvaro p g a
Finland
–
1
1
1
sjukdom de senaste två åren					
Litauen
–
1
1
1
					
Summa dotterföretag
173
678
851
877
Principer för ersättningar och andra förmåner för styrelsen och ledande
Summa totalt
173
678
851
877
befattningshavare
Principer				
Fördelningen mellan kvinnor och män i styrelse och koncernledning		 Till styrelsens ordförande och övriga årsstämmovalda ledamöter utgår arvode
enligt årsstämmans beslut.
		
2015
2014
Sveaskog följer statens riktlinjer avseende ersättning till ledande befatt		
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
ningshavare.
Ersättningen till verkställande direktören beslutas av styrelsen och till övrig
Styrelseledamöter				
koncernledning av verkställande direktören efter samråd med ersättningsValda av årsstämman
4
2
4
4
utskottet.
Arbetstagarrepresentanter,
Ersättningsfrågorna bereds av ersättningsutskottet som under perioden
ordinarie
1
1
1
1
2015-01-01 till 2015-04-23 utgjordes av Göran Persson och Mats G Ringesten, under perioden 2015-04-23 till 2015-06-16 av Göran Persson och
Arbetstagarrepresentanter,
Helene Biström samt under perioden 2015-06-16 till 2015-12-31 av Helene
suppleanter
–
2
–
2
Biström och Eva Färnstrand.				
Vd		
–
1
–
1
				
Övrig koncernledning
5
5
4
6
Ersättningar och andra förmåner under året, styrelsen		
Summa
10
11
9
14
Styrelsen är identisk i Sveaskog AB och Sveaskog Förvaltnings AB.
					
		
2015
2014
Moderföretaget
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män

				
Styrelse- Utskottsarvoden
arvoden
Summa
SEK

Göran Persson, styrelsens ordförande*
(t o m 2015-06-16)
184 384
23 048 207 432
Helene Biström (ordförande fr o m
2015-06-16)
216 667
26 889 243 556
Styrelseledamöter					
Helene Biström (t o m 2015-06-15)
68 750
0
68 750
Valda av årsstämman
4
2
4
4
Birgitta Johansson-Hedberg
150 000
40 000 190 000
Arbetstagarrepresentanter,
Mats G Ringesten (t o m 2015-04-23)
47 083
3 139
50 222
ordinarie
1
1
1
1
Eva Färnstrand*
150 000
5 405 155 405
Arbetstagarrepresentanter,
Anna-Stina Nordmark Nilsson*
150 000
40 000 190 000
suppleanter
–
2
–
2
Thomas Hahn
150 000
0
150 000
Vd		
–
1
–
1
Johan Hallberg
–
–
–
Summa
5
6
5
8
Summa
1 116 884 138 481 1 255 365
					
				
		
2015
2014
* Arvodena har fakturerats de egenägda företagen. Pålägg har då gjorts för
Dotterföretag (rörelsedrivande)
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
sociala avgifter. Upplägget är kostnadsneutralt för Sveaskog.			
Styrelseledamöter					
I styrelsen ingår även arbetstagarrepresentanter. Till dessa utgår inget
Valda av årsstämman
9
10
9
13
styrelsearvode.				
Arbetstagarrepresentanter,
ordinarie
1
1
1
1
Ersättningar och förmåner under året, koncernledning
Arbetstagarrepresentanter,
och övriga ledande befattningshavare
suppleanter
–
2
–
2
				
Skatte-		
Vd		
1
2
2
2
			
Löner och
pliktiga PensionsSumma
11
15
12
18

SEK

ersättningar

förmåner

kostnad *

Summa

Koncernledning				
Uppgift om de anställdas frånvaro p g a sjukdom				
Per-Olof Wedin, vd**
4 348 517
80 192 1 208 829 5 637 538
Per Matses, vice vd och CFO
2 231 705
56 138
579 047 2 866 890
Tommy Nilsson
Koncernen			 2015
2014
marknadsområdeschef Nord
1 522 846
3 911
386 713 1 913 470
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas
Eva Karlsson Berg, marknadssammanlagda ordinarie arbetstid					
områdeschef Mitt
Män			 2,2
2,6
(fr o m 2015-03-09)
1 095 351
39 050
231 383 1 365 785
Kvinnor			 3,4
3,4
Roger Johansson, tf marknadsTotalt			 2,5
2,7
områdeschef Mitt
					
(t o m 2015-03-08)
177 302
0
64 533
241 835
Fredrik Klang, marknadsSjukfrånvarons längd i dagar
områdeschef Syd
1 237 229
28 139
322 122 1 587 490
i procent av total sjukfrånvaro					
Herman Sundqvist, skogschef 1 617 879
56 011
403 066 2 076 956
Sammanhängande tid av 60 dagar eller mer			
34
45
Jan Wintzell, affärsutvecklings< 60 dagar			
66
55
chef
1 272 317
41 161
374 447 1 687 925
Totalt			 100
100
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Lena Sammeli-Johansson,
chef Svenska Skogsplantor
1 262 965
44 489
441 153 1 748 607
Karin Ericsson, HR-chef
1 239 959
389
493 386 1 733 735
Linda Andersson,
kommunikationschef
1 045 397
239
179 287 1 224 923
Viveka Beckeman, chefsjurist
1 315 150
183
274 269 1 589 602
				
Övriga ledande befattningshavare				
Guntars Zvejsalnieks,
vd SIA Sveaskog Baltfor (EUR)*** 76 134			
76 134
SEK
695 324			695 324
Summa (SEK)
19 061 943
349 902 4 958 235 24 370 080

				
* Pensionskostnad är de pensionspremier som inbetalats under året eller
under angiven period.
** I löner och ersättningar ingår en retroaktiv utbetalning för tidigare felaktigt
gjorda avdrag.				
*** Euro, valutakurs per 31/12 2015 EUR/SEK 9,1329.

Ledande befattningshavare				
Ersättning till verkställande direktören, övrig koncernledning samt övriga
ledande befattningshavare utgörs av grundlön, förmånsbil och pension.
Incitamentsprogram eller rörlig ersättning förekommer inte. 			
				
Verkställande direktör				
Per-Olof Wedin				
Pension				
Pension gäller från 65 års ålder. Utöver pensionsförmåner enligt allmän
försäkring (allmän pension) utgår tjänstepensionsförmåner innebärande att
företaget årligen avsätter motsvarande 30 procent av månadslönebeloppet
till en pensionsplan inkluderande sjukförsäkring, efterlevandeskydd och
premiebefrielse.				
				
Uppsägning och avgångsvederlag				
Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid om sex månader,
vid uppsägning från Per-Olof Wedins sida sex månader. Vid uppsägning från
företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 18 månadslöner.
Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot andra inkomster.
Avgångsvederlag är varken pensions- eller semestergrundande.			
				
Vice verkställande direktör				
Per Matses				

Not 9 | Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar
		
MSEK

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Avskrivningar enligt plan				
Immateriella anläggningstillgångar					
Balanserade utgifter för systemutveckling m m
1
2
–
–

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och inventarier
Summa Avskrivningar

5
6
72
84

6
10
78
96

1
–
0
1

0
0
0
0

Not 10 | Finansiella intäkter och kostnader
			
Koncernen
MSEK			 2015
2014

Finansiella intäkter
Utdelning			 6
6
Realisationsvinst			 –
0
Ränteintäkter			 4
13
Övriga finansiella intäkter			
–
0
Summa			 10
19
					
Finansiella kostnader				
Räntekostnader, pensioner			
–15
–20
Räntekostnader, övriga			
–170
–239
Nedskrivning			–13
–
Reaförlust på försäljning av aktier			
–4
–
Övriga finansiella kostnader			
–22
–21
Summa			 –224
–280
Summa totalt			
–214
–261
					
Den finansiella delen av kostnader för pensionsåtaganden i egen regi har
beräknats efter en räntesats om 2,75 procent (2,5).				

Pension				
Pension gäller från 65 års ålder. Utöver pensionsförmåner enligt allmän
försäkring (allmän pension) utgår pensionsförmåner enligt vid varje tidpunkt
			
Moderföretaget
gällande ITP-plan, avdelning 1.				
MSEK			 2015
2014
				
Resultat från andelar i koncernföretag				
Uppsägning och avgångsvederlag				
Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid om sex månader,
Utdelning			 –
–
vid uppsägning från Per Matses sida sex månader. Vid uppsägning från föreSumma			 –
–
tagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 18 månadslöner.
					
Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot andra inkomster.
Övriga finansiella intäkter				
Avgångsvederlag är varken pensions- eller semestergrundande.
Erhållet koncernbidrag			
245
319
				
Ränteintäkter,
koncernföretag			
0
0
Övriga medlemmar av koncernledning och vd dotterföretag i Lettland		
Ränteintäkter, övriga			
26
48
Pension				
Summa			 271
367
Från 65 års ålder utgår pension motsvarande ITP-planen. I de fall tiotaggs
					
lösning tillämpas inbetalas premie som vid traditionell ITP-plan.
Övriga finansiella kostnader				
För fyra av befattningshavarna inbetalas dock premier enligt ITP-planen upp
Räntekostnader, övriga koncernföretag			
–147
–174
till högst 30 procent av pensionsmedförande lön.
Räntekostnader, övriga			
–116
–187
En befattningshavare har en pensionsöverenskommelse utanför ITP-planen
Övriga finansiella kostnader			
–16
–20
till följd av tidigare ingångna avtal.
Summa			 –279
–381
För vd i dotterföretaget i Lettland tillämpas pensionsvillkor enligt lettisk lag.		
			
Summa totalt			
–8
–14
Uppsägning och avgångsvederlag				
					
Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid om 6–12
månader, vid uppsägning från de anställdas sida 3–6 månader.
Vid uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår
till 9–18 månadslöner.
Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot andra inkomster.
Avgångsvederlag är varken pensions- eller semestergrundande.
En av befattningshavarna saknar rätt till avgångsvederlag. För den personen
gäller ingen avräkning.
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Not 11 | Skatter

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar				

Resultat efter finansiella poster
			
MSEK
		

		
MSEK

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Koncernen
2015
2014

Uppskjuten skatteskuld					
Biologiska tillgångar, skogsmark,
övrig mark och byggnader
7 384
7 025
–
–
Sverige			 2 583
2 151
Övriga anläggningstillgångar
26
26
–
–
Övriga länder			
3
6
Varulager
31
33
–
Summa			 2 586
2 157
Skogsvårdsskuld
82
75
–
–
					
Avsättning för ersättningar till
Skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)
anställda
14
2
–
–
		
Koncernen
Moderföretaget
Periodiseringsfond
249
191
–
–
MSEK
2015
2014
2015
2014
Ersättningsfond för mark
37
72
–
–
Övriga obeskattade reserver
235
243
–
–
Aktuell skatt					
Summa
8 058
7 667
–
–
Periodens skattekostnad (–)/
skatteintäkt (+)
–172
–155
–
–
Uppskjuten skattefordran					
Justering av skattekostnad
Finansiella instrument
22
29
–
–
hänförlig till tidigare år
0
1
–
–
Reserver
1
3
–
–
Summa
–172
–154
–
–
Avsättningar
16
23
–
–
					
Summa
39
55
–
–
Uppskjuten skatt 				
Summa netto uppskjuten
Uppskjuten skatteintäkt (+)/
skatteskuld (+)/–fordran (–)
8 019
7 612
–
–
skattekostnad (–) avseende
temporära skillnader
–397
–312
–
–
Redovisas som					
Summa
–397
–312
–
–
Uppskjuten skattefordran
24
32
–
–
Summa totalt
–569
–466
–
–
Uppskjuten skatteskuld
8 043
7 644
–
–
					
Netto uppskjuten skatteskuld
8 019
7 612
–
–
Skattekostnad (–)/skatteintäkt (+) per land
					
		
Koncernen
Moderföretaget
Uppskjutna skattefordringar och -skulder fördelas enligt följande:
MSEK
2015
2014
2015
2014
Sverige
Övriga länder
Summa

–171
–1
–172

–153
–1
–154

–
–
–

–
–
–

Skillnad mellan nominell och effektiv skattesats				
		
%

Koncernen
2015
2014

Svensk inkomstskattesats
–22,0
–22,0
Skatteeffekt mellan redovisat
och skattemässigt resultat på
fastighetsaffärer		 –
Skatteeffekt på grund av tidigare
ej intäktsförda skattefordringar
resp ej kostnadsförda skulder
–
–
Skatteeffekt hänförlig till tidigare år
0,0
0,0
Skatteeffekt av att resultatandel i intresseföretag		
redovisas netto efter skatt
0,1
0,7
Skatteeffekt på grund av ej
avdragsgilla kostnader och
ej skattepliktiga intäkter
–0,1
–0,3
Övrigt
0,0
0,0
Effektiv skattesats enligt
resultaträkningen
–22,0
–21,6

Moderföretaget
2015
2014
–22,0

–22,0

–

–

–
–

–
–

–

		
–

–
–

–
–

–22,0

–22,0

			
MSEK
		

Koncernen
2015
2014

Uppskjutna skattefordringar				
Uppskjutna skattefordringar som ska
utnyttjas efter mer än 12 månader			
24
32
Uppskjutna skattefordringar som ska
utnyttjas inom 12 månader			
–
–
				
24
32
Uppskjutna skatteskulder					
Uppskjutna skatteskulder som ska
betalas efter mer än 12 månader			
8 043
7 644
Uppskjutna skatteskulder som ska
betalas inom 12 månader			
–
–
				 8 043
7 644
Uppskjutna skatteskulder (netto)			
–8 019 –7 612

Not 12 | Ej kassaflödespåverkande poster
		
MSEK

Avskrivningar
Realisationsvinster/förluster*
Skatteposter som redovisas mot övrigt totalresultat			
Realisationsvinster fastighets		
Koncernen
Moderföretaget
försäljning
MSEK
2015
2014
2015
2014
Resultatandelar i intresseföretag
Skatt hänförlig till poster som
Värdeförändring skog
redovisas mot övrigt totalresultat
–9
50
–
–
Övrigt
Summa
–9
50
–
–
Summa

Koncernen
2015
2014
84
–58
–78
–10
–1 432
–100
–1 594

96
–40

Moderföretaget
2015
2014
1
–2

0
–3

–68		
–64
–
–
–1 032
–
–
–128
–1
–3
–1 236
–2
–6

* Varav realisationsförlust för koncernen –5 (–2) som ingår i Övriga externa
kostnader.
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Not 13 | Immateriella anläggningstillgångar, koncernen

		
Balanserade utgifter för
		
Balanserade utgifter för
MSEK
systemutveckling m m
MSEK
systemutveckling m m
Anskaffningsvärden		
Anskaffningsvärden		
Ingående värden 1.1.2014
48
Ingående värden 1.1.2015
47
Investeringar
–1
Investeringar
0
Försäljning samt utrangering
–
Försäljning samt utrangering
0
Omräkningsdifferenser
0
Omräkningsdifferenser
0
Utgående värden 31.12.2014
47
Utgående värden 31.12.2015
47

Ackumulerade uppskrivningar		
Ackumulerade uppskrivningar		
Ingående värden 1.1.2014
4
Ingående värden 1.1.2015
4
Årets uppskrivningar
–
Årets uppskrivningar
–
Utgående värden 31.12.2014
4
Utgående värden 31.12.2015
4

Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående värden 1.1.2014
–16
Ingående värden 1.1.2015
–18
Försäljning samt utrangering
–
Försäljning samt utrangering
0
Årets avskrivningar
–2
Årets avskrivningar
–1
Utgående värden 31.12.2014
–18
Utgående värden 31.12.2015
–19

Ackumulerade nedskrivningar		
Ackumulerade nedskrivningar		
Ingående värden 1.1.2014
–31
Ingående värden 1.1.2015
–31
Årets nedskrivningar
–
Årets nedskrivningar
–
Utgående värden 31.12.2014
–31
Utgående värden 31.12.2015
–31
Utgående planenliga restvärden 31.12.2014
2
Utgående planenliga restvärden 31.12.2015
1
			
Under året har 19 MSEK (14) kostnadsförts avseende forskning och utveckling.

Not 14 | Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar
			
			
MSEK
Skogsmark

Byggnader,		
övrig mark och
Maskiner och
markanläggningar
inventarier

Pågående
nyanläggningar
och förskott

Summa övriga
materiella anläggningstillgångar

Koncernen					
Anskaffningsvärden					
Ingående värden 1.1.2014
2 156
566
771
11
1 348
Investeringar
21
3
104
1
108
Från pågående nyanläggningar och förskott m m
–
3
9
–12
–
Försäljning samt utrangering
–3
–9
–59
–
–68
Omräkningsdifferenser m m
0
0
1
–
1
Utgående värden 31.12.2014
2 174
563
826
0
1 389

Ackumulerade planenliga avskrivningar					
Ingående värden 1.1.2014
–
–314
–485
–
–799
Försäljning samt utrangering
–
4
47
–
51
Årets avskrivningar
–
–16
–79
–
–95
Omräkningsdifferenser m m
–
0
–1
–
–1
Utgående värden 31.12.2014
–
–326
–518
–
–844
Ackumulerade nedskrivningar					
Ingående värden 1.1.2014
–
–3
–9
–
–12
Årets nedskrivningar
–
–
1
–
1
Utgående värden 31.12.2014
–
–3
–8
–
–11
Utgående planenliga restvärden 31.12.2014
2 174
234
300
0
534
Anskaffningsvärden					
Ingående värden 1.1.2015
2 174
563
826
0
1 389
Investeringar
176
15
75
21
111
Från pågående nyanläggningar och förskott m m
–
1
7
–8
–
Försäljning samt utrangering
–4
–15
–90
–
–105
Omräkningsdifferenser m m
0
–9
–8
–
–17
Utgående värden 31.12.2015
2 346
555
810
13
1 378
Ackumulerade planenliga avskrivningar					
Ingående värden 1.1.2015
–
–326
–518
–
–844
Försäljning samt utrangering
–
5
72
–
77
Årets avskrivningar
–
–11
–77
–
–88
Omräkningsdifferenser m m
–
5
7
–
12
Utgående värden 31.12.2015
–
–327
–516
–
–843
Ackumulerade nedskrivningar					
Ingående värden 1.1.2015
–
–3
–8
–
–11
Årets nedskrivningar
–
–
5
–
5
Utgående värden 31.12.2015
–
–3
–3
–
–6
Utgående planenliga restvärden 31.12.2015
2 346
225
291
13
529

65

				
				
MSEK
Skogsmark
Moderföretaget
Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2014
Investeringar
Försäljning samt utrangering
Utgående värden 31.12.2014

Byggnader,
övrig mark och
markanläggningar

38
–
1
39

22
–
–1
21

Ackumulerade planenliga avskrivningar
Ingående värden 1.1.2014
Försäljning samt utrangering
Årets avskrivning
Utgående värden 31.12.2014
Utgående planenliga restvärden 31.12.2014

–
–
–
–
39

–4
0
0
–4
17

Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2015
Investeringar
Försäljning samt utrangering
Utgående värden 31.12.2015

39
–
–
39

21
–
0
21

Totalt innehar Sveaskog 3,12 miljoner hektar produktion skogsmark med en
volym stående skog om 248 miljoner m3sk. Enligt gällande avverkningsplan,
som är från 2013 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 2028. Därefter beräknas den successivt kunna
ökas till drygt 7,4 miljoner m3fub till år 2116. Cirka 57 procent av avverkningen
utgörs av timmer som säljs till sågverk och 44 procent utgörs av massaved
som säljs till massa- och pappersindustrin. Övrig volym utgörs av t ex
biobränsle i form av grenar och toppar (grot), som primärt används som
bränsleved, denna volym ingår inte i värderingen.
Virkesförråd, virkesuttag och virkestillväxt
			
		

Koncernen
2015
2014

Virkesförråd*, miljoner m3sk 			
248
Tillväxt*, miljoner m3sk			 11,4
Virkesuttag från egen skog, miljoner m3fub			
6,53

245
11,3
6,56

* Brukad mark. 1 m3sk motsvarar ca 0,82 m3fub.

Modellantaganden 			
Intäkterna utgår från priser från ett tioårssnitt (år 2006–2015) och därefter
en bedömd utveckling under åren 2016–2116 med en nominell prisökning på
1,5 procent per år. 		
För produktionskostnaderna tillämpas en aktuell normalkostnad. NormalAckumulerade planenliga avskrivningar
kostnaden motsvaras av genomsnittet av tre år (utfall för innevarande år,
Ingående värden 1.1.2015
–
–4
föregående år samt budget för kommande år). Under 2014 och 2015 har en
Försäljning samt utrangering
–
–
uppdatering skett av de fasta kostnaderna. Kostnaderna bygger på en
bedömd utveckling under åren 2016–2116 med en nominell kostnadsökning
Årets avskrivning
–
–1
på 2,0 procent per år.
Utgående värden 31.12.2015
–
–5
Sveaskog har avsatt arealer produktiv skogsmark till naturvårdsarealer.
Utgående planenliga restvärden 31.12.2015
39
16
Dessa arealer ingår inte i värdet för växande skog.
				
Taxeringsvärden för svenska fastigheter			
Sammanfattning modellantaganden
		
Koncernen
Moderföretaget
Diskonteringsränta
5,95%
MSEK
2015
2014
2015
2014
Intäkter
10 års snitt
Prisökning nominellt
1,50% per år
Biologisk tillgång
64 149 64 196
815
815
Kostnader
Normalkostnad*
Övrig mark
537
518
41
41
Kostnadsökning nominellt
2,00% per år
Byggnader
93
98
11
11
					
Summa
64 779 64 812
867
867
* Normalkostnad = utfall innevarande år och föregående år samt budget för
föregående år.
Redovisat i balansräkningen:
Skogsmark
Växande skog
Summa

2 346
31 751
34 097

2 174
30 344
32 518

39
–
39

38
–
38

Not 15 | Biologiska tillgångar, växande skog
		

och skogsmark

I Sveaskogkoncernen redovisas skogstillgångar uppdelat på växande skog,
som redovisas som biologisk tillgång till verkligt värde (IAS 41) och skogsmark, som redovisas till anskaffningsvärde. Sveaskog har bedömt att det
saknas relevanta marknadspriser som kan användas för att värdera
skogsinnehav av Sveaskogs storlek. Sveaskogs värdering görs därför genom
att beräkna nuvärdet av framtida förväntade kassaflöden från den växande
skogen. Värdering till verkligt värde görs utifrån värderingsnivå tre (se not 28).
Beräkningen av kassaflöden görs för kommande 100 år, vilket bedöms vara
skogens avverkningscykel. Kassaflödena beräknas utifrån avverkningsvolymer
enligt Sveaskogs aktuella avverkningsplan samt bedömningar om framtida
pris- och kostnadsutveckling. Kostnader för återplantering ingår i värderingen
då återplantering efter avverkning är en skyldighet enligt lag. Kassaflödena
före skatt diskonteras med en ränta om 5,95 procent (6,25), vilket bedöms
motsvara den långsiktiga vägda kapitalkostnaden (WACC = weighted cost of
capital) för detta tillgångsslag.
Vid värderingen av värdet på den växande skogen i 2015 års bokslut har
styrelsen beslutat att sänka diskonteringsräntan från 6,25 procent till 5,95
procent. Beslutet baseras på en extern analys om relevant nivå på den
långsiktiga vägda kapitalkostnaden för skogsföretag. Den enskilda effekten
av beslutet innebär ett ökat värde på den växande skogen med 1 762 MSEK.

MSEK

Växande skog

Växande skog
Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2014
Förvärv av växande skog
Försäljning av växande skog
Förändringar till följd av avverkning
Förändringar av verkligt värde
Utgående värden 31.12.2014

29 375
5
–67
–1 531
2 562
30 344

Ingående värden 1.1.2015
Förvärv av växande skog
Försäljning av växande skog
Förändringar till följd av avverkning
Förändringar av verkligt värde
Utgående värden 31.12.2015

30 344
41
–66
–1 528
2 960
31 751

Skogsmark		
Ingående värden 1.1.2014
2 156
Förvärv av skogsmark
21
Försäljning av skogsmark
–3
Utgående värden 31.12.2014
2 174
Ingående värden 1.1.2015
Förvärv av skogsmark
Försäljning av skogsmark
Utgående värden 31.12.2015
					

66

2 174
176
–4
2 346

Känslighetsanalys utifrån väsentliga värderingsparametrar och dess
påverkan på Sveaskogs växande skog

• En höjning av den årliga prisökningen med 0,5 procentenheter höjer värdet
med 8 800 MSEK på den växande skogen.			
			
Diskonteringsränta			
Avverkningskostnader 			
• En sänkning av diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter höjer värdet
• En höjning av den årliga kostnadsökningen med 0,5 procentenheter sänker
på växande skog med 3 400 MSEK.			
värdet med 5 400 MSEK på den växande skogen.			
• En höjning av diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter sänker värdet
• En sänkning av den årliga kostnadsökningen med 0,5 procentenheter höjer
med 2 800 MSEK på värdet av den växande skogen.			
värdet med 4 400 MSEK på den växande skogen.
		
Virkespriser 			
• En sänkning av den årliga prisökningen med 0,5 procentenheter sänker
värdet med 7 200 MSEK på den växande skogen.			

Not 16 | Aktier och andelar
		Andra
		långfristiga
IntressevärdepappersMSEK
företag*
innehav

Specifikation av intäkter, resultat, tillgångar och skulder
i intresseföretag (Setra Group)					

MSEK
2015
2014
Setra Group			
Koncernen			
Enligt företagets redovisning:			
Ingående värden 1.1.2014
311
88
Nettoomsättning
4 218
4 194
Investeringar
–
1
Resultat efter skatt
20
133
Försäljningar
–
–
Resultat från kvarvarande verksamheter
20
133
Nedskrivningar
–
–2
Övrigt totalresultat
35
-21
Andel i intresseföretags resultat**
64
–
Periodens totalresultat
55
112
Utgående värden 31.12.2014
375
87
Anläggningstillgångar
890
944
			
Omsättningstillgångar
1 597
1 668
Ingående värden 1.1.2015
375
87
Eget kapital
1 264
1 274
Investeringar
–
1
Långfristiga skulder
557
673
Försäljningar
–
–
Kortfristiga skulder
666
665
Nedskrivningar
–
–3
Utdelning
–32
–
				
Andel i intresseföretags resultat**
10
–
Moderföretaget		
Utgående värden 31.12.2015
354
85
						 Anskaffningsvärden			
* Innehavet i Setra Group redovisas enligt kapitalandelsmetoden. AktieIngående anskaffningsvärden
24 934
24 934
innehavet i övriga intresseföretag har värderats till anskaffningsvärde. 		
Investeringar
–
–
Kapitalandelsredovisning har ej tillämpats för dessa p g a innehavens
Utdelningar och försäljningar av företag
–
–
ringa betydelse. 					
Utgående
anskaffningsvärden
24
934
24
934
** Andel i intresseföretags resultat efter skatt och utdelning avseende 2015
(2014) samt förändring av internvinstreserven avseende Setra.

Specifikation av aktier och andelar samt andra långfristiga värdepappersinnehav
			
		
Ägarandel i %*
Org nr
Säte/land
Antal aktier
2015
2014

Eget kapital
MSEK, 31 dec
2015

Årets resultat,
MSEK
2015

Redovisat värde
MSEK, 31 dec
2015
2014

Sveaskog AB
556558-0031							
Direkta innehav i koncernföretag									
Hjälmare Kanal AB
556002-4472
Stockholm
5 936
100
100
2
0
3
3
Sveaskog Förvaltnings AB
556016-9020
Stockholm
95 157 179
100
100
18 407
865
24 931
24 931
Summa direktägda koncernföretag								
24 934
24 934

Indirekt innehav i koncernföretag									
MPH Skydd AB
556852-1339
Stockholm
50
100
100
1
–1
–
SIA Sveaskog Baltfor
40003293038
Riga, Lettland
2 500
100
100
18
3
–
Skogsriket Sveaskog AB
556097-2811
Östersund
1 000
100
100
0
–
–
Stöten Mark AB
556000-1074
Stockholm
90 000
100
100
11
–
–
Sveaskog Försäkringsaktiebolag
516401-8466
Stockholm
500 000
100
100
50
0
–
Svenska Skogsplantor AB
556477-5327
Hallsberg
44 550
100
100
97
1
–
Sveaskog Timber AB
556027-0703
Stockholm
1 000
100
100
254
0
–
Sågedet Fastighets AB
(sålt 1 oktober 2015)
556811-9456
Kalix
2 000
–
100
–
0
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Koncernens innehav i intresseföretag									
Moderföretagets indirekta innehav									
Setra Group AB
556034-8483
Stockholm
25 761 671
50
50
1 264
20
354
375
Summa intresseföretag								
354
375
* Rösträttsandelen överensstämmer för samtliga andelar med kapitalandelen.
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Fortsättning not 16 Specifikation av aktier och andelar samt andra långfristiga värdepappersinnehav
			
		
Ägarandel i %*
Org nr
Säte/land
Antal aktier
2015
2014

Eget kapital
MSEK, 31 dec
2015

Årets resultat,
MSEK
2015

Redovisat värde
MSEK, 31 dec
2015
2014

Koncernens övriga långfristiga värdepappersinnehav
Moderföretagets indirekta innehav									
EkoNord Invest AB
556769-8625
Krokom
7 143
14,3
14,3
–
–
9
12
Linotech AB
556550-8446
Stockholm
2 265 748
1,9
1,9
–
–
0
0
Shorelink AB
556053-7168
Piteå
18 775
24,1
24,1
–
–
3
3
SunPine AB
556682-9122
Piteå
16 685
25,1
25,1
–
–
50
50
Swe Tree Technologies AB
556573–9587
Umeå
408 333
13,8
13,8
–
–
12
21
Torsta AB
556892-2420
Krokom
200
5,0
5,0
–
–
0
0
Vesselplan AB
556813-2798
Göteborg
85
17,0
17,0
–
–
0
0
Goldcup 100363 AB
559031-9231
Stockholm
100 000
100,0				
0
0
Övriga andelar								1
1
Summa koncernens övriga långfristiga värdepappersinnehav							
75
87
Summa koncernens innehav av aktier i intresseföretag och övriga långfristiga värdepappersinnehav				
429
462
* Rösträttsandelen överensstämmer för samtliga andelar med kapitalandelen.							
Komplett lagstadgad specifikation av koncernföretagens innehav finns i den årsredovisning som insändes till
bolagsverket. Denna specifikation finns på www.sveaskog.se.

Not 17 | Långfristiga fordringar

		
MSEK

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Övriga fordringar
Derivattillgång
–
–
–
–
Förutbetalda kostnader
46
63
7
7
Räntebärande långfristiga fordringar					
Upplupna intäkter
16
11
–
–
Fordringar hos koncernföretag			
2 150
2 410
Övriga kortfristiga fordringar
143
178
20
23
Övriga långfristiga fordringar
8
9
–
–
Summa
205
252
27
30
Summa
8
9
2 150
2 410
Se not 28 för åldersanalys och information om förfallna ej nedskrivna fordringar.
Ej räntebärande långfristiga fordringar					
Övriga långfristiga fordringar
–
–
Summa
–
–
–
–
Not 20 | Likvida medel
Summa totalt
8
9
2 150
2 410
		
MSEK

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

		
MSEK

Not 18 | Lager*
			
Koncernen
MSEK			 2015
2014
Avverkningsrätter			 23
Pågående arbete för annans räkning			
75
Råvaror			 0
Förbrukningsartiklar			 12
Produkter under tillverkning*			
134
Färdiga produkter*			
425
Summa			 669

26
86
11
3
135
479
740

* Varav tillhörande Svenska Skogsplantor AB:
Produkter under tillverkning			
Färdiga produkter			

135
116

0
0

Med produkter under tillverkning avses plantor, övriga växter och frö. Med
färdiga produkter avses virkeslager, grot och träddelar vid väg, bränsle på
terminal samt sticklingar.

Not 19 | Kundfordringar, lånefordringar
		
		
MSEK

och övriga fordringar
Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Koncernen
2015
2014

Moderföretaget
2015
2014

Kortfristiga placeringar
761
1 145
–
–
Kassa och bank
374
200
–
–
Summa enligt balansräkningen
1 135
1 345
–
–
Summa enligt kassaflödesanalysen 1 135
1 345
–
–
					
Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att				
• de har en obetydlig risk för värdefluktuationer			
• de kan lätt omvandlas till kassamedel				
• de har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.		
Kortfristiga placeringar sker i bank-, bostadsinstitut- och företagscertifikat
enligt fastställt motpartsreglemente (se not 28).				
Placeringarna är maximalt cirka sex månader.				
Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 4 250 MSEK (3 850).			
För huvuddelen av den svenska koncernen finns så kallade koncernkonton
med Sveaskog Förvaltnings AB som huvudkontoinnehavare. Sveaskog
Förvaltnings AB:s mellanhavanden med koncernföretagen avseende
koncernkonton redovisas som kortfristig räntebärande fordran respektive
kortfristig räntebärande skuld till koncernföretagen. Sveaskog AB:s fordringar
på koncernföretag avser banktillgodohavanden inom koncernkontosystem.		

Not 21 | Eget kapital

Eget kapital i koncernen består av aktiekapital, reserver och intjänade
vinstmedel (inkl årets resultat). Eget kapital i moderföretaget består av
Kundfordringar och lånefordringar					
aktiekapital, reservfond, balanserade vinstmedel och årets resultat.			
Kundfordringar
924
1 002
–
–
Reservering osäkra kundfordringar
–6
–7
–
–
Koncernen			
Fordringar hos intresseföretag
121
132
–
–
Aktiekapital			
Fordringar hos koncernföretag,
Antal aktier uppgår till 118 373 034 A-aktier med ett kvotvärde av SEK 1.		
räntebärande
–
–
0
0
Fordringar hos övriga koncernföretag
–
–
250
324
Reserver			
Reserver består av säkringsreserv och omräkningsreserv.			
Summa
1 039
1 127
250
324
					

68

Säkringsreserv			
Säkringsreserven innefattar den effektiva delen av den ackumulerade
nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödesinstrument hänförbart
till säkringstransaktioner som ännu inte har avslutats.			
			
Omräkningsreserv			
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har
upprättat sina finansiella rapporter i den valuta som används i den ekono
miska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell
valuta) till SEK.		
Moderföretaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i
svenska kronor. 		
		
			
Intjänade vinstmedel			
Intjänade vinstmedel i koncernen utgörs av årets resultat samt föregående års
intjänade vinstmedel efter eventuell vinstutdelning.
Styrelsen lämnar förslag till utdelning. Utdelningens storlek beslutas av
årsstämman.				
			
Moderföretaget			
Reservfond			
Syftet med reservfonden var att spara en del av årsvinsten, som inte gick åt
för täckning av balanserad förlust. Avsättning till reservfond är inte längre
erforderlig.				
			
Fritt eget kapital			
Balanserade vinstmedel i moderföretaget utgörs av årets resultat samt
föregående års balanserade vinstmedel efter eventuell vinstutdelning. 		
Styrelsen lämnar förslag till utdelning. Utdelningens storlek beslutas av
årsstämman.		

Not 22 | Räntebärande skulder
Koncernen finansierar sig via banksystemet genom bilaterala banklåneavtal
och via kapitalmarknaden genom utgivande av företagscertifikat och
obligationslån. Löptiderna varierar mellan några månader till som längst
30 år. Räntan är både fast och rörlig och utan undantag i svenska kronor. Vid
angivande av rörlig ränta har den senaste fixerade rörliga räntan (STIBOR
tre månader) för respektive lån som gällde per 31 december 2015 använts.
Av ingångna lånelöften var vid utgången av 2015 4 250 MSEK (3 850)
outnyttjade. För vidare detaljer kring koncernens låneportfölj och förfallo
struktur, se nedan.
För mer information om företagets exponering för ränterisk och risk för
valutaförändringar hänvisas till not 28 Finansiella risker.

Räntevillkor 2015, koncernen				Nominellt
			
		 belopp i
		
Räntesats
RänteoriginalMSEK
% bindning Valuta
valuta

Räntebärande tillgångar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

–0,02
0,00

rörlig
rörlig

SEK
SEK

Totalt

761
374

761
374

Räntebärande skulder					
Företagscertifikat
0
rörlig
SEK 2 720 2 720
Banklån
0,55
rörlig
SEK
400
400
effekt av ränteswapar
3,94
fast
SEK
400
Obligationer					
MTN Obligation SEK
3,57
fast
SEK 1 560 1 560
MTN FRN SEK
0,57
rörlig
SEK 2 730 2 730
effekt av ränteswapar
3,11
fast
SEK
950
Obligationslån
0,98
rörlig
SEK 1 200 1 200
effekt av ränteswapar
4,01
fast
SEK
800
Övriga räntebärande skulder
–
–
–
–
–
Summa räntebärande skulder 					 8 610
					
Förfalloår för finansiella skulder (inklusive framtida ränteflöden)
Tabellen visar odiskonterade flöden.
		
		

Mellan
0–3

Per 31.12.2014 MSEK
mån
Upplåning (exkl skulder
avseende finansiell leasing)
2 112
Skulder avseende finansiell leasing
0
Derivatinstrument
0
Leverantörsskulder och övriga
skulder
789
Finansiella garantiavtal
0

Mellan
4–12
mån

Mellan
12–24
mån

Mellan
24–60
mån

Mer än
60
mån

1 095
0
80

866
0
67

2 812
0
99

3 113
0
35

37
58

25
0

8
0

7
0

Per 31.12.2015					
Upplåning (exkl skulder
avseende finansiell leasing)
2 742
765 1 061 1 147 3 508
Skulder avseende finansiell leasing
0
0
0
0
0
Derivatinstrument
15
36
38
48
14
Leverantörsskulder och övriga
skulder
722
38
23
7
2
Finansiella garantiavtal
0
58
0
0
0
Under år 2016 förfaller 4 376 MSEK (4 171) av de finansiella skulderna. Vid
årsskiftet var kassamedel och korta placeringar 1 135 MSEK (1 345), kundfordringar 1 039 MSEK (1 127) och outnyttjade kontrakterade bilaterala
banklåneavtal 4 250 MSEK (3 850).

					
		
Koncernen
Moderföretaget
MSEK (nominella belopp)
2015
2014
2015
2014

Räntebärande skulder fördelade på valutor inkl till skulderna
hänförliga finansiella derivatinstrument
Koncernen
2015
2014
Valuta (nominella belopp)
MSEK Andel, %
MSEK Andel, %

Bankfaciliteter
Obligationslån
Justering från nominella till
bokförda värden
Summa

2015
Valuta (nominella belopp)
Tillgångar
Skulder
Ränteswapar kassaflödessäkring
0
150
Ränteswapar ej säkringsredovisning
0
13
Summa
0
163

MSEK
8 610
100
8 900
100
Långfristiga skulder					
Summa
8 610
100
8 900
100
Utnyttjande under 8 000 MSEK					
Marknadsvärdering av finansiella derivatinstrument			
Medium Term Note program
3 990
4 290
3 990
4 290
		
0
1 200
–3
5 187

400
1 200
–4
5 886

0
1 200
–3
5 187

400
1 200
–4
5 886

2014
Tillgångar

Skulder

0
0
0

177
25
202

Minus långfristig del ränteswapar
kassaflödessäkring
0
135
0
175
Kortfristiga skulder					
Kortfristig del
0
15
0
2
Utnyttjande under 5 000 MSEK					
Fördelning av finansiella derivatinstrument
Företagscertifikatsprogram
2 720
2 110
2 720
2 110
			
Koncernen
Utnyttjande under 8 000 MSEK					
MSEK
(nominella
belopp)
		
2015
2014
Medium Term Note program
300
900
300
900
Bankfaciliteter
400
0
400
0
Räntederivat					
Obligationslån
0
0
0
0
Ränteterminer netto			
0
25
Ränteswapar Löptid kortare än 1 år			
600
260
Justering från nominella
		
Löptid 2–4 år			
1 450
2 050
till bokförda värden m m
37
6
0
–4
		
Löptid 5 år och längre			
800
500
Skulder till koncernföretag,
Summa				 2 850
2 835
räntebärande
–
–
8 726
7 932
Summa
3 457
3 016
12 146 10 938
Summa totalt
8 644
8 902
17 333 16 824
					
		
			

Ränteoptioner				
100
Summa				 2 950

100
2 935
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Not 23 | Avsättningar för pensioner

			
MSEK
		

Koncernen
2015
2014

Nettokostnad för förmåner av
Avgiftsbestämda planer				
förmånsbestämda pensionsplaner
Förpliktelserna avser i första hand förpliktelser till medarbetare knutna till
Rörelsekostnad			 –3
12
Avtalspension SAF-LO men även förpliktelser som avser medarbetare knutna
till ITP-1-avtalet. Förpliktelser avseende utgifter till avgiftsbestämda planer
Räntekomponent i årets ökning av nuvärdet					
redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.			
av pensionsförpliktelser			
15
20
					
Aktuariell vinst/förlust till följd av förändrade
Förmånsbestämda planer					
demografiska antaganden			
–
32
Förpliktelserna avser huvudsakligen förpliktelser till medarbetare knutna till
Aktuariell vinst/förlust till följd av förändrade
ITP-2-avtalet och förpliktelser avseende pensioner och livräntor övertagna
finansiella antaganden			
–10
65
från staten i samband med det s k bolagiseringsavtalet enligt vilket Sveaskog
Aktuariell vinst/förlust till följd av erfarenhetsFörvaltnings AB övertog Domänverkets rörelse och tillgångar per 1 juli 1992
baserade förändringar			
–5
11
samt motsvarande förpliktelser hos Svenska Skogsplantor AB också
Redovisad pensionskostnad 			
–3
140
övertagna från staten i samband med detta företags övertagande av rörelse
					
och tillgångar från Skogsstyrelsen per 1 juli 1994. Därtill föreligger vissa
Förväntad förfallotid för avsättningar för pensioner				
temporära förpliktelser tillkomna i samband med rationalisering och
Inom 1 år			
65
68
omstrukturering av verksamheten.		
Senare än inom 1 år			
515
582
Koncernens redovisade avsättningar till pensioner motsvarar nuvärdet av
Summa			 580
650
dessa pensionsförpliktelser förutom ITP-2.		
					
Förpliktelserna avser i allt väsentligt förpliktelser övertagna från staten i
				
31.12
31.12
samband med övertagande av rörelser och dithörande efter övertagandetidProcent			 2015
2014
punkterna. I förpliktelserna ingår även antastbara utfästelser till viss personal
vars anställningar följde med i rörelseövertagandet 1992 samt vissa
Diskonteringsfaktor			 2,75
2,50
tillkommande pensionsförpliktelser som ännu ej är skattemässigt avdragsgilla.
Inflationsindex för konsumentpriser			
2,0
2,0
I upptaget belopp ingår en avsättning för att täcka vissa bristfälligheter i
Inkomstinflation			 3,0
3,0
övertaget underlag från staten. Eftersom det inte finns något nyintjänande
Framtida lönehöjningar			
3,0
3,0
så är riskerna begränsade till främst förändringar i diskonteringsräntan.
Dödlighetsantagande			 DUS14 DUS14
Pensionsskulden beräknas enligt IAS 19. Aktuariella vinster och förluster
					
till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella
Känslighetsanalys				
antaganden redovisas i övrigt totalresultat under den period då de uppstår.		
Ökad diskonteringsränta med 1,0 procent innebär en minskning av skulden
Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av
med 38 MSEK (55).			
oberoende aktuarier. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen
Sänkt diskonteringsränta med 1,0 procent innebär en ökning av skulden
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med
med 44 MSEK (64).			
användning av räntesatsen för bostadsobligationer med samma duration
Förväntad vägd genomsnittlig duration för förpliktelsens nuvärde är per
som pensionsskulden.		
2015-12-31 7,21 år (9,46).
Den avtalsenliga oantastbara pensionsrätt avseende förmånsbestämda
Diskonteringsräntan fastställs med marknadsräntan på bostadsobligationer
pensionsplaner som fortlöpande intjänas finansieras genom premiebetalning
som grund. Justering görs för skillnaden mellan real och nominell statsobligatill Alecta. För de medarbetare som är knutna till förmånsbaserade pensionstion. På detta sätt kan vi behålla inflationsantagandet på Riksbankens långplaner administrerade av Alecta (ITP-planen) och ej inryms i den s k tiotaggarsiktiga inflationsmål.			
lösningen uppgår premierna år 2015 till 16 MSEK (16). Den kollektiva
konsolideringsnivån hos Alecta var vid utgången av 2015 153 procent (143).		
Avsättningar för antastbara utfästelser beräknas dock som om intjänande
fortlöpande sker även om utfästelsen gentemot borgenären uppstår först när
pensionsfallet inträffar.		
Not 24 | Ej räntebärande skulder
Följande tabeller visar en översikt av de poster knutna till de pensions
åtaganden som behandlas som förmånsbestämda och fonderade förpliktelser
Leverantörsskulder m m
och som ingår i nettokostnaden för de ersättningar som redovisas i koncern		
Koncernen
Moderföretaget
resultaträkningen.		.			
		
MSEK
2015
2014
2015
2014
			
Koncernen
Leverantörsskulder
699
774
–
–
MSEK
		
2015
2014
Skulder till intresseföretag
2
6
–
–
Redovisat värde av förmånsbestämda pensionsplaner			
Skulder till koncernföretag
–
–
0
9
Nuvärde av förpliktelser			
580
650
Summa totalt
701
780
0
9
Redovisade avsättningar till pensioner			
580
650
					
					
Övriga skulder			
Förändringar av redovisade pensionsavsättningar
		
Koncernen
Moderföretaget
under 2015 respektive 2014					
MSEK
2015
2014
2015
2014
Avsättningar 31.12. 2014 respektive 31.12.2013		
650
597
Aktuariell vinst/förlust till följd av förändrade
Derivatskuld
163
202
–
–
demografiska antaganden			
–
32
Förutbetalda intäkter
22
23
–
–
Aktuariell vinst/förlust till följd av förändrade
Upplupna kostnader m m
129
151
44
59
finansiella antaganden			
–10
65
Övriga kortfristiga skulder
98
92
0
0
Aktuariell vinst/förlust till följd av erfarenhetsSumma
412
468
44
59
baserade förändringar			
–5
11
Utbetalda förmåner			
–68
–71
Övrig förändring			
13
16
Redovisade avsättningar till pensioner			
580
650
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Not 25 | Övriga avsättningar

Not 27 | Upplysningar om kategorier av
finansiella instrument

					

		

		
		
MSEK

Sveaskog har följande typer av finansiella instrument

Ingående
balans
1.1.2014

Återförda
Nya		 Utgående
avsätt- avsätt- Ianspråkbalans
ningar ningar
tagande 31.12.2014

Koncernen					
Avsättningar för
resursanpassning
26
–10
5
–6
15
Övriga avsättningar
249
–1
4
–28
224
Summa
275
–11
9
–34
239
		
		
MSEK

Ingående
balans
1.1.2015

Återförda
Nya		 Utgående
avsätt- avsätt- Ianspråkbalans
ningar ningar
tagande 31.12.2015

Koncernen					
Avsättningar för
resursanpassning
15
–6
3
–9
3
Övriga avsättningar
224
–38
6
–16
176
Summa
239
–44
9
–25
179

Koncernen
			
			
MSEK

Låne- och
kundfordringar

Finansiella tillgångar som
kan säljas

Summa

Tillgångar i BR 31 december 2014				
Andra långfristiga
värdepappersinnehav		
87
87
Kundfordringar och andra
fordringar exkl interimsfordringar
1 271		1 271
Likvida medel
1 345		
1 345
Skulder
värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Derivat som		
används för
Övriga
säkringsfinansiella
ändamål
skulder

Summa

Skulder i balansAvsättningar för resursanpassning					räkningen 31.12.2014				
Räntebärande långAvsättningar till reserv för resursanpassning i Sveaskog Förvaltnings AB avser
omorganisationer 2013, 2014 och 2015.					
fristiga skulder			
5 886
5 886
		
Långfristiga skulder,
Övriga avsättningar				
ej räntebärande			
15
15
Övriga avsättningar avser framförallt historiska impediment, arkivkostnader
Räntebärande kortknutet till Domänverkets arkiv, vägar och broar samt miljöavsättningar.		
fristiga skulder			
3 016
3 016
Beloppen uppgår per sista december 2015 till 25 MSEK (31), 106 MSEK
Derivat, värderade till
(105), 19 MSEK (21) samt 23 MSEK (22). 2014 fanns även en avsättning för
verkligt värde över
ej lagakraftvunnen skatteintäkt (37 MSEK).		
balansräkningen
25
177		202
Därutöver ingår framför allt nedskrivning av avverkningskontrakt med
Leverantörsskulder			 780
780
2 MSEK (5).		
Övriga kortfristiga
skulder			 22
22

Not 26 | Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
					
		
Koncernen
Moderföretaget
MSEK
2015
2014
2015
2014

			
			
MSEK

Låne- och
kundfordringar

Finansiella tillgångar som
kan säljas

Summa

Tillgångar i balansräkningen 31.12.2015				
Andra långfristiga
Ställda säkerheter					
värdepappersinnehav		
75
75
Bankmedel
5
5
–
–
Kundfordringar och andra
Summa
5
5
–
–
fordringar exkl interimsfordringar
1 180		1 180
Eventualförpliktelser
Likvida medel
1 135		
1 135
Borgensförbindelser för
koncernföretag
–
–
580
583
Skulder
Derivat som		
Summa
–
–
580
583
värderade till
används för
Övriga
					
verkligt värde via
säkringsfinansiella
resultaträkningen

ändamål

skulder

Summa

Kapitalavrop					
Skulder i balansräkningen 31.12.2015					
År 2008 beslöt styrelsen i Sveaskog att delta i bildandet av EkoNord Invest
AB och tillskjuta ett sammanlagt belopp om 20 MSEK. Det tillskjutna
Räntebärande långbeloppet sker via successivt kapitalavrop från EkoNord Invest AB:s sida. Per
fristiga skulder			
5 231
5 231
balansdagen var 16 MSEK (16) inbetalt till EkoNord Invest AB.
Långfristiga skulder,
År 2013 beslöt styrelsen att delta i nyemissionen i Swe Tree Technologies
ej räntebärande			
6
6
AB och att tillskjuta ett sammanlagt belopp om 4 MSEK. Det tillskjutna
Räntebärande kortbeloppet sker successivt via kapitalavrop från Swe Tree Technologies AB.
fristiga skulder			
3 457
3 457
Per balansdagen var 2 MSEK (1) inbetalt till Swe Tree Technologies AB i
Derivat, värderade till
nyemissionen.					
verkligt värde över
balansräkningen
13
150		163
Borgen				
Leverantörsskulder			 701
701
År 2013 beslöt styrelsen i Sveaskog att Sveaskog Förvaltnings AB tecknar
Övriga kortfristiga skulder			
39
39
en borgen på maximalt 19,5 MSEK kopplat till den ekonomiska föreningen
					
SDC:s systemuppgradering.		
.
Bokfört värde överensstämmer med verkligt värde för andra långfristiga
värdepappersinnehav och för kortfristiga tillgångar och skulder (till exempel
kundfordringar och leverantörsskulder).
De finansiella instrumenten beskrivs närmare i not 19 (kundfordringar och
lånefordringar), not 22 och 24 (andra finansiella skulder) och not 22 (derivat).
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Not 28 | Finansiella risker

Finansiella derivatinstrument not 22 Räntebärande skulder. Se även sidan 73
känslighetsanalys.		
Värdeförändringar på ränteswapar per 31 december 2015 som säkrings
Finanspolicy					
redovisas, redovisas i övrigt totalresultat.				
Styrelsen i Sveaskog har antagit en finanspolicy som reglerar hur de
			
finansiella risker som koncernen utsätts för, ska hanteras. Denna policy
Kreditrisk/motpartsrisk					
utvärderas en gång per år.
Med kreditrisk avses att en motpart i en finansiell transaktion inte kan fullfölja
Med finansiella risker avses förändringar i koncernens resultat och
sina åtaganden. Den finansiella riskhanteringen medför exponering för
kassaflöde föranledda av ändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansieringskreditrisker. För Sveaskog uppstår sådana dels i samband med placering av
behov och kreditrisker. Ansvaret för att reducera de finansiella riskerna och
likvida medel men framförallt i samband med motpartsrisker i relation till
utföra de löpande finansiella transaktionerna är centraliserad till en koncernbanker vid köp av derivatinstrument. För att kunna ingå derivattransaktioner
gemensam finansfunktion. Den övergripande målsättningen för finansfunk
med bankerna har Sveaskog Förvaltnings AB så kallade ISDA-avtal med
tionen är att säkerställa en kostnadseffektiv finansiering och att minimera
berörda parter. Finanspolicyn innehåller ett särskilt motpartsreglemente i
negativa effekter på koncernens resultat som kan uppstå genom prisförändvilket maximal kreditexponering för olika motparter anges. Detta reglemente
ringar i ränte- och valutamarknaderna.
är stramt och anger de minimikreditbetyg som måste gälla för valda motparter
Av de olika finansiella risker som ett företag kan utsättas för – finansieenligt Standard & Poor’s och Moody’s ratingskalor. För svenska motpartsringsrisk, ränterisk, kreditrisk/motpartsrisk och valutarisk – är finansieringsrisker upp till ett år gäller svenska Nordisk Ratings högsta betyg, K1, och för
risk och ränterisk klart dominerande inom Sveaskog. Valutarisken är relativt
risker överstigande ett år ska motparter ha lång rating motsvarande minst
liten.
A- eller A3 enligt Standard & Poor’s respektive Moody’s ratingskalor. Med två
Sveaskog, som är ett skogsägande och skogsförvaltande företag,
undantag har Sveaskog endast kreditrisker på svenska motparter. Under
finansierar cirka 23 procent (24) av sina tillgångar med externa lån. Av detta
2015 förekom inga kreditförluster för finansiella transaktioner.		
skäl läggs stor vikt vid att minimera både finansieringsrisken och ränterisken i
En annan typ av kreditrisk är fordringar på kommersiella kunder. Koncernen
denna upplåning. Dessutom eftersträvas att inte vara beroende av enskilda
har två kunder vilka var för sig överstiger tio procent av omsättningen och
finansieringskällor samt att vara restriktiv vid bedömning av motparter vid
totalt utgör dessa 25 procent (33) av den totala omsättningen. Kredit
placering av överskottslikividitet.
			
försäkring hanteras enligt koncernens försäkringspolicy, men tillämpas inte
					
för större kunder. Per 31 december 2015 fanns utestående fordringar på de
Finansieringsrisk					
två största kunderna motsvarande 47 procent (39) av koncernens totala
Finansieringsrisken utgörs av risken för att ett stort lånebehov uppstår i ett
kundfordringar vid samma tidpunkt.		
ansträngt kreditmarknadsläge.
Per den 31 december 2015 uppgick fullgoda kundfordringar till 816 MSEK
För att säkerställa att koncernen i alla lägen har tillgång till extern
(839).		
finansiering ska finansavdelningen tillse att bekräftade bankkreditlöften finns
Per den 31 december 2015 var kundfordringar uppgående till 223 MSEK
tillgängliga. Volymmässigt ska dessa i första hand täcka utestående företags(288) förfallna men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga.		
certifikat för att eliminera risken att dessa inte kan refinansieras i ett läge då
De förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte haft några
certifikatmarknaden inte fungerar.
betalningssvårigheter.		
Långivarbasen ska bestå av olika finansieringskällor så att ett alltför stort
Per den 31 december 2015 fanns kundfordringar med kreditförsäkring
beroende av enskild lånemarknad inte uppstår. Sveaskogkoncernens externa
på 315 MSEK (268). Total exponering för motpartsrisker motsvarar värdet i
lån består av en blandning av banklån och marknadslån – företagscertifikat
balansräkningen på motsvarande tillgångar.				
och obligationslån. På detta sätt är koncernen inte beroende av enbart en
			
finansieringskälla. Sveaskog har inte ställt någon säkerhet för dessa lån. I
Hantering av kapital				
stället finns i låneavtalen en så kallad negativ klausul, vilket innebär att inte
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens
något företag inom koncernen får eller kan ställa säkerheter till förfogande
förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera
för lån eller andra affärstransaktioner.
avkastning till ägaren och nytta för andra intressenter och att upprätthålla
Den nuvarande låneportföljen består av banklån, företagscertifikat och
en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
obligationslån. Företagscertifikaten är till sin karaktär korta med en löptid om
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan koncernen förändra
maximalt tolv månader, medan utestående obligationslån har en löptid mellan
den utdelning som betalas till ägaren, återbetala kapital till ägaren, utfärda
ett och 30 år. Banklånen har en genomsnittlig återstående löptid om 2,8 år
nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.
(2,3 år).
På årsstämman år 2014 beslutades om nya ekonomiska mål för SveaskogEnligt gällande finanspolicy ska låneförfallen spridas över en period av
koncernen, vilket bland annat innebär att koncernen ska upprätthålla en
minst fem år, men kan spridas över en längre tidsperiod. Förfall inom de
nettoskuldsättningsgrad på mellan 30 procent och 60 procent. Detta
närmaste tolv månaderna får inte överstiga 20 procent av totala lånestocken
ekonomiska mål beräknas som räntebärande nettoskuld dividerat med eget
exklusive certifikat. I intervallet över ett år ska förfallen spridas jämnast
kapital, allt beräknat vid periodens/årets slut. Räntebärande nettoskuld
möjligt. Vid årsskiftet är det 12 procent av totala lånestocken exklusive
beräknas som total upplåning (omfattande posterna räntebärande kortfristiga
certifikat som förfaller inom de närmaste tolv månaderna.
skulder, räntebärande långfristiga skulder och pensionsskuld i koncernens
Sveaskogs finansiella nettoskuld uppgick vid årsskiftet till 8 089 MSEK
balansräkning) med avdrag för likvida medel. Totalt kapital beräknas som eget
(8 207) och dess förfallostruktur framgår av tabellen Villkor och återbetalkapital i koncernens balansräkning plus nettoskulden. Soliditeten per 31
ningstider i not 22 Räntebärande skulder.				
december 2015 respektive 2014 var som följer:
					
Ränterisk					
			
Koncernen
Ränterisk är risken att värdet av ett finansiellt instrument varierar på grund av
MSEK
		
2015
2014
förändringar i marknadsräntor vilket innebär att räntekostnaderna ökar eller
minskar. Hur snabbt en trendmässig ränteförändring får effekter på resultatet
Total upplåning (not 22, 23)			
9 224
9 552
beror på lånens och placeringarnas räntebindningstid.			
Avgår: likvida medel (not 20)			
–1 135 –1 345
Ansvaret för att koncernens ränteexponering hanteras i enlighet med
Nettoskuld			 8 089
8 207
fastställd policy är centraliserad till finansfunktionen. Det åligger finansfunkSumma eget kapital			
19 714 18 463
tionen att kontinuerligt följa upp och vidta relevanta åtgärder för att säkerSumma kapital			
27 803 26 670
ställa att ränterisken minimeras. Finanspolicyn stipulerar att koncernens
lånestock ska ha en genomsnittlig räntebindningstid som inte understiger tolv
Nettoskuldsättningsgrad			 41%
44%
månader men heller inte överstiger 48 månader. För att uppnå denna norm
används räntederivat, företrädesvis ränteswapar, se not 22 Räntebärande
skulder.		
Åldersanalys förfallna kundfordringar (inkl de som är nedskrivna)
Huvudsyftet med ränteswaparna är att vid var tid för Sveaskogkoncernen
			
Koncernen
försöka uppnå en sådan optimal räntebindning som möjligt med hänsyn tagit
MSEK
		
2015
2014
till konjunktur, räntenivåer, egen resultat- och balansräkning, låneportföljens
storlek etc.		
Mindre än 1 månad			
213
280
Per den 31 december 2015 hade Sveaskog ränteswapar med ett nominellt
1 till 3 månader			
6
4
belopp på 2 850 MSEK (2 835).		
3
månader
och
längre			
16
18
Swaparnas verkliga värde uppgick per den 31 december 2015 till –163
				
235
302
MSEK (–202) bestående av skulder om 2 850 MSEK (2 835), se tabell
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Försäkringspolicy					
Osäkra kundfordringar, förändring under året		
Styrelsen i Sveaskog har antagit en försäkringspolicy som reglerar hur
			
Koncernen
koncernens rikshantering ska utformas och bedrivas. Denna policy utvärderas
MSEK
		
2015
2014
en gång per år. Det är sedan vd som via CFO och Risk Manager ska omsätta
IB reservering osäkra kundfordringar			
–7
–10
policyns direktiv. 		
Har tillkommit under året			
–1
–2
Den biologiska tillgången, växande skog, är Sveaskogs största tillgång, men
Har reglerats/erhållits under året			
2
5
också den tillgång som är bedömd att vara utsatt för den enskilt största statiska risken. I händelse av skada kan den tillfälligt orsaka stora kostnader för
UB Reservering osäkra kundfordringar			
–6
–7
koncernen, vilket skulle kunna få stora effekter på koncernens finansiella
					
Valutarisk				 ställning. Stor vikt har därför lagts på att säkerställa att koncernen har en
skogsförsäkring som täcker de extra kostnader som kan uppstå i samband
Sveaskogs valutaexponering är begränsad. Samtliga tillgångar finns i Sverige
med en större skada på den växande skogen i form av t ex storm. Till sin hjälp
och endast en mindre del av kostnaderna är i främmande valuta. Ingen
att utforma lämpligt skydd och risktäckning äger Sveaskogkoncernen ett så
valutasäkring av kommersiella flöden sker för närvarande.
kallat captive, Sveaskog Försäkrings AB. Via detta captive transfererar
			
Känslighetsanalys				 koncernen risken för skada vidare ut i direktförsäkringsmarknaden och
återförsäkringsmarknaden. Koncernen har idag ett skydd för den stående
För att hantera den rådande ränterisken har koncernen som syfte att minska
skogen som täcker kostnadsökningar upp till 2 000 MSEK. Beloppet är dels
påverkan av kortsiktiga fluktuationer på koncernens resultat. På lång sikt
baserat på erfarenheterna från de senaste årens stormar, dels simulerat
kommer dock varaktiga förändringar av ränteläget att få en påverkan på det
tillsammans med externa experter. 		
konsoliderade resultatet.
Per den 31 december 2015 beräknas en generell höjning av räntan med en
procentenhet att minska koncernens resultat före skatt med cirka 86 MSEK
(89) utan beaktande av säkringsredovisning, beaktar man säkerhetsredovisNot 29 | Viktiga uppskattningar och bedömningar
ningen minskar resultatet före skatt med cirka 58 MSEK (61). Eget kapital
påverkas negativt i händelse av en generell höjning av räntan med en
Upprättande av finansiella rapporter kräver att företagsledningen gör bedömprocentenhet med 67 MSEK (69).					
ningar och uppskattningar som påverkar de redovisade beloppen. De bedömningar och uppskattningar som enligt företagsledningen är väsentliga för
Beräkning av verkligt värde
redovisade belopp i årsredovisningen och där det finns en betydande risk att
framtida händelser och ny information kan förändra dessa bedömningar och
Värdepapper					
uppskattningar inkluderar främst:					
Verkligt värde är baserat på noterade marknadspriser på balansdagen.		
					
Derivatinstrument				 Biologiska tillgångar				
I avsaknad av en aktiv marknad och därmed relevanta marknadspriser på
För att fastställa kurser på ränteswapar används kassaflödesvärdering. Den
växande skog av Sveaskogs storleksordning har det verkliga värdet beräknats
ränta som används är marknadsbaserad ränta för ränteswapar på balans
som ett avkastningsvärde.		
dagen sammansatt till en avkastningskurva och därefter omräknad till en
Beräknade kassaflödet från framtida intäkter från virkesuttag efter avdrag
nollkupongkurva.		
för avverknings-, återbeskognings- och andra skogsskötselkostnader har
Se tabellerna Marknadsvärdering av finansiella derivatinstrument och
diskonterats till ett nuvärde.				
Nominellt belopp på finansiella derivatinstrument i not 22 Räntebärande
					
skulder.					
Försäkringsersättning				
		
Sveaskog har sitt skogsinnehav försäkrat för skador orsakade av storm och
Nivå 1
Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska
brand, under år 2015 har inga försäkringsersättningar erhållits för denna typ
tillgångar eller skulder.				
av skador.
Nivå 2
Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade
			
priser inkl i nivå 1, antingen direkt (d v s som prisnoteringar) eller
Miljö				
indirekt (d v s härledda från prisnoteringar).				
Löpande undersökningar och värderingar görs av befarade och befintliga
Derivat i nivå 2 består av bl a ränteswapar och används för både
miljöföroreningar på Sveaskogs marker. En avsättning redovisas i balans
trading- och säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde av
räkningen när en befintlig legal eller informell förpliktelse föreligger som en
ränteswapar baseras på swapräntor framtagna från ett finans
följd av en inträffad händelse som leder till ett utflöde av ekonomiska resurser.
informationssystem och omvandlas till en nollkupongkurva för
värderingen.				 Per 31 december 2015 är avsättningar gjorda om 23 MSEK (22).		
					
Nivå 3
Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara
Uppskjutna skatteskulder				
marknadsdata (d v s ej observerbara data) . Se not 15 för informaVärderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på
tion om bedömningar av verkligt värde.				
tillgångar och skulder förväntas bli realiserade. Detta innebär för Sveaskogs
		
del att den uppskjutna skatteskulden också är beroende av de modell
Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt
antaganden som görs vid beräkningen av den biologiska tillgången.
värde per 31 december 2015 och 2014:				
					
		
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Not 30 | Viktiga händelser efter 2015 års utgång
MSEK
2015 2014
2015 2014
2015 2014
Tillgångar 				
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt
värde via resultaträkningen					
Växande skog					 31 751 30 344
Summa tillgångar
0
0
0
0 31 751 30 344
Skulder					
Skulder			
8 651 8 951		
Derivatinstrument
0
0
163
202
0
Summa skulder
0
0
8 814 9 153
0

0
0

Sveaskog har efter utgången av rapportperioden gett ut en grön obligation
på en miljard SEK. Obligationen emitterades den 22 februari 2016 under
företagets MTN program. Obligationen har en löptid på fem år och består av
två trancher. En tranch omfattar 300 MSEK med rörlig ränta som löper till tre
månaders STIBOR +1,20 procent årligen och en tranch omfattar 700 MSEK
som löper till 1,49 procent årligen. Emissionen har föregåtts av en granskning
av norska DNV GL som bedömt Sveaskog som ett helgrönt företag. Eftersom
hela företaget betecknas som grönt kommer likviden att användas till allmän
finansiering av verksamheten. Obligationen, som omedelbart mötte stort
intresse från investerarna, har placerats hos sju svenska institutionella
investerare.					
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Försäkran och underskriftsmening			

Undertecknade försäkrar att koncernredovisningen
och årsredovisningen har upprättats i enlighet med
internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana
de antagits av EU, respektive god redovisningssed och
ger en rättvisande bild av koncernens och företagets
ställning och resultat, samt att koncernförvaltnings
berättelsen och förvaltningsberättelsen ger en
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens

och företagets verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som de företag som ingår i koncernen står inför. 		
Undertecknade avger också Sveaskogs hållbarhetsredovisning 2015. Hållbarhetsredovisningen beskriver
Sveaskogs hållbarhetsarbete och är upprättad i
enlighet med Riktlinjer för hållbarhetsredovisning,
utgiven av Global Reporting Initiative.

Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)
Stockholm den 11 mars 2016
Helene Biström

Eva Färnstrand

Thomas Hahn

Ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Johan Hallberg

Birgitta Johansson-Hedberg

Anna-Stina Nordmark Nilsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Sofia Gilliusson		
Arbetstagarrepresentant		

Sture Persson
Arbetstagarrepresentant		

Per-Olof Wedin
Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse avseende bolagets årsredovisning och
koncernredovisning har lämnats den 11 mars 2016.
Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor

Vår rapport avseende översiktlig granskning av bolagets hållbarhetsredovisning på sidorna
7–11, 28–32 och 76–80 i den tryckta versionen av detta dokument har lämnats den 11 mars 2016.
Deloitte AB
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Hans Warén

Didrik Roos

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Sveaskog AB (publ), org.nr 556558-0031

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Sveaskog AB (publ) för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31
med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37–44.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 4–6, 12–26 och 33–75.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits
av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december
2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31
december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar
inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37–44. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för
räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 11 mars 2015
med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Sveaskog AB (publ) för räkenskapsåret
2015-01-01–2015-12-31. Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna
37–44 är upprättad i enlighet med Statens ägarpolicy för företag
med statligt ägande.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på
denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi
att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår
lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade
information är förenlig med årsredovisningens och koncernredo
visningens övriga delar.

Stockholm den 11 mars 2016
Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor
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Not H1 | Om hållbarhetsredovisningen

Sveaskog beskriver hållbarhetsarbetet och redovisar
uppfyllelse av mål för hållbart företagande i en
hållbarhetsredovisning som publiceras i mars månad
varje år och avser perioden 1 januari–31 december.
Den är från och med 2014 upprättad enligt Global
Reporting Initiatives riktlinjer (GRI G4) och externt
bestyrkt. Därmed följer redovisningen ägarens riktlinjer
för extern rapportering. GRI är ett samarbetsorgan till
FN:s miljöprogram. Organisationen har arbetat fram
globala riktlinjer för hur företag ska redovisa det
som ryms under begreppet hållbar utveckling. På
www.globalreporting.org ges en komplett bild av GRI
och regelverket.
Sveaskog följer GRI:s riktlinjer och redovisar
uppnådda resultat för redovisningsperioden mot
bakgrund av åtaganden, strategier och hållbarhets
styrning. Syftet är att presentera, mäta och ta ansvar
gentemot intressenterna, både inom och utanför
företaget, för vad som uppnåtts i arbetet med ett
hållbart företagande.
Hållbarhetsredovisningen för 2015 som omfattar
sidorna 7–11, 28–32 och 76–80 samt GRI-index på
www.sveaskog.se uppfyller kraven på kriterier enligt
GRI G4 nivå Core och är översiktligt granskad av
revisionsföretaget Deloitte AB. GRI-riktlinjerna är
implementerade i det interna arbetet med hållbarhets
frågor och informationen i indikatorerna uppfyller
GRI:s kriterier i de så kallade indikatorprotokollen.
Styrelsens underskrift av Hållbarhetsredovisning 2015
och revisorernas granskningsrapport redovisas på
sidan 74 respektive sidan 81.
Process för redovisningens innehåll
Sveaskogs ambition är att ge en heltäckande
redovisning av hållbarhetsarbetet där såväl negativ
som positiv utveckling tydligt framgår. Hållbarhets
arbetet stödjer sig på uppförandekoden och de
styrande dokument som verksamheten bedrivs utifrån.
De åtaganden som innehas genom certifiering och
olika medlemskap, bland annat FSC® och Global
Compact, har stor betydelse för hållbarhetsarbetet.
Som stöd för vilka frågor där Sveaskog som företag
har störst påverkan, och som är viktigast för företagets
externa och interna intressenter att redovisa, utgår
arbetet från en väsentlighetsanalys som är processad
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och beslutad i hållbarhetsrådet. Först har samtliga
GRI:s aspekter analyserats utifrån hur viktiga de är för
de hållbarhetsområden som Sveaskog har identifierat
som väsentliga och var respektive aspekts påverkan
är som störst, inom eller utanför företaget. Utifrån de
identifierade aspekterna har de olika indikatorerna
analyserats och beslut har fattats i hållbarhetsrådet
om vilka som ska redovisas.
I redovisningen ingår 21 av GRI:s indikatorer vilka
finns förtecknade med läshänvisning och kommentarer
i ett GRI-index som publiceras på www.sveaskog.se.
Alla GRI:s standardupplysningar redovisas.
Avgränsningar
Uppgifterna omfattar hela Sveaskogkoncernen där
inget annat anges. Koncernen inkluderar det helägda
dotterföretaget Sveaskog Baltfor SIA. Sågverkskon
cernen Setra Group AB ägs till hälften av Sveaskog
AB och ingår inte i hållbarhetsredovisningen utöver
den del av det finansiella resultatet för Setra Group
AB som påverkar Sveaskog Förvaltnings AB:s resultat.
Sveaskog har två ledamöter i Setra Group AB:s
styrelse och påverkar därigenom Setras hållbarhets
arbete.
Global Compact
Sveaskog stödjer sedan 2005 FN-initiativet Global
Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som
rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar, rätten att bilda fackföreningar och antikorrup
tion. Grunden är FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter, Rio-deklarationen om Försiktighetsprinci
pen som innebär att Sveaskog förbinder sig att arbeta
förebyggande och riskminimerande med miljöfrågor i
hela företaget, ILO:s deklaration om grundläggande
principer och rättigheter i arbetslivet samt OECD:s
principer och normer för hur multinationella företag
ska bedriva ett ansvarsfullt företagande. Mer informa
tion om Global Compact finns på www.globalcompact.
org. Sveaskog arbetar för att konkretisera hur principerna återspeglas i verksamheten. ”Communication
on Progress” rapporteras årligen till Global Compact
och GRI-indikator redovisas som kopplar an till
principerna.

Not H2 | Väsentlighetsanalysen

Större

Varje år gör företaget en analys av hela värdekedjan för
att kartlägga och arbeta med de mest väsentliga miljömässiga, sociala och ekonomiska frågorna. Det ger
företaget en förståelse för hur det påverkar andra.
I väsentlighetsanalysen sammanvägs de frågor som

Sveaskog bedömer är strategiskt viktiga och de frågor
som intressenterna ser som viktigast. Aspekterna i
schemat har ingen inbördes rangordning inom de
fyra fälten.

Jakt, fiske och friluftsliv

Förtroende

Lokal arbets- och uppdragsgivare

Ekonomiska resultat

Samexistens

Klimateffekter
Kundnöjdhet
Biologisk mångfald
Jämställdhet, mångfald
och kompetensförsörjning

Betydelse för
intressenter
Arbetsmiljö och hälsa
Diskriminering

Mindre

Forskning och utveckling
Mark- och vattenanvändning

Mindre

Större

Betydelse för Sveaskog och möjligheten att påverka

För de väsentligaste områdena inom hållbarhet anges nedan respektive
GRI-aspekter och -indikatorer liksom var påverkan huvudsakligen uppstår.
Hela GRI-index med förklaring till indikatorerna finns på www.sveaskog.se.
Identifierade
GRI-aspekter

Påverkan uppstår
huvudsakligen

GRI-indikatorer

Förtroende

Leverantörsutvärderingar med avseende
på miljö, arbetstagarrättigheter, mänskliga
rättigheter samt samhällspåverkan

Utanför företaget

EN32, LA14, HR10, SO9

Ekonomiska
resultat

Ekonomiska resultat

Inom och utanför företaget

EC1

Klimateffekter

Energi, Utsläpp, Ekonomiska resultat

Utanför företaget

EN3-4, EN15-17, EC2

Kundnöjdhet

Märkning av produkter och tjänster

Inom företaget

PR5

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Inom och utanför företaget

EN12-13

Jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning

Anställning, Hälsa och säkerhet i arbetet,
Kompetensutveckling, Mångfald och
jämställdhet

Inom företaget

LA1, LA6, LA9, LA11-13, HR3

De värden Sveaskog skapar fördelas på olika intressenter enligt nedan:
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Not H3 | Intressentdialogerna
Sveaskog har strukturerade intressentdialoger som dokumenteras. Denna
översikt visar de viktigaste frågorna för de tio huvudintressenterna.
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Frågor 2015

Vad gör Sveaskog?

Dialogtillfälle

Kunder

Produktkvalitet, effektiv logistik,
förnybara fordonsbränslen, teknik
utveckling, FSC® och spårbarhet,
Sveaskogs roll på marknaden,
pålitlighet, långsiktiga relationer

FSC®-certifiering, mäter leverans
precision, utvecklar nya bränslen,
spårbarhet på virke, marknadsmässiga priser, uppförandekod

Undersökning Nöjd kundindex,
affärsutvecklingssamtal

Ägaren

Marknadsmässig avkastning, lönsamhet och hållbart företagande

Ekonomiska mål och mål för hållbart
företagande, bolagstyrningsrapport,
hållbarhetsredovisning

Bolagsstämma, styrelsemöten,
dialog med styrelsens ordförande

Låneinstitut,
kreditgivare

Ekonomiska mål, stabila finansiella
flöden, hållbart företagande, nya
affärsmöjligheter

Redovisar ekonomiska mål, finans
policy, prioriterar långsiktiga affärs
relationer och kunder med lönsamhetspotential

Företagspresentationer, affärssamtal

Medarbetare

Kompetensutveckling och -försörjning, jämställdhet, arbetsmiljö och
hälsa samt organisation

Interna utbildningar, stödjer intern
rörlighet, aktiv rekrytering, arbetsmiljöarbete och utvecklar organisationen

Medarbetarsamtal och medarbetar
dagar, medarbetarundersökningar,
ledardagar, ledarprogram, facklig
samverkan, värderingsdialog med
”Spelet om tillväxt”, arbetsplatsmöten

Entreprenörer

Utvecklade och långsiktiga sam
arbeten, förnybar energi, hållbart
skogsbruk, avtals- och ersättnings
frågor, utbildning och arbetsmiljö,
skogsbranschens attraktivitet

Långsiktiga samarbeten, partnerentreprenör, samarbetsprojekt,
information och uppföljningar

Undersökning Nöjd entreprenörs
index, affärsutvecklingssamtal,
uppföljningar

Virkesleverantörer

Betalningsförmåga, marknadsmässiga
priser, förnybar energi, kvalitet i
avverkningsuppdrag, kompetens
försörjning, arbetsmiljö, information
om tjänster, teknikutveckling

God likviditet, marknadsmässiga
priser, FSC®-planering på avverkningsuppdrag, utveckling av nya
bränslen, informationsaktiviteter

Undersökning Nöjd leverantörsindex,
FSC®-samarbete, skogsdagar

Turismföretagare,
jägare, fiskare
med flera

Upplåta mark för arrenden, arrendepriser, skog och mark för friluftsliv
samt betesskador

Arrenden, satsningar på frilufts
områden och ekoparker, vägar och
skyltar, kartor och information på
hemsidan

Ekoparksinvigningar, jaktledarträffar,
samråd, affärssamtal, skogschef
Herman Sundqvists blogg

Rennäringen

Skonsamma skogsbruksåtgärder
och upplåtelser som inte påverkar
renarnas vinterbeten – samexistens

Formaliserade samråd, bättre kart
underlag, projekt för att utveckla
markanvändningen

Samråd kring skogsbruksåtgärder,
samverkan inom svenska FSC®

Myndigheter

Skogsvårdslagen, nationella miljömål

Årliga revisioner, verksamhetsledningssystem, uppföljning av mål och
nyckeltal

Samråd kring ekoparker och
invigningar, bolagsstämma, skogschef Herman Sundqvists blogg

Naturvårds
organisationer

Biologisk mångfald, naturvård

Mål för hållbart företagande, miljömål, FSC®-medlemskap, naturvårdsstrategi

Exkursioner, samarbeten, skogschef
Herman Sundqvists blogg

Medarbetare
När inget annat anges avses hela Sveaskogkoncernen. Alla redovisade
medarbetare har anställningsavtal med koncernen. Eftersom antalet anlitade
entreprenörer varierar under året är dessa inte inkluderade i revisionen.

Not H4 | Antal medarbetare

Not H6 | Anställdas fördelning
2011

2012

2013

2014

2015

Andel kvinnor, %*

20,2

19,9

19,7

19,8

21,0

Andel män, %*

79,8

80,1

80,3

80,2

79,0

2011

2012

2013

2014

2015

Andel kvinnor/män
i styrelsen, %**

726

702

693

678

688

Andel kvinnor/män
i koncernledning, %

1 008

949

899

877

851

Andel kvinnliga chefer, %

Antal tillsvidareanställda
kollektiva

314

288

293

287

282

Antal tillsvidareanställda
tjänstemän

* Från och med 2015 avser andelen tillsvidareanställda och inte medeltal.
** Valda av årsstämman.

412

414

400

391

406

Andel deltidsanställda/
tillsvidareanställda, %

Födelseåren på ledamöterna och medlemmarna i koncernledningen framgår
av presentationerna på sidorna 42–44.

1,2

1,3

2,2

1,6

1,3

Andel heltidsanställda/
tillsvidareanställda, %

98,8

98,7

97,8

98,4

98,7

Antal chefer med
personalansvar

102

93

95

91

96

48

48

48

48

48

Tillsvidareanställda
Medelantal anställda,
inkl visstidsanställda*

Medelålder, år
Anställda inom olika
åldersgrupper
–29

122

97

94

89

92

30–49

415

403

384

369

336

50–

471

449

421

419

423

50

79

60

61

64

Andel internt rekryterade, %
* Totalt antal arbetade timmar/1 650.

			
per marknadsområde
2012

2013

2014

2015

Nord*

239

214

207

215

Mitt*

233

257

249

247

Syd*

139

131

135

141

Stockholm**

55

54

52

55

Lettland/Litauen

33

34

34

29

3

3

1

1

Finland

* Inklusive medarbetare på staber stationerade inom respektive
marknadsområde.
** Stationerade på huvudkontoret i Stockholm.

Kollektivanställda
Kvinnor/män, antal
Kvinnors medianlön
i relation till mäns, %
Tjänstemän
Kvinnor/män, antal
Kvinnors medianlön
i relation till mäns, %

27

26

22

24

2011

2012

2013

2014

2015

17/283

16/252

21/250

18/248

23/241

95

91

86

86

87

113/283 113/285 108/277 103/274 115/279
98

99

99

99
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Not H8 | Personalomsättning

Totalt, %
Kvinnor/män
Börjat

2011

2012

2013

2014

2015

6,6

5,9

6,2

4,6

5,5

Per åldergrupp

Slutat

22/30 5/33

–30:
30–50:
50–:

Per marknadsområde

Börjat

Slutat

14
29
9

3
13
22

Börjat

Nord
14
Mitt
19
Syd
15
Stockholm 4
Lettland
0

Slutat

4
16
12
1
5

*

2011

2012

2013

Sjukfrånvaro totalt, %

2,0

2,1

Sjukfrånvaro kvinnor, %

2,4

3,4

Sjukfrånvaro män, %

1,9

Långtidssjukfrånvaro, % av total sjukfrånvaro
Långtidsfriska, %*

2014

2015

2,6

2,7

2,5

3,1

3,4

3,4

1,8

2,5

2,6

2,2

41,4

36,1

49,7

45,4

34,5

42,9

43,3

44,4

41,3

36,1

Anmälda arbetsskador**/1 000 årsverken

6,0

9,5

4,4

6,8

3,5

Anmälda arbetsskador, enligt GRI***

7,2

11,5

5,4

8,3

4,3

Totalt antal frånvarodagar (arbetsdagar) p g a arbetsskada ****

52

261

33

128

14

0,02

0,13

0,02

0,10

0,008

Sjukfrånvaro p g a arbetsskada, %

23

Not H7 | Relation mellan mäns och kvinnors löner

Not H9 | Sjukfrånvaro
			

33/67 30/70 36/64 36/64 45/55

Jämförelsen ovan tar inte hänsyn till att olika krav ställs i olika befattningar,
utan ger endast en översiktlig bild av lönestrukturen per avtalsområde.
Löneuppgifterna och antalet anställda avser tillsvidareanställda i Sverige
(exklusive utländska dotterföretag).

Not H5 | Antal tillsvidareanställda medarbetare
Marknadsområde/region

67/33 50/50 43/57 50/50 67/33

Andel medarbetare som varit anställda minst
tre år och inte haft sjukfrånvaro de senaste två
åren.
** Arbetsskador: olycksfall, färdolyckor, arbetsrelaterade sjukdomar som vid rapporteringstillfället
bedöms leda till frånvaro. Även mindre skador
på första hjälpen nivå ingår. Entreprenörers
arbetsskador ingår inte i dessa uppgifter.
Arbetsskadorna registreras i verktyget SKIA.
SKIA är skogsbranschens informationssystem
om arbetsmiljö som tillhandahålls av AFA-försäkring till branschen. Olyckor per region
rapporteras ej, men uppföljning sker i de lokala
skyddskommittéerna inom varje marknads
område. Inga dödsolyckor inträffade under året.
*** Totalt antal skador delat med arbetade timmar
multiplicerat med 200 000.
**** Samtliga frånvarodagar av planerade arbetsdagar påbörjade inom två dagar efter olycka.
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Not H10 | Genomsnittligt antal utbildningstimmar per

		

anställd och år fördelat på personalkategorier*
2011

2012

2013

2014

2015

Antal utbildningstimmar kollektiva, snitt

39

37

46

37

52

Antal utbildningstimmar tjänstemän, snitt

47

41

45

33

35

5,3 dagar
43 timmar

4,9 dagar
39 timmar

6 dagar
46 timmar

4,4 dagar
35 timmar

5,4 dagar
43 timmar

Nyckeltal utbildningstimmar/anställda

* Medelantal anställda.

Not H11 | Andel av personalstyrkan som
		

omfattas av kollektivavtal

I Sverige omfattas 100 procent av de anställda av kollektivavtal. De som
inte omfattas av kollektivavtal är anställda i dotterbolaget SIA Sveaskog
Baltfor med säte i Riga, Lettland. Andelen av medarbetare som omfattas
av kollektivavtal blir alltså 96 procent.

Not H12 | Miljödata
2011

2012

2013

2014

2015

Produktion				
Samtliga leveranser, km3fub

10 605

10 721

10 807

10 838

10 748

Leveranser från egen skog, km3fub

5 704

5 962

6 255

6 561

6 570

Leveranser av biobränsle, km3fub

1 498

1 479

1 359

999

868

1 750

1 781

1 806

1 752

1 519

–

–

109,1

80,5

233

10 143

9 509

9 254

9 222

9 136

CO2 fossilt, kton

133

134

138

Varav direkta utsläpp, kton

18,5

14

13

16

14

0,067

0,056

0,051

0,052

0,052

114,5

120

125

137

132

Energianvändning
Ej förnybara bränslen, TJ
Förnybara bränslen, TJ
Indirekt energianvändning, MWh
Utsläpp till luft *

Varav indirekta utsläpp, Scope 2, kton
Varav indirekta utsläpp, Scope 3, kton ***

153**

146

Mark 				
Total markareal, Mha

4,1

4,1

4,0

4,0

4,0

Varav produktiv skogsmark, Mha

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Andel av total tillväxt som ej avverkas, % ****

44

39

40

35

36

*
**

Sveaskog redovisar växthusgasen koldioxid och följer GHG-protokollets riktlinjer (Greenhouse Gas Protocol).
Från och med 2014 års redovisning ingår både produktion och distribution av bränslet i utsläppsberäkningen
vilket innebar att koldioxidutsläppen ökade.
*** Scope 3 innehåller avverkning, transporter med lastbil, båt samt tåg, vägbyggnad, skogsvård och tjänsteresor.
**** Inklusive skog som inte brukas.
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Revisors rapport över översiktlig granskning
av Sveaskogs hållbarhetsredovisning
Till Sveaskog AB (publ)

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Sveaskog AB (publ)
att översiktligt granska Sveaskog AB (publ):s hållbarhetsredovisning för år 2015. Företaget har definierat
hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan ett.
Styrelsens och företagsledningens ansvar
för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har
ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen i
enlighet med tillämpliga kriterier, vilka framgår på sidan
76 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar
av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av
The Global Reporting Initiative (GRI)) som är tillämp
liga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets
egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper.
Detta ansvar innefattar även den interna kontroll
som bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhets
redovisningen grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet
med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning
utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att
göra förfrågningar, i första hand till personer som är
ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig
granskning har en annan inriktning och en betydligt

mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt IAASB:s standarder
för revision och god revisionssed i övrigt har. Revi
sionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International
Standard on Quality Control) och har därmed ett
allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra
författningar. De granskningsåtgärder som vidtas vid
en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad på en revision har.
Vår granskning utgår från de av styrelsen och
företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan.
Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande
av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår
granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte
att ge oss grund för vårt uttalande nedan.
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att hållbarhetsredovisningen
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de
ovan av styrelsen och företagsledningen angivna
kriterierna.

Stockholm den 11 mars 2016
Deloitte AB
Hans Warén

Didrik Roos

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Finansiella definitioner
Avkastning på eget kapital
Redovisat resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt
kapital, exklusive uppskjuten skatt.
Bruttomarginal		
Rörelseresultat före avskrivningar och resultatandel i
intresseföretag i procent av nettoomsättningen.
Direktavkastning		
Rörelseresultat före värdeförändring skog exklusive
reavinster fastighetsförsäljning, dividerat med genomsnittligt operativt kapital, exklusive uppskjuten skatt.
Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt
operativt kapital.
Nettoresultat per aktie
Periodens/årets resultat efter skatt dividerat med
genomsnittligt antal aktier under perioden/året.
Nettoskuldsättningsgrad		
Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.
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Operativt kapital		
Balansomslutningen exklusive räntebärande tillgångar,
skattefordringar och tillgångar som innehas för försäljning minus ej räntebärande skulder och uppskjutna
skatteskulder, allt beräknat vid årets slut.
Operativt rörelseresultat		
Rörelseresultat före värdeförändring skog, resultat
andel i intresseföretag och reavinster från fastighetsförsäljningen.
Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar,
allt beräknat vid årets slut.
Räntetäckningsgrad		
Rörelseresultat före värdeförändring skog exklusive
reavinster fastighetsförsäljning plus finansiella intäkter
dividerat med finansiella kostnader.
Rörelsemarginal		
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Soliditet		
Eget kapital dividerat med balansomslutning, allt
beräknat vid årets slut.
							
				

Ordlista
AEO
Förkortning för Authorised
Economic Operator. AEO är
en EU-gemensam kvalitetssäkring av ett företags tullrutiner.
Biologisk mångfald
Variationsrikedom bland allt
levande i alla miljöer och
ekologiska processer som
de ingår i. Detta innefattar
mångfald inom och mellan
arter och hos ekosystem.
Biotop
Naturtyp.
Certifikatsprogram
En låneförbindelse som
företag ger ut för att
finansiera sig.
CFO
Förkortning för Chief Financial
Officer. På svenska finansdirektör.
COP21
Den 30 november till 11
december samlades världens
länder i Paris för COP21, det
tjugoförsta partsmötet under
FN:s klimatkonvention. Vid
mötet enades länderna om ett
nytt globalt klimatavtal som
ska gälla från år 2020.
COSO
Förkortning för Committee of
Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission.
COSO är ett ramverk för att
utvärdera ett företags interna
kontroll över den finansiella
rapporteringen.
Ekologisk kompensation
Handlar om att kompensera
för förlorade eller skadade
naturvärden genom att till
exempel nyskapa eller restaurera naturvärden i andra
områden.
Ekopark
Ett större sammanhängande
skogslandskap med höga
naturvärden och naturvårdsambitioner. Sveaskog har
inrättat 37 ekoparker.
Ekosystemtjänster
Tjänster som naturen
tillhandahåller och som
människan är direkt beroende
av, till exempel pollinering av
bin och vattenrening i
våtmarker.
Entreprenör
En person eller ett företag
som utför arbeten på entreprenad, till exempel ett
byggföretag.
FN Global Compact
Ett FN-initiativ för att uppmuntra företag att använda

hållbara affärsrutiner. Global
Compact har tio principer
inom områdena mänskliga
rättigheter, sociala förhållanden, miljö och korruption.
Fröplantage
I ett fröplantage produceras
frö med känd härdighet, hög
tillväxt och andra egenskaper
som är önskvärda för skogsodling.
Fröstation
Svenska Skogsplantor har en
fröstation i Lagan som producerar skogsfrö för alla delar
av Sverige. Råvaran, kottarna,
kommer från fröplantager
som omfattar 1 000 ha.
FSC®
Förkortning för Forest
Stewardship Council. En
internationell organisation
som främjar ett miljöanpassat,
socialt ansvarstagande och
ekonomiskt livskraftigt bruk
av världens skogar.
Gallring
Beståndsvårdande utglesning
av skog där de borttagna
stammarna tas till vara som
massaved och eventuellt
sågtimmer.
Global Reporting Initiative
(GRI)
GRI är en självständig stiftelse
under FN. GRI ger ut normgivande internationella
riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Syftet är att skapa
enhetlighet och jämförbarhet
mellan hållbarhetsredovisningar för att göra det lättare att
bedöma och jämföra företag
ur socialt, miljömässigt och
ekonomiskt perspektiv.
Hektar, ha
En hektar är 10 000 m2. En
km2 motsvarar 100 hektar.
Hållbarhet/
hållbar utveckling
Hållbar utveckling handlar om
att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga
och att minska den negativa
påverkan på naturen och
människors hälsa. Hållbar
heten gäller tre dimensioner:
socialt, ekologiskt och
ekonomiskt.
Hållbarhetsredovisning
Företags redovisning av
utvecklingen av sitt
hållbarhetsarbete.
Hänsynskrävande
biotoper
Bedömning av vad som är en
hänsynskrävande biotop sker
genom en sammanvägning av
naturvärdena i området.

Hänsynsträd
Träd som sparas vid avverkning för att gynna den
biologiska mångfalden.
ISO
Förkortning för International
Organization for Standardization. Ett internationell
standardiseringsorgan som
arbetar med industriell och
kommersiell standardisering.
Kantzoner
Stråk av skog som lämnas
främst utmed vattendrag
och sjökanter för att gynna
vatteninsekter och fisk.
Kolbottnar
Historiska lämningar efter
kolmilor.
Kolsänka
Genom fotosyntesen skapas
kolhydrater med hjälp av
koldioxid, vatten och solljus.
Genom fotosyntesen binder
således växande skog koldioxid och fungerar som en
kolsänka.
Kompensationsmark
Mark som avståtts till enskild
person eller till staten för
naturvårdsändamål.
Lean-filosofin
Lean-filosofin är en verksamhetsstrategi som utgår från
kundens behov och prioriterar
flödeseffektivitet. Det handlar
om att fokusera arbete och
resurser på det som skapar
värde för kund.
M3fub
Volymenhet för virke. Avser
fast kubikmeter under bark.
Anger kubikmeter verklig
vedvolym utan bark. Vanligt
handelsmått för massaved.
MTN-program
MTN är en förkortning för
Medium Term Note. Det är ett
löpande skuldebrev (obligation) som vanligtvis förfaller till
återbetalning inom fem till tio
år efter att det emitterats.
Utgivningen av MTN-obligationer sker ofta inom ramen för
ett MTN-program vars syfte
är att förse utgivaren med en
kontinuerlig finansieringskälla
utan att vid varje tillfälle
behöva upprätta en omfattande legal dokumentation från
grunden.
Naturvårdsskogar
Skogar som avsätts inom
ramen för Sveaskogs mål om
20 procents naturvårdsareal.
Naturvårdsskogarna har höga
naturvärden (till exempel
nyckelbiotoper och natur
värdeslokaler) eller så har de

god potential att utveckla
sådana naturvärden.
Naturvårdsträd
Träd som lämnas till naturlig
utveckling. Ofta grova eller
gamla.
Nyckelbiotop
Skogsområde med höga
naturvärden där man kan
förvänta sig närvaro av
(biotopberoende) rödlistade
arter. Dessa skogar är ofta
gamla och naturskogsliknande.
Omarrondering
Omarrondering innebär att
hela fastighetsindelningen
ändras i större samman
hängande områden. Syftet
är att skapa mer praktiska
skogs- och jordbruksskiften
genom att byta mark mellan
fastigheter.
PEFC
Förkortning för Programme
for the Endorsement of Forest
Certification Schemes.
Internationell organisation
som verkar för certifiering av
skog och erkännande av olika
certifieringsprogram.
Produktiv skogsmark
Skogsmark som producerar
minst 1 m3sk/ha/år i genomsnitt.
Råtallolja
Biprodukt vid tillverkning av
pappersmassa. Benämns
råtallolja oavsett vilket vedslag
råvaran består av.
Rödlistade arter
Arter vars långsiktiga överlevnad är osäker på grund av
till exempel skogsbruk.
Klassade enligt internationella
hotkategorier i en så kallad
rödlista.
Röjning
Beståndsvårdande utglesning
av skog där de borttagna
stammarna lämnas kvar efter
åtgärd.
Skyddszon
Remsa vid kanten av ett
åkerfält som inte brukas.
Avsikten är att förhindra
läckage av näringsämnen
och växtgifter till exempelvis
vattendrag eller svackor i
terrängen.
Ståndort
Ett område som har för
växterna en enhetlig livsmiljö.
Visselblåsarfunktion
Möjlighet för personer att
anonymt anmäla oegentlig
heter eller missförhållanden
inom organisationen.
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Finansiell kalender
Delårsrapport januari – mars och årsstämma
Delårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – september
Bokslutskommuniké 2016

26 april
15 juli
19 oktober
Januari 2017

Finansiella rapporter
Sveaskogs årsredovisning och delårsrapporter finns på www.sveaskog.se
Tryckt information kan du beställa genom:
•
•
•
•

www.sveaskog.se
e-post info@sveaskog.se
telefon 08-655 90 00
Sveaskog AB, Stab HR & Kommunikation, Torsgatan 4, 105 22 Stockholm

Frågor
Har du frågor om Sveaskog och vår verksamhet är du välkommen att
kontakta vår kommunikationsavdelning på e-post info@sveaskog.se
eller telefon 08-655 90 00.
Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta
Charlotte Jönsson på e-post charlotte.jonsson@sveaskog.se eller
telefon 08-655 92 74.
Har du frågor om vår finansiella rapportering och årsredovisningen
med noter är du välkommen att kontakta Anders Jakobsson på e-post
anders.jakobsson@sveaskog.se eller telefon 08-655 91 94.

Årsstämman
Sveaskogs årsstämma äger rum tisdagen den 26 april 2016 kl 14.00 i
Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Sveaskogs årsstämma är öppen
för allmänheten. Dessutom har riksdagsledamöter särskild rätt att närvara
och ställa frågor. Riksdagsledamöter och allmänhet som vill närvara under
årsstämman kan meddela detta genom:
• www.sveaskog.se/arsstamman
• e-post kundcenter@sveaskog.se
• telefon 0771-787 100
Anmälan bör vara företaget tillhanda senast en vecka före årsstämman.

Det är Sveaskog Stab HR & Kommunikation som producerat vår års- och hållbarhetsredovisning i samarbete med Ahnlund Ateljé.
Fotografer
Erik Ardelius, Patrick Degerman, Helena Delborn, Carl Johan Eriksson, Viktor Fremling, Anna Hållams, Sten Jansin, Maud Lindholm,
Emil Nordin, Ben G.T. Nyberg, Preem, Shutterstock-Botond Horvath (sid 21), Shutterstock-Purino (sid 19), Alexander von Sydow,
Sara Södergård och Pernilla Widén.

Vi har tryckt hos TMG Sthlm i mars 2016 på FSC®-märkt papper från svenska skogar.
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I september 2015 arrangerade Sveaskog ett seminarium om
laxfiskets betydelse för tillväxt i Sverige. Seminariet ägde rum
vid Mörrums kronolaxfiske. H.M. Konungen Carl XVI Gustaf
invigde seminariet och lyfte i sitt anförande att målet måste
vara livskraftiga fiskbestånd. ”Med mer lax i våra älvar skapar vi
en levande landsbygd”, sade H.M. Konungen Carl XVI Gustaf.
På bilden syns Carl XVI Gustaf med Blekinges landshövding
Berit Andnor Bylund och Sveaskogs vd Per-Olof Wedin.

Sveaskog AB
Org nr 556558-0031
Sveaskogs huvudkontor
105 22 Stockholm
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www.sveaskog.se

