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Sveaskog årsredovisning 2006
Detta är Sveaskog 1

Sveaskog är Sveriges största skogsägare, med 15%

av den produktiva skogsmarken, och en ledande 

leverantör av timmer, massaved och biobränsle.

Företaget arbetar dessutom aktivt med markaffärer

och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala 

företagare inom naturbaserad turism. 

Skogen är kärnan i Sveaskog och företagets vision 

är att vara främst på att utveckla skogens värden. 

Genom att förvalta skogen på ett lönsamhetsinriktat 

och miljömässigt föredömligt sätt bidrar Sveaskog till 

en långsiktigt hållbar utveckling. 

Sveaskog ska ge ägaren avkastning på skogs-

kapitalet och vara en föredömlig arbetsgivare och 

affärspartner. Företaget satsar långsiktigt på forsk-

ning och utveckling och för en aktiv dialog med 

intressenter.

Verksamheten är decentraliserad och finns över 

hela landet.

Koncernen omsätter cirka 6 miljarder kronor och 

har 730 anställda. Sveaskog ägs av svenska staten.

Finansiella nyckeltal, 
koncernen

2006 2005

Nettoomsättning, MSEK 6 030 6 155

Rörelseresultat före värdeförändring 
  skog, MSEK 782 691

Värdeförändring skog, MSEK 842 180

Rörelseresultat, MSEK 1 624 871

Resultat före skatt, MSEK 1 338 524

Resultat från avvecklad verksamhet, MSEK 1 152 246

Årets resultat, MSEK 2 138 616

Avkastning på eget kapital, % 13 3,8

Avkastning på operativt kapital, % 5,3 2,8

Soliditet, % 51 43

Antal anställda 731 773

Medelantal anställda 1 027 1 116

Detta är Sveaskog

Ekopark Håckren ligger i västra 
Jämtland och invigdes 2005.
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Året i korthet

Året i korthet

Resultat
Nettoomsättningen för helåret 2006 
sjönk med 2% jämfört med föregående 
år. Leverensvolymen minskade med 7% 
och uppgick till 13 miljoner kubikmeter, 
vilket är 1 miljon kubikmeter mindre än 
2005. Det operativa resultatet för 
skogsrörelsen förbättrades trots detta 
markant, till följd av ökade priser och ett 
positivt utfall av det interna effektivise-
ringsarbetet. Rörelseresultatet före 
värdeförändring skog ökade till MSEK 
782 (691).

Försäljning av 
AssiDomän Cartonboard

I slutet av 2005 tecknade Sveaskog avtal 
om försäljning av kartongrörelsen 
AssiDomän Cartonbord AB i Frövi till 
Kinneviks helägda dotterbolag Korsnäs. 
Affären slutfördes i maj 2006 efter en 
prövning av konkurrensmyndigheten. 
I och med försäljningen är Sveaskog ett 
renodlat skogsägande företag.

Efterutdelning och nya mål
Vid en extra bolagsstämma i december 
beslutades om en efterutdelning om 
MSEK 1 539 eller 13 kronor per aktie, 
utöver de 3 kronor som beslutades om vid 
årsstämman. Stämman beslutade också 
att införa nya ekonomiska mål för 
Sveaskog till följd av Sveaskogs utveck-
ling mot ett renodlat skogsägande företag.

Ökad tillväxt
För att kunna möta ett ökat behov av 
skogsråvara och bidra till ett bättre klimat 
arbetar Sveaskog för att öka tillväxten i 
skogen. Under året har företaget i ökad 
utsträckning använt förädlat frö- och 
plantmaterial och bättre metoder för 
återbeskogning. Sveaskog har även ökat 
näringstillförseln på lämpliga marker.

Ökad satsning på FoU
Ökad skogstillväxt, effektivare teknik och 
nya användningsområden för skogs-
råvaran är prioriterade områden för 
Sveaskogs forskning och utveckling. 
Under året har Sveaskog investerat i 
Linotech AB, ett utvecklingsbolag som 
utvecklar miljövänlig impregnering av trä 
med linolja som bas. Sveaskog är del-

ägare i företaget SweTree Technologies 
som forskar kring trädens och växternas 
biologi och biokemi, vilket ger kunskap
och möjlighet att utveckla nya produkter.

Visionsmöten
Under våren genomfördes visionsmöten 
där vd Gunnar Olofsson träffade samtliga 
medarbetare. Frågor som diskuterades 
var företagets vision och mål samt den 
nyframtagna uppförandekoden.

Ny organisation
Sveaskog etablerade 1 juli 2006 en 
vidareutvecklad organisation som ska 
skapa större effektivitet och ge bättre 
lönsamhet. Organisationen bygger på 
en sammanhållen skogsrörelse med tre 
huvudprocesser – Marknad, Produktion 
och Skogsskötsel – och fem geografiska 
marknadsområden.

Storm och granbarkborrar
I spåren av stormen Gudrun har popula-
tionen av granbarkborre ökat starkt i 
södra Sverige. Under 2006 angreps cirka 
70 000 kubikmeter på Sveaskogs marker. 
Hur granbarkborreskadorna utvecklas 
under 2007 beror dels på vädret, dels på 
hur framgångsrika olika åtgärder blir. 
Stormen i januari 2007 har ytterligare 
förvärrat situationen. Sveaskog genomför 
omfattande insatser kring inventering och 
upparbetning i de drabbade områdena. 
Ambitionen är att få ut barkborreangripna 
träd ur skogen till 15 maj och vindfällda 
träd till 15 juni 2007.

Hänsynsprioritering
20% av Sveaskogs produktiva skogsmark 
ska avsättas för naturvård. Detta arbete 
består av tre delar; bildande av ekoparker, 
avsättande av naturvårdsskogar samt 
naturhänsyn i produktionsskogarna.
    Hänsynsprioritering är namnet på den 
metodik Sveaskog använder sig av för att 
välja ut de skogsområden som är viktigast 
för bevarandet och utvecklandet av bio-
logisk mångfald. 

Ekoparker
Fyra nya ekoparker invigdes under året: 
Malingsbo i Bergslagen, Leipipir och 
Storklinten i Norrbotten och Böda på 
Öland.

3,35

235
fastighetsaffärer inom mark-
försäljningsprogrammet för att 
stärka enskilt jord- och skogs-
bruk genomfördes under året. 

6           miljarder kronor 
omsatte Sveaskog 2006.

1 100
medarbetare och entreprenörer 
har genomgått Sveaskogs 
vidareutbildning inom produk-
tion och miljö.

730
är antalet anställda 
i Sveaskog under 2006.

782
miljoner kronor blev 
rörelseresultatet för 
2006. 

miljoner hektar produktiv 
mark ägs av Sveaskog. 

36
miljoner plantor 
planterades under 
2006.
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ansvarsfullt företagande utifrån upp-
förandekod och policies. Som arbets-
givare ska Sveaskog erbjuda med-
arbetarna utvecklande arbete i en god 
och säker arbetsmiljö. Sveaskog ska bidra 
till välstånd och hållbar utveckling i de 
lokalsamhällen där företaget har verksam-
het. Sveaskog ska skapa förutsättningar 
för ett aktivt friluftsliv i skogen. Företaget 
strävar efter en öppen dialog med 
intressenter lokalt och på riksnivå.

Sveaskogs syn på hållbar utveckling

Sveaskog ska bidra till en hållbar utveck-
ling, vilket innebär en samtidig strävan för 
ekonomisk tillväxt, god miljö och socialt 
ansvar. Med Sveaskogs rapportering kring 
mål och måluppfyllelse inom ekonomi, 
miljö och socialt ansvarstagande är före-
tagets ambition att bidra till ökad insyn 
och kunskap som grund för en dialog 
kring verksamheten. 

Ekonomiskt ansvar
Sveaskog ska vara ett lönsamt företag. 
Då finns ekonomiska förutsättningar att 
investera i och introducera ny, miljö-
anpassad och effektiv teknik. 

Miljöansvar
Miljöarbetet utgår från miljöpolicyn och de 
miljömål som styr verksamheten. Skogs-
bruk bedrivs enligt den svenska FSC*-
standarden. Sveaskogs miljöpolicy innebär 
bland annat att 20% av den produktiva 
skogsmarken ska hanteras som natur-
vårdsareal. Övrig skogsmark brukas på ett 
effektivt sätt med marknadsmässiga 
avkastningskrav. Den växande skogen tar 
upp koldioxid och ett aktivt brukande av 

skogen spelar även en viktig roll ur miljö-
synpunkt för att motverka växthuseffekt 
och klimatförändring.

Socialt ansvar
För att få förtroende att göra affärer och 
utveckla verksamheten ska Sveaskog 
vara en god samarbetspartner och 
arbetsgivare – för kunder, medarbetare, 
entreprenörer, leverantörer och andra 
aktörer i samhället. Sveaskog bedriver ett 

Miljöansvar

Ekonomiskt ansvar

Socialt ansvar

* ©1996 Forest Stewardship Council, www.fsc.org 
certifieringsnummer: SGS-COC-0110.

FSC är en oberoende internationell organisation för 
certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att 
skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljö-
mässigt, socialt som ekonomiskt. FSCs logo på 
produkter står för oberoende certifiering av skogs-
bruk och produkttillverkning enligt FSCs regler.



  1. Tydlig ansvarsfördelning 
Sveaskog är ett statligt helägt aktiebolag. Till grund för styr-
ningen av företaget ligger bolagsordningen, den svenska aktie-
bolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning samt Statens ägar-
politik. I Statens ägarpolitik finns riktlinjer och policies för företag 
med statligt ägande. Bland annat regleras styrelsens ansvar och 
sammansättning. Ägaren lämnar dessutom ägarsinstruktioner 
vid årsstämman. En effektiv bolagsstyrning inom Sveaskog kan 
sammanfattas i en antal samverkande delar som beskrivs nedan.

Bolagsstyrningsrapport

Sveaskog tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, den så kallade Koden, men har gjort ett avsteg när det 

gäller tillsättning av styrelse och revisorer.  Principerna för Valberedning samt tillsättning av styrelse och 

revisorer i av statens helägda bolag beskrivs under rubrikerna nedan.

  3. Valberedning
För de av staten helägda bolagen gäller följande principer för 
beredning av beslut om tillsättning av styrelseledamöter och 
revisorer.

3.1 TILLSÄTTNING AV STYRELSE

För de av staten helägda bolagen tillämpas enhetliga och 
gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess. 
Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för 
statligt ägande inom Näringsdepartementet. Gjorda nomineringar 
presenteras enligt Kodens riktlinjer i kallelse till årsstämma samt 
på företagets hemsida.

Näringsdepartementet tar också fram förslag på styrelse-
ordförande och ordförande vid årsstämma.  

3.2 TILLSÄTTNING AV REVISORER

Ägaren har ansvaret för val av revisorer och att beslut fattas 
på årsstämman. Det praktiska arbetet med upphandlingen av 
revisorer hanteras av styrelsens revisionsutskott tillsammans 
med företaget. Revisorerna utses enligt aktiebolagslagen på 
mandatperioder om fyra år. Senaste val av revisorer gjordes vid 
årsstämman 2004. Inför val av revisorer lämnas information om 
förslag i kallelse till årsstämma och på hemsidan.

  4. Styrelse
Sveaskogs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 
fem och högst nio ordinarie ledamöter. Därutöver finns två 
ordinarie arbetstagarrepresentanter samt två suppleanter till 
dessa. Företagets chefsjurist fungerar som styrelsens sekre-
terare. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men är 
föredragande vid styrelsens sammanträden.

4.1 STYRELSENS ARBETE

Enligt styrelsens arbetsordning ska utöver det konstituerande 
mötet styrelsen normalt hålla fem möten per år. Arbetsordningen 
anger vilka ärenden som ska behandlas vid varje möte samt vilka 
specifika frågor som är underställda styrelsen. 

Arbetsordningen innehåller också uppgifter om ansvars- och 
arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. 

Styrelsens ordförande arbetar särskilt med företagets position 
utöver dess ekonomiska prestationer, med fokus på samhälls-
relaterade mål och relationer i förhållande till det politiska syste-
met. Ordförande arbetar också med företagets fastighetsaffärer 
på övergripande strategisk nivå. För löpande förvaltningsåtgärder 
ligger ansvaret på verkställande direktören. 

Under verksamhetsåret 2006 har styrelsen haft tio protokoll-
förda sammanträden, varav ett tvådagars strategimöte. 

Verksamhetsåret började med en genomgång av den ut-
värdering av styrelsens arbete som genomförts med stöd av en 
extern konsult. Utvärderingen visade att styrelsearbetet fungerar 

  2. Årsstämma 
Årsstämman i Sveaskog AB ägde rum den 27 april 2006 på 
Sveaskogs kontor i Bergshamra, Solna. Stämman var öppen 
för allmänheten och cirka 60 personer deltog. Anna-Stina
Nordmark-Nilsson invaldes som ny styrelseledamot. Under 
årsstämman kunde frågor om verksamheten ställas.

Årsstämman 2007 äger rum den 26 april på Sveaskogs 
kontor i Bergshamra.

2.1 EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Den 14 december 2006 ägde en extra bolagsstämma rum på 
Sveaskogs kontor i Bergshamra. Stämman antog nya ekonomis-
ka mål för Sveaskog, till följd av renodlingen till ett skogsägande 
företag. Stämman beslutade också om en efterutdelning om 1,5
miljarder kronor eller 13 kronor per aktie, utöver de 3 kronor som 
beslutades om vid årsstämman.
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väl. Styrelsen kommer löpande att arbeta vidare med de förbätt-
ringspunkter som kom fram i utvärderingen.

Under året har de viktigaste frågorna som styrelsen behandlat 
varit följande:

• NY ORGANISATION

Styrelsen beslutade i början av 2006 att ta fram och implemen-
tera en ny organisation. Den nya organisationen, som trädde i 
kraft den 1 juli, bygger på en sammanhållen skogsrörelse med 
tre huvudprocesser och fem marknadsområden. Styrelsen hade 
under året kontinuerlig uppföljning av förändringsarbetet.

• FÖRSÄKRING/RISKER

Stormen Gudrun i januari 2005 satte fokus på de väder- och 
klimatrisker som företaget är utsatt för. Frågan om risker och 
försäkringar kom därför att återkommande diskuteras i styrel-
sen. Den pågående klimatförändringen och de eventuella risker 
denna medför för stormskador på skog, och dessutom skador 
beroende på bränder i skog har gjort att företaget har påbörjat 
ett arbete för att hitta ett sätt att skydda såväl balansräkning 
som produktionsbortfall vid en skada till en rimlig kostnad. En 
översyn påbörjades av möjligheter till andra försäkringslösningar 
för koncernen. 

• INTERNKONTROLL

Företaget inledde under året ett projekt avseende den interna 
kontrollen. I arbetet har styrelsens revisionsutskott deltagit och 
avrapporterat till styrelsen. Projektet har identifierat väsentliga 
processer och inom dessa vissa väsentliga risker. Arbetet avses 
att slutföras under 2007.

• STRATEGISKA FRÅGOR

Under styrelsens strategimöte i juni behandlades en strategi för 
markanvändning som förenar produktion och miljö. Styrelsen
diskuterade ingående metoder för hänsynsprioritering och 
frågan om framtida tillväxt med dagens skogsskötsel samt vilken 
potential att höja värdet på skogskapitalet som tillväxtskapande 
åtgärder kan ge. Styrelsen betonade vid mötet vikten av att 
arbeta med omvärldsanalyser och med analyser av klimatför-
ändringens inverkan på skogen. Under mötet diskuterades även 
den fortsatta implementeringen av virkesmarknadsstrategin 
samt strategier för forskning och utveckling inom företaget. 
Efter mötet gjordes ett studiebeök vid Svenska Skogsplantors 
plantskola i Lugnet. Vid besöket visades bland annat plantor som 
behandlats med de mekaniska skyddsmetoderna Conniflex och 
BetaQ.

• MARKFÖRSÄLJNINGSPROGRAMMET

I december 2001 beslöt riksdagen att ge Sveaskog i uppdrag 
att genomföra ett markförsäljningsprogram med syfte att stärka 
enskilt jord- och skogsbruk, särskilt i glesbygd. Under hösten 
lämnade Sveaskog en delrapport med en redovisning av vilka 
resultat som uppnåtts och erfarenheter som gjorts till och med 
september 2006.

I arbetet med rapporten har styrelsen, och särskilt fastighets-
utskottet, tagit aktiv del.

• NY KAPITALSTRUKTUR

Försäljningen av Assi Domän Cartonboard slutfördes i maj 2006.

Den innebar att Sveaskog blev ett renodlat skogsägande företag. 
Efter försäljningen har genomförts en studie av lämplig kapital-
struktur i koncernen. I studien bidrog utomstående expertis och 
en representant från enheten för statligt ägande vid Närings-
departementet. Antagandena i arbetet grundades på Sveaskogs 
långsiktiga planer avseende såväl avverkningsvolymer som 
pris- och kostnadsutveckling samt att koncernens finansiella 
ställning inte ska äventyras. I samband med detta utarbetades 
även förslag till nya ekonomiska mål. En extra bolagsstämma, 
den 14 december, antog på förslag från styrelsen de nya målen. 

• SVEASKOG NATURUPPLEVELSER AB

Den 1 januari 2006 etablerades det nya dotterbolaget Sveaskog 
Naturupplevelser. Sveaskogs styrelse har under året fått löpande 
information om dotterbolagets arbete med organisation, beman-
ning och upprättande av en affärsplan. Ett viktigt projekt har varit 
uppbyggnad av marknadsplatsen www.inatur.se

• SETRA GROUP AB

Sveaskogs styrelse har under året följt intressebolaget Setra 
Group ABs utveckling. Setras lönsamhet var i början av året 
otillfredsställande. En positiv sågverkskonjunktur och ett internt 
effektiviseringsarbete har under året lett till en stark resultat-
utveckling. I samråd med övriga delägare planerar Sveaskog för 
ett breddat ägande genom börsintroduktion under 2008. 

4.2 STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har tre utskott; ersättnings-, revisions- samt fastig-
hetsutskottet. Riktlinjer för utskottens arbete finns i styrelsens 
arbetsordning. Dessutom finns särskilda instruktioner för fastig-
hetsutskottet och revisionsutskottet. Styrelseordföranden deltar 
som ordförande i såväl ersättnings- som fastighetsutskottet. 
Enligt Kodens regler får styrelsens ordförande inte vara ord-
förande i revisionsutskottet. Ordförande i revisionsutskottet är 
Christina Liffner. Behandlade frågor protokollförs och rapport 
lämnas vid efterföljande styrelsemöte. 

ERSÄTTNINGSUTSKOTTET

Ersättningsutskottet har haft ett möte. I ersättningsutskottet 
ingår Bo Dockered och Birgitta Johansson-Hedberg.

REVISIONSUTSKOTTET

Revisionsutskottet har haft nio möten varav de externa reviso-
rerna deltog vid sju. I revisionsutskottet ingår Christina Liffner, 
Håkan Ahlqvist och Sture Persson. 

Viktiga frågor för revisionsutskottet under året har varit revi-
sionsplanering generellt och speciella granskningspunkter, bland 
annat hanteringen av skatte- och pensionsfrågor. Utskottet har 
diskuterat redovisningsprinciper och speciellt IAS 41 Skogs-
värdering med hänsyn till fastställandet av olika parametrar i den
värderingsmodell som används. Effekter av storm och därmed 
sammanhörande försäkringsfrågor har också behandlats. I 
samband med detta har utskottet tagit del av arbetet med att ta 
fram en ny försäkringslösning för Sveaskog. Utskottet har också 
tagit del av arbetet med Sveaskogs Verksamhetsledningssystem 
(VLS) och arbetet med att dokumentera den interna kontrollen. 
I samband med detta har utskottet diskuterat vilka processer 
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som är väsentliga ur risksynpunkt. Utskottet har också diskuterat 
utformningen av Bolagsstyrningsrapporten.

FASTIGHETSUTSKOTTET

Fastighetsutskottet har haft åtta möten. I fastighetsutskottet 
ingår Bo Dockered, Lars Johan Cederlund och Lena Johansson. 
Fastighetsutskottet har under året utarbetat en instruktion för 
utskottet. Utskottet har vidare tagit aktiv del i arbetet med mark-
försäljningsprogrammet, vilket till stor del bestått i att upprätta 
den delrapport som lämnades av företaget under hösten. 
Utskottet har dessutom utvärderat ett antal förslag till större 
förvärv.

4.3 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Sveaskogs styrelse har nio ledamöter, sex kvinnor och tre män.

BO DOCKERED, STYRELSEORDFÖRANDE

Född 1941, invald 1999. AgrDhc. Ordförande i bland annat AB 
Trav och Galopp. Vice ordförande i Andra AP-fonden. Ledamot 
i KSLA. Ordförande i fastighetsutskottet (FU) och ersättnings-
utskottet (EU). Närvaro vid styrelsemöten under 2006: 10 av 10,
FU 8 av 8 och EU 1 av 1.

LARS JOHAN CEDERLUND

Född 1941, invald 1999. Civilekonom vid Handelshögskolan, 
Stockholm. Ämnesråd, enheten för statligt ägande, Näringsde-
partementet. Tidigare olika befattningar inom regeringskansliet. 
Ordförande i OECDs arbetsgrupp för privatisering och bolags-
styrning av statliga bolag och i Förvaltningsbolaget Stattum. 
Ledamot i Civitas Holding AB/Vasakronan AB. Ledamot i fastig-
hetsutskottet (FU). Närvaro vid styrelsemöten under 2006: 10 av 
10 och FU 8 av 8.

BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG

Född 1947, invald 2001. Fil kand, psykologexamen vid Lunds 
Universitet. Styrelseordförande i Umeå Universitet och VIN-
NOVA, ledamot i Finansinspektionen, MISTRA och Fortum Oy. 
Ledamot i KSLA. Tidigare vd och koncernchef i FöreningsSpar-
banken och Lantmännen. Ledamot i ersättningsutskottet (EU). 
Närvaro vid styrelsemöten under 2006: 9 av 10 och EU 1 av 1.

ÅSA DOMEIJ

Född 1962, invald 1999. Agronom vid Sveriges Lantbruksuniver-
sitet. Närvaro vid styrelsemöten under 2006: 10 av 10.

CHRISTINA LIFFNER

Född 1950, invald 1999. Civilekonom vid Handelshögskolan, 
Stockholm. Tidigare finansdirektör Asea-koncernen, vice vd och 
CFO AssiDomän AB. Ordförande i Svensk Adressändring AB, 
Svenska Endometriosföreningen, vice ordförande i AB Svensk 
Exportkredit, ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen,
Vasakronan AB, Prevas AB samt i SJR in Scandinavia AB. 
Ordförande i revisionsutskottet (RU). Närvaro vid styrelsemöten 
under 2006: 10 av 10 och RU 9 av 9.

LENA JOHANSSON

Född 1955, invald 1999. Agronom vid Sveriges Lantbruksuniver-
sitet. Generaldirektör för Kommerskollegium. Tidigare general-
direktör för Livsmedelsekonomiska institutet, SLI. Ledamot i 
Stiftelsen Svensk Industridesign. Ledamot i fastighetsutskottet 
(FU). Närvaro vid styrelsemöten under 2006: 10 av 10 och 
FU 8 av 8.

MARIA NORRFALK

Född 1952, invald 2005. Civiljägmästarexamen vid Skogs-
högskolan. Generaldirektör för Styrelsen för Internationellt 
Utvecklingssamarbete, Sida. Tidigare generaldirektör vid 
Skogsstyrelsen, forskningschef Skogforsk samt skogspolitisk 
handläggare Skogsägarnas Riksförbund. Ledamot i KSLA. 
Tidigare styrelseledamot i Svenska Jägarförbundet, Inlands
delegationen, Miljömålsrådet, Arbetsgivarverket samt Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Närvaro vid styrelsemöten under 2006: 
10 av 10.

HÅKAN AHLQVIST

Född 1943, invald 2003. Agronom- och ekonomiexamen. 
Tidigare vd och koncernchef Cerealia samt lång erfarenhet som 
företagsledare från livsmedelsindustrin. Ordförande i material-
bolagen Svensk Returkartong AB och Svenska Metallkretsen 
AB, ledamot i Coop Norden och Coop Sverige. Ledamot i KSLA.  
Ledamot i revisionsutskottet (RU). Närvaro vid styrelsemöten 
under 2006: 8 av 10 och RU 8 av 9.

ANNA-STINA NORDMARK-NILSSON

Född 1956, invald 2006. Civilekonom. Hälso- och sjukvårdsdi-
rektör i Stockholms läns landsting. Tidigare biträdande lands-
tingsdirektör i Stockholms läns landsting. Tidigare vägdirektör 
Norra regionen Vägverket, landstingsdirektör i Norrbottens läns 
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landsting, vd för Piteå-Tidningen AB och auktoriserad 
revisor samt kontorschef Öhrlings PriceWaterHouse-
Coopers. Ordförande i Centrum för biovetenskap 
Novum Karolinska Institutet, vice ordförande i Svenska 
Kraftnät och ledamot i Diös Fastigheter AB. Närvaro 
vid styrelsemöten under 2006: 5 av 6. 

Arbetstagarrepresentanter

STURE PERSSON

Född 1957, invald 2003. Ordinarie, Skogs- och Trä-
facket. Skördarförare, Sveaskog. Ledamot i revisions-
utskottet (RU). Närvaro vid styrelsemöten under 2006: 
8 av 10 och RU 9 av 9.

KARL-ÅKE KJELLBERG

Född 1949, invald 2003. Ordinarie, Ledarna. Väg-
mästare, Sveaskog. Närvaro vid styrelsemöten under 
2006: 9 av 10.

KURT LARSSON

Född 1952, invald 2003. Suppleant, Skogs- och Trä-
facket. Skördarförare, Sveaskog. Närvaro vid styrelse-
möten under 2006: 10 av 10.

OLA LASSEMO

Född 1974, invald 2006. Suppleant, Civilingenjörs-
förbundet, CF. Chef Virkesadministration, Sveaskog. 
Närvaro vid styrelsemöten under 2006: 4 av 5.

Revisorer

TORSTEN LYTH

Född 1952, vald 1999. Auktoriserad revisor, 
Ernst & Young.

TORBJÖRN KÖHLER

Född 1952, vald 1999. Auktoriserad revisor, 
Ernst & Young.

FILIP CASSEL

Född 1947, utsedd 2004. Auktoriserad revisor, 
Riksrevisionen.

Maria Norrfalk Karl-Åke Kjellberg

Sture Persson

Lena Johansson Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Kurt Larsson 

Ola Lassemo

Håkan Ahlqvist

4.4 ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman. Även 
arvoden till styrelseledamöter i styrelseutskott beslu-
tas på årsstämman. 

Under året har ersättning till styrelsen utgått med 
ett totalt arvode om MSEK 1,5. Fördelning av arvoden 
framgår av not 8 på sid 31. Styrelsen har inte haft del 
i något incitamentsprogram.

5. Intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen för 2006 

Detta avsnitt är upprättat i enlighet med Svensk kod 
för bolagsstyrning och den vägledning som framtagits 
av FAR och Svenskt Näringsliv samt med tillämpning 
av kollegiets anvisning nr 1-2006. Det innebär att av-
snittet begränsas till en beskrivning av hur den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är 
organiserad.

RAMVERK FÖR INTERN KONTROLL

Sveaskog tillämpar COSOs ramverk för dokumen-
tation och analys av intern kontroll. Den följande 
beskrivningen av hur den interna kontrollen är 
organiserad avseende den finansiella rapporteringen, 
följer denna struktur: 
• Kontrollmiljö
• Riskbedömning
• Kontrollstrukturer
• Information och kommunikation
• Uppföljning

KONTROLLMILJÖ

Bolagsstyrningen inom Sveaskog AB utgår från 
svensk lagstiftning och Koden. Den svenska staten, 
som är ensam ägare till Sveaskog, ger därutöver 
årligen ut riktlinjer och policies för företag med statligt 
ägande, Statens ägarpolitik, där bland annat styrelsens 
ansvar och sammansättning är reglerat. 
    Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande 
policies, riktlinjer och ramverk av betydelse för 
arbetet med den interna kontrollen. Dessa inkluderar 
bland annat Vision och koncernidé, Uppförandekod,
Personalpolicies, Miljöpolicy, Fastighetspolicy, Finans-
policy, Importpolicy, Informationspolicy samt Riktlinjer 
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för hållbart skogsbruk. I slutet av 2006 fastställde extra bolags-
stämman nya ekonomiska mål för koncernen som gäller från och 
med 2007. Under 2006 har en kartläggning och övergripande
analys genomförts av Sveaskogs företagsövergripande kontroller. 
En åtgärdslista för identifierade förbättringsområden har tagits 
fram och föreslagna åtgärder kommer successivt att införas 
under 2007. 

Företagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen 
utifrån fastställda rutiner. Härtill kommer rapporteringen från 
revisionsutskottets arbete.

RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLAKTIVITETER

Företaget har etablerat en process för att identifiera risker i 
både verksamheten och den finansiella rapporteringen. Ett antal 
poster i resultat- och balansräkningen har identifierats där risken 
för väsentliga fel är förhöjd. Dessa risker kan huvudsakligen 
hänföras till periodiseringar, värdering av lager, IAS 41 Jord-
och skogsbruk samt till de IT-system som stödjer verksamheten. 

Riskbedömningen sker utifrån processbeskrivningar. Beskriv-
ningar finns för en stor del av företagets processer och kon-
trollaktiviteter. Under 2006 har riskanalys för den finansiella 
rapporteringen slutförts. Med utgångspunkt från denna har en 
kartläggning av nuvarande kontrollsystem genomförts. Arbetet 
har lett till förslag på förbättringar av befintliga kontroller samt 
förslag på nya kontroller och avsikten är att föreslagna åtgärder 
införs under 2007.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Väsentliga riktlinjer, manualer med mera av betydelse för den 
finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras till 
berörda medarbetare löpande. Det finns såväl formella som 
informella informationskanaler till företagsledningen och 
styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För extern 
kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att företaget lever 
upp till högt ställda krav på korrekt information till marknaden.

UPPFÖLJNING

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som företags-
ledningen och revisionsutskottet lämnar. Revisionsutskottets 
arbete innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas 
rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit via 
interna kontrollaktiviteter och den externa revisionen.

INTERNREVISION

Under 2006 har Sveaskog inte haft en internrevisionsavdelning. 
Ett arbete med processkartläggning och översyn av den interna 
kontrollen har pågått under 2006 och beräknas slutföras under 
första halvåret 2007. I väntan på denna avvaktar styrelsen med 
sin bedömning huruvida kvaliteten på den interna kontrollen 
kan säkerställas utan en särskild granskningsfunktion (intern-
revision).

6. Revision
Revisorerna har till uppgift att på aktieägarens vägnar granska 
företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Vid årsstämman 2004 
utsågs för tiden intill årsstämman 2008 som revisorer Thorsten 
Lyth, Ernst &Young AB samt Torbjörn Köhler, Ernst & Young AB. 
Riksrevisionen har därutöver förordnat auktoriserade revisorn 
Filip Cassel att vara revisor i företaget. 

Ernst&Young har under 2006 haft vissa rådgivningsuppdrag 
i samband med effektivisering av ekonomiadministrationen 
och som diskussionspartner i samband med efterutdelningen. 
Ersättningen till revisorerna framgår av not 6 på sid 30.

7. Företagsstruktur
Sveaskog har 730 medarbetare. Under 2006 har företaget 
vidareutvecklat sin organisation. Syftet med att vidareutveckla 
organisationen är att öka effektivitet och lönsamhet, bland annat 
genom en bättre styrning och kontroll. Förändringen ska också 
underlätta intern samverkan och utveckling. 

Den organisation som togs i bruk 1 juli 2006 bygger på en 

Gunnar Olofsson Urban Eriksson Peder ZetterbergSolveig Aspholm
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sammanhållen skogsrörelse med tre huvudprocesser – Marknad, 
Produktion och Skogsskötsel. 

Skogsrörelsen består av fem marknadsområden, jämfört med 
tidigare sju distrikt. Marknadsområdena är Norrbotten, Väster-
botten, Södra Norrland, Bergslagen och Götaland. Huvudorterna 
i de fem marknadsområdena är Kalix, Lycksele, Östersund, 
Örebro och Växjö. 

7.1 FÖRETAGSLEDNING

Sveaskog leds av verkställande direktören enligt de instruktioner 
som beslutats av styrelsen. Vd ingår inte i styrelsen, men är före-
dragande och förser styrelsen med information som underlag för 
dess arbete. Vds ansvar innefattar löpande verksamhetsfrågor 
och kontakter med företagets styrelseordförande och externa 
intressenter. Vd leder också företagsledningens arbete.

Företagsledningen består utöver verkställande direktören av, 
vice vd tillika chef för skogsrörelsen samt cheferna för staberna 
Personal, Information, Ekonomi och Finans, Miljö och socialt 
ansvar, Skogskapital samt Juridik. Fördelningen mellan män och 
kvinnor är tre kvinnor och fem män.

Gunnar Olofsson
Vd och koncernchef sedan 2004. Född 1955. Anställd sedan 
2001. Civiljägmästare.

Tidigare bland annat skogsdirektör i Sveaskog, vd för Pers-
son Invest Skog och byrådirektör vid Skogsstyrelsen. Styrelse-
ordförande i träindustriföretaget Setra Group AB, i Sveaskogs 
dotterbolag Sveaskog Naturupplevelser AB samt ledamot i 
Skogsindustrierna.

Urban Eriksson
Vice vd och skogsdirektör. Född 1959. Anställd sedan 2003.

Linda Andersson
Chef stab Information. Född 1971. Anställd sedan 2004.

Karin Ericsson
Chef stab Personal. Född 1956. Anställd sedan 2001.

Olof Johansson
Chef stab Miljö och socialt ansvar. Född 1958. Anställd sedan 
1988.

Herman Sundqvist
Chef stab Skogskapital. Född 1963. Anställd sedan 1994.

Solveig Aspholm
Chef stab Juridik. Född 1957. Anställd sedan 2006.

Peder Zetterberg 
Chef stab Ekonomi och Finans. Född 1951.
Kontrakterad sedan 2006.

Företagsledningen sammanträder en gång i månaden. Några 
gånger per år hålls speciella temadagar med fokus på för 
företaget strategiska frågor. 

Inom de operativa dotterbolagen Svenska Skogsplantor AB 
samt Sveaskog Naturupplevelser AB finns egna ledningsgrupper 
som leds av respektive vd. 

En gång i kvartalet har vd verksamhetsuppföljning med 
respektive stabschef. Med samma periodicitet har vd affärs-
uppföljningsmöten tillsammans med ledningen för skogsrörelsen 
samt Svenska Skogsplantor och Sveaskog Naturupplevelser.

Under året har vice vd Sven-Eric Lundström lämnat företaget.

8. Ersättning till företagsledningen
Styrelsen utser årligen ett ersättningsutskott som bereder frågor 
om ersättning och anställningsvillkor för företagsledningen. 

Styrelsen lämnar till årsstämman förslag på principer för 
kompensation till företagsledningen. Förslaget presenteras 
på hemsidan i samband med kallelse till årsstämma. Ledande 
befattningshavare i Sveaskog uppbär endast fast ersättning. 
Inga bonus- eller incitamentsprogram förekommer. 

Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 8 på 
sid 31.

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen 
och har inte granskats av företagets revisorer. 

Karin Ericsson Olof Johansson Herman Sundqvist Linda Andersson
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Styrelsen och verkställande direktören för Sveaskog AB (publ),

org nr 556558-0031, får härmed avge årsredovisning och 

koncernredovisning för 2006.

Förvaltningsberättelse



 Koncernens verksamhet och struktur 
I maj 2006 godkände EU-kommissionen försäljningen av 
kartongbruket AssiDomän Cartonboard i Frövi till Korsnäs och 
affären slutfördes den 19 maj. Den koncernmässiga reavinsten
uppgick till MSEK 1 036. I och med denna försäljning är 
Sveaskog ett renodlat skogsföretag, vars huvuduppgift är att 
utveckla skogens värden.

 Året i korthet
Inledningsvis hade effekterna från stormen Gudrun fortsatt 
negativ påverkan på Sveaskog, främst genom en högre kost-
nadsnivå för avverkning och transport. I takt med att stormlagren 
minskade klingade även effekterna av och mot slutet av året var 
kostnaderna i allt väsentligt tillbaka på motsvarande nivåer som 
före stormen. Den gynnsamma marknadsutvecklingen har därtill 
bidragit till att resultat förbättrats.

Under året har ett omfattande arbete genomförts för att 
vidareutveckla och anpassa organisationen till Sveaskogs 
renodlade verksamhet. En processorienterad organisation för 
skogsrörelsen har införts.

Efter att industrirörelsen avyttrats genomfördes under hösten 
en översyn av Sveaskogs kapitalstruktur. Den ledde fram till 
att en efterutdelning på 1,5 miljarder kronor genomfördes i 
december 2006. Dessutom beslutades om nya ekonomiska mål 
för företaget som tydligare avspeglar det operativa resultatet i 
skogsrörelsen.

 Marknad
Efterfrågan på sågade trävaror var under 2006 mycket god med 
ett begränsat utbud, vilket har lett till ökade priser. Konjunkturen 
för den fiberförbrukande industrin har också förbättrats, men 
höga energikostnader, och en svag dollar har påverkat utveck-
lingen negativt.

Virkesmarknaden har karaktäriserats av svaga virkesflöden 
vilket medfört problem med råvaruförsörjningen hos många 
förbrukare. Den milda och blöta väderleken under hösten i 
norra Europa har begränsat avverkningar och transporter. Även 
virkesflödet från andra länder runt Östersjön har begränsats, då 
väderleken varit densamma som i Sverige.

För Sveaskogs del har detta inneburit att leverenskapaciteten 
under året blivit ansträngd. Prishöjningar har börjat slå igenom, 
men har i det korta perspektivet haft liten effekt på utbudet av 
timmer från privata leverantörer.

Leverensvolymerna för Sveaskog har under 2006 följt plan, 
vilket inneburit en minskning med 7% jämfört med föregående 
år, medan virkesintäkterna per kubikmeter (m3fub) har ökat med 
cirka 10%.

Verksamheten inom skogsskötsel har utförts planenligt. 

Effekterna av situationen i södra Sverige med omfattande 
granbarkborreangrepp har tagit planeringsresurser i anspråk 
under hösten och kommer att kräva omfattande insatser även 
under våren 2007.

 Fastighetsförsäljning
Under 2006 tecknade Sveaskog avtal i 235 fastighetsaffärer 
inom markförsäljningsprogrammet. Försäljningen omfattade cirka 
40 000 hektar mark och försäljningssumman uppgick till MSEK 
603. 

Inom uppdraget att överlåta mark för reservatsbildning teck-
nade Sveaskog under 2006 köpeavtal i 86 affärer omfattande
9 800 hektar. Försäljningsintäkten uppgick till MSEK 363. 
Ersättningsmark såldes till en areal om cirka 1 400 hektar och 
övrig försäljning uppgick till 2 000 hektar.

Totalt inbringade fastighetsförsäljningen MSEK 1 072 under 
2006, vilket var högre än förväntat.

 Ekonomiskt utfall
Nettoomsättningen för helåret 2006 sjönk med 2% jämfört med 
föregående år. Leverensvolymen minskade med 7% och uppgick 
till 13 miljoner m3fub vilket är 1 miljon m3fub mindre än 2005.

Det operativa resultatet för skogsrörelsen förbättrades trots 
detta markant till följd av ökade priser och ett positivt utfall av 
det interna effektiviseringsarbetet. Dessutom innehöll 2005 
engångsintäkter avseende försäkringsintäkter och skattereduk-
tion relaterat till stormen Gudrun. I kostnaderna för 2006 ingår 
en engångskostnad för införande av den nya organisationen på 
MSEK 66.

Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 
MSEK 1 624, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 
föregående år. Ökningen har påverkats dels av det förbättrade 
rörelseresultatet, dels av den höga reavinsten vid försäljning av 
skogsfastigheter och genom en högre positiv värdeförändring av 
skogsinnehavet.

Finansnettot minskade till MSEK –286  beroende på en lägre 
räntebärande nettoskuld under 2006, som per den sista decem-
ber uppgick till MSEK 5 856.

Investeringarna under året uppgick till MSEK 116 och ut-
gjordes liksom tidigare år i huvudsak av skogsmaskiner och 
vägar.

 Nyckeltal
Rörelsemarginalen uppgick till 27% (14)
Avkastning på eget kapital till 13% (3,8)
Soliditet 51% (43)
Skuldsättningsgrad ggr 0,35 (0,42)
Räntetäckningsgrad ggr 4,7 (2,3)
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 Forskning och utveckling
Under 2006 fokuserade Sveaskog företagets forskning och 
utveckling inom tre områden; tillväxt i skogen, nya effektiva 
tekniker och metoder i skogsbruket samt nya användnings-
områden för skogsråvaran. Genom det nystartade tema-
forskningsprogrammet Tema Tillväxt, som leds av Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU, undersöks en rad olika metoder för 
att öka tillväxten och produktionen i skogen. Det har skett en 
satsning på utveckling av metoder och system för effektivare 
skörd och transport av biobränsle. Sveaskog har genomfört 
försök med leverans av stubbar. Innan försöket utökas genom-
förs en miljökonsekvensbeskrivning för att klargöra hur utvinning 
av stubbar påverkar miljön. 

Under året har Sveaskog i samarbete med SweTree 
Technologies (STT) testat ett nytt produktions och miljömässigt 
effektivt  gödselmedel (arginin) för i första hand produktion av 
skogsplantor. Förutom miljömässiga fördelar pekar resultaten på 
att tillväxten hos de alternativodlade plantorna blir högre ute i fält. 
Sveaskog har under året tagit en aktiv roll i flera projekt kring 
effektivare teknik i skogsbruket, såsom förarlösa skogsmaskiner, 
aggregat för flerträdshantering, automatiserad kranspetsstyrning 
och betalningsgrundande skördarmätning. 

Inom nya användningsområden för skogsråvaran har FoU-
arbetet under året främst fokuserats kring biodrivmedel och 
modifierade trä och fiberprodukter som ersättare till fossila 
material. Sveaskog har investerat i Biofiber Material Center 
(BiMaC), som arbetar med cellulosabaserade nanokompositer. 
Genom att plocka isär träfibrerna i dess minsta beståndsdelar 
kan nya material skapas, som till och med slår glasfiberarme-
rad plast vad gäller hållfasthet. Sveaskog har även investerat 
i Linotech AB, ett utvecklingsbolag som utvecklar miljövänlig 
impregnering av trä med linolja som bas. Sådan impregnering 
innebär att träet kan användas i fler tillämpningar. 

 Miljö
En viktig insats för att motverka koldioxidutsläpp och klimat-
förändring är att i ökad utsträckning ersätta fossila bränslen 
med förnyelsebar skogsråvara. Under 2006 har Sveaskog ökat 
leveranserna av biobränsle med drygt 20% jämfört med före-
gående år. Samtidigt har företagets engagemang i utvecklings-
projekt och forskning kring utveckling av biobränslen fortsatt och 
fördjupats.

Koldioxidutsläpp från den egna verksamheten minskade 2006 
jämfört med föregående år, bland annat genom lägre utsläpp 
från personbilar, ökad transport på järnväg och effektivisering av 
flöden med virkesbyten för kortare transporter.

Under 2006 har fyra nya ekoparker invigts. Därmed är 15 av 
totalt 34 beslutade ekoparker invigda. Sveaskog har låtit genom-
föra en oberoende granskning av naturhänsynen på häften av 
företagets alla avverkningar i Norrbotten under året. Samtidigt 
genomfördes under hösten ordinarie revisioner av Sveaskogs 

skogsbruk och verksamhet utifrån kraven i svenska standarden 
för FSC* (Forest Stewardship Council) och i standarden för ISO 
14001. Revisionerna påvisade i ett antal mindre avvikelser, bland 
annat då det gäller ungskogsröjning och naturvärdesbedöm-
ning. Arbetet med att åtgärda avvikelserna har påbörjats. Den 
samstämmiga bilden av 2006 års externa uppföljningar är att 
naturhänsynen i Sveaskogs skogsbruk fungerar väl i enlighet 
med antagna riktlinjer.

Sveaskogs miljöarbete beskrivs närmare i företagets Hållbar-
hetsredovisning.

 Personal
För att öka effektivitet och lönsamhet genomfördes under 2006 
en vidareutveckling av Sveaskogs organisation. 

Den vidareutvecklade organisationen bygger på en samman-
hållen skogsrörelse där verksamheten delats upp i tre huvud-
processer; Marknad, Produktion och Skogsskötsel samt fem 
geografiska marknadsområden. Processerna har det långsiktiga, 
strategiska ansvaret medan de geografiska marknadsområdena 
ansvarar för ett effektivt utförande.

Denna förändringsprocess har inneburit att många medarbe-
tare har fått förändrade arbetsuppgifter samt att ett mindre antal 
pensionerats eller lämnat företaget.

Efter förändringen av skogsrörelsen genomfördes en över-
syn av företagets centrala staber. Förändringar har genomförts 
som syftar till att skapa en gemensam administration för hela 
Sveaskog med förbättrad effektivitet och långsiktigt sänkta 
kostnader.

Under hösten initierades ett program för utveckling av chefer 
och ledare i företaget. Utbildningen kommer att pågå i närmare 
ett år och omfattar ett åttiotal medarbetare. Dessutom har all 
skoglig personal under 2006 genomgått en omfattande verk-
samhetsutbildning med fokus på miljö och naturvård, produktion 
och ekonomi.

 Andra enheter inom koncernen
Svenska Skogsplantor AB förbättrade resultatet med 71% till 
MSEK 26. Förbättringen beror på god efterfrågan, förändrad
produktmix samt högre andel skogsvårdstjänster.

Sveaskog Naturupplevelser AB redovisar ett något förbättrat 
resultat. Ökningen är hänförbar till upplåtelseverksamhet och 
nya former av jakt.

Träindustriföretaget Setra Group AB, i vilket Sveaskog äger 
50%, fortsätter att visa en positiv utveckling. Sveaskogs resultat-
andel 2006 uppgår till MSEK 96. Dels har branschen för sågade 
trävaror utvecklats mycket positivt, dels har det interna effek-
tiviseringsarbetet bidragit till resultatförbättringen.

 Händelser efter balansdagen
Under inledningen av 2007 har Sverige och Sveaskog drabbats
av tre stormar. Vid de första två stormarna föll begränsade 
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volymer skog. Vid den tredje stormen, Per, som kulminerade 
den 14 januari föll enligt Skogsstyrelsens bedömning cirka 
12 miljoner kubikmeter. Det motsvarar cirka 20% av stormen 
Gudrun 2005.

Stormen drog fram över Götaland och vidare upp över 
Bergslagen. För Sveaskog är bedömningen att cirka 410 000 
kubikmeter av skogsinnehavet fallit i Götaland och cirka  
170 000 i Bergslagen. Stormens ekonomiska konsekven-
ser bedöms bli lindrigare än vad som var fallet med Gudrun. 
Skälen är dels att arbetet i huvudsak kan utföras med ordinarie 
resurser, dels att en gynnsammare marknadssituation ger goda 
avsättningsmöjligheter för virket. Men den redan nu besvärliga 
situationen med granbarkborreangrepp i södra Sverige kommer 
att förvärras på grund av den senaste stormen. En stor utmaning 
under 2007 är att utan personskador inventera, upparbeta och 
transportera vindfällda och barkborreangripna volymer.

 Utdelning
Enligt företagets utdelningspolicy ska ordinarie utdelning över 
en konjunkturcykel motsvara minst 50% av resultatet efter skatt. 
Hänsyn ska tas till Sveaskogs konsolideringsbehov och den 

ekonomiska ställningen för övrigt. Vid beräkningen ingår även 
resultatet från fastighetsförsäljningar.

Styrelsen föreslår årsstämman att den kontanta utdelningen 
för 2006 fastställs till totalt MSEK 491 eller 4,15 SEK per aktie. 
Detta motsvarar 50% av årets resultat efter skatt. Styrelsens 
yttrande enligt 18 kap 4§ i aktiebolagslagen finns tillgängligt på 
www.sveaskog.se

 Förslag till vinstdisposition  
Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst SEK 10 299 078 501
Årets resultat SEK 214 745 292
Totalt SEK 10 513 823 793

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:  

Till aktieägaren utdelas 
  4,15 kronor per aktie SEK 491 248 091
Till nästa år balanseras SEK 10 022 575 702
Totalt SEK 10 513 823 793
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Flerårsöversikt
       
  
  Enligt respektive
  Enligt IFRS* årsredovisning**
  
  2006 2005 2004 2003 2002

Resultaträkningar, MSEK      
Nettoomsättning 6 030 6 155 6 272 8 420 8 390
Övriga rörelseintäkter 58 181 14 257 51
Rörelsens kostnader –5 309 –5 540 –5 263 –6 772 –6 815
Avskrivningar/nedskrivningar –93 –59 –68 –327 –365
Resultatandel i intresseföretag 96 –46 –53 –15 –
Rörelseresultat före värdeförändring skog 782 691 902 1 563 1 261
Värdeförändring skog 842 180 206 – –
Rörelseresultat 1 624 871 1 108 – –
Finansnetto –286 –347 –425 –516 –495
Resultat före skatt 1 338 524 683 1 047 766
Skatt –352 –154 123 –106 –187
Resultat efter skatt, men före resultat av avvecklad verksamhet 986 370 806 – –
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 1 152 246 181 – –
Årets resultat 2 138 616 987 941 579

Balansräkningar, MSEK      
Anläggningstillgångar, ej räntebärande 29 548 29 688 32 619 23 950 24 525
Varulager 599 599 716 946 851
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande 1 940 1 949 2 216 1 646 1 525
Likvida medel och räntebärande fordringar 776 2 367 803 840 337
Tillgångar som innehas för försäljning – 3 354 – – –
Summa tillgångar 32 863 37 957 36 354 27 382 27 238

Eget kapital 16 620 16 275 16 135 12 715 12 727
Räntefria skulder 9 610 9 399 10 072 4 184 4 353
Räntebärande skulder 6 633 9 283 10 147 10 483 10 158
Skulder hänförliga till tillgångar för försäljning – 3 000 – – –
Summa eget kapital och skulder 32 863 37 957 36 354 27 382 27 238

Operativt kapital 30 406 30 641 33 693 23 974 23 897

Kassaflöde      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 399 –183 164 697 1 317
Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 497 895 1 199 158 –2 341
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –4 472 –1 163 –1 029 –872 –5 201
Årets kassaflöde 424 –451 334 –17 –6 225

Räntebärande nettoskuld 5 856 6 916 9 344 9 643 9 821

Nyckeltal      
Avkastning eget kapital, % 13,0 3,8 6,2 7,4 4,7
Direktavkastning Skogsrörelsen (exkl fastighetsförsäljning), MSEK 922 617 1 064 1 191 1 025
Direktavkastning koncernen, % 2,6 2,2 3,1 6,5 5,3
Avkastning på operativt kapital (inkl värdeförändring skog), % 5,3 2,8 3,6 6,5 5,3
Skuldsättningsgrad, ggr 0,35 0,42 0,58 0,76 0,77
Soliditet, % 51 43 44 46 47
Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,20 0,20 0,20 0,36 0,35
Räntetäckningsgrad, ggr 4,7 2,3 2,3 2,9 2,4
Bruttomarginal, % 27 16 20 23 19
Rörelsemarginal, % 27 14 18 19 15

Utdelning      
Beslutad utdelning totalt, MSEK *** 491 1 894 355 355 896

Investeringar, MSEK      
Företagsförvärv och investeringar i aktier 2 23 1 4 2 047
Övriga investeringar 114 129 102 302 379

Personal      
Antal anställda 731 773 805 1 519 2 245
Medelantal anställda 1 027 1 116 1 098 2 211 2 433
Kostnadsförda löner och andra ersättningar, MSEK 349 361 370 731 777

** Omräkning till IFRS har ej skett.     
*** För 2006 anges föreslagen utdelning. 2005 inkluderar beslutad efterutdelning MSEK 1 539.     
     

AVKASTNING EGET KAPITAL
Redovisat resultat efter skatt i procent 
av genomsnittligt justerat eget kapital.

AVKASTNING OPERATIVT KAPITAL
Rörelseresultat dividerat med 
genomsnittligt operativt kapital.

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

DIREKTAVKASTNING
Rörelseresultat före värdeförändring 
skog dividerat med genomsnittligt 
operativt kapital (exkl. latent skatt). 

JUSTERAT EGET KAPITAL
Eget kapital plus minoritetsintressen.

KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET
Nettoomsättning dividerad med 
genomsnittligt operativt kapital.

OPERATIVT KAPITAL
Balansomslutningen exkl räntebärande 
tillgångar, skattefordringar och till-
gångar som innehas för försäljning 
minus ej räntebärande skulder exkl 
skatteskulder, allt beräknat vid årets 
slut.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD
Räntebärande skulder minus ränte-
bärande tillgångar, allt beräknat vid 
årets slut.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
dividerat med finansiella kostnader.

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat i procent av netto-
omsättningen.

SKULDSÄTTNINGSGRAD
Räntebärande nettoskuld dividerad med 
justerat eget kapital.

SOLIDITET
Justerat eget kapital dividerat med 
balansomslutning, allt beräknat vid årets 
slut.

VÄRDEFÖRÄNDRING SKOG
Den värdeförändring som uppkommer 
vid en ändring av den växande skogens 
verkliga värde diskonterat till nuvärde. 
Dessutom ingår reavinster för för-
säljning av skogsfastigheter.

Definitioner

* Effekt av ändrad princip

Sveaskog berörs speciellt av IFRS regler 
avseende biologiska tillgångar med dess krav 
på redovisning av växande skog till ett verkligt 
värde. I resultaträkningen redovisas ”värde-
förändring skog”. I balansräkningen har framför 
allt balansposterna anläggningstillgångar, eget 
kapital och räntefria skulder påverkats.



Resultaträkning KONCERNEN

MSEK 2006 2005

Nettoomsättning not 4 6 030 6 155
Övriga rörelseintäkter not 5 58 181
Råvaror och förnödenheter –2 515 –2 568
Förändring av varulager –28 173
Övriga externa kostnader not 6, 7 –2 226 –2 600
Personalkostnader not 8 –540 –545
Avskrivningar och nedskrivningar not 9 –93 –59
Resultatandelar i intresseföretag not 17 96 –46
Rörelseresultat före värdeförändring skog 782 691

Värdeförändring skog not 16 842 180
Rörelseresultat 1 624 871
  
Finansiella intäkter not 10 72 78
Finansiella kostnader not 10 –358 –425
Finansnetto –286 –347
Resultat före skatt 1 338 524

Skatt not 11 –352 –154
Resultat efter skatt, men före 
resultat från avvecklad verksamhet 986 370

Resultat från avvecklad verksamhet,  
  netto efter skatt not 12 1 152 246
Årets resultat 2 138 616

Hänförligt till 
  Moderbolagets aktieägare 2 138 616
  Minoritetsintresse – –
  2 138 616

Resultat per aktie
  före utspädning, SEK 18,06 5,20
  efter utspädning, SEK 18,06 5,20

Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter
  före utspädning, SEK 8,33 3,13
  efter utspädning, SEK 8,33 3,13
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Balansräkning KONCERNEN

  31.12 31.12
MSEK 2006 2005

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar not 14 10 32
Materiella anläggningstillgångar
  Skogsmark not 15 2 040 2 070
  Övriga materiella anläggningstillgångar not 15 521 499
  Biologiska tillgångar, växande skog not 16 26 747 26 902
Finansiella anläggningstillgångar
  Andelar i intresseföretag not 17 183 87
  Andra långfristiga värdepappersinnehav not 17 25 27
  Långfristiga fordringar not 18 150 150
  Uppskjutna skattefordringar not 11 22 71
  29 698 29 838

Omsättningstillgångar
Varulager not 19 599 599
Förskott till leverantörer 245 226
Skattefordringar 46 5
Kundfordringar m m not 20 1 649 1 718
Räntebärande fordran not 21, 12 0 2 050
Likvida medel not 22 626 167
  3 165 4 765
Summa tillgångar i kvarvarande verksamhet  32 863 34 603

Tillgångar som innehas för försäljning not 12 – 3 354
Summa tillgångar 32 863 37 957

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital not 23

Aktiekapital 118 118
Reserver –31 –132
Intjänade vinstmedel 16 533 16 289
  16 620 16 275

Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder not 24, 30 2 299 4 032
Avsättningar för pensioner not 25 941 1 014
Långfristiga skulder not 26 7 7
Övriga avsättningar not 27 76 137
Uppskjutna skatteskulder not 11 7 841 7 830
  11 164 13 020

Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder not 24, 30 3 393 4 237
Skatteskulder 156 51
Leverantörsskulder m m not 26 1 530 1 374
  5 079 5 662
Summa skulder i kvarvarande verksamhet 16 243 18 682
  
Skulder hänförliga till tillgångar 
  som innehas för försäljning not 12 – 3 000
  16 243 21 682
Summa eget kapital och skulder 32 863 37 957

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 28.  
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Förändringar i eget kapital KONCERNEN

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
  Om-
  Aktie- Säkrings- räknings- Intjänade
MSEK kapital reserv reserv vinstmedel Totalt

Ingående eget kapital 1.1.2005 118 –187 –8 16 027 15 950
Fusionsresultat – – – 1 1
Kassaflödessäkringar
  Värdeförändring under året – 74 – – 74
  Redovisat mot resultaträkningen – 9 – – 9
  Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital –21 –21
Omräkningsdifferenser 1) – – 1 – 1
Årets resultat – – – 616 616
Totala intäkter och kostnader för perioden – 62 1 617 680
Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årstämma 28.4.2005 – – – –355 –355
Utgående eget kapital 31.12.2005 118 –125 –7 16 289 16 275
Kassaflödessäkringar
  Värdeförändring under året – 124 – – 124
  Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital –22 –22
Omräkningsdifferenser 1) – – –1 – –1
Årets resultat – – – 2 138 2 138
Totala intäkter och kostnader för perioden – 102 –1 2 138 2 239
Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årstämma
  27.4.2006 samt efterutdelning 14.12.2006 – – – –1 894 –1 894
Utgående eget kapital 31.12.2006 118 –23 –8 16 533 16 620

1) Valutakursdifferenser vid omräkning enligt dagskursmetoden av finansiella rapporter för utlandsverksamheter. Se vidare not 23 Eget kapital.     
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Kassaflödesanalys KONCERNEN (enligt indirekt metod)

MSEK 2006 2005

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 624 871
Ej kassaflödespåverkande poster not 13 –910 –225
Erhållna räntor m m 71 78
Erlagda räntor –339 –457
Betald skatt –268 –93
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 178 174

Förändring av rörelsekapital
  Rörelsefordringar 37 –171
  Varulager –17 –93
  Rörelseskulder m m 201 –93
Kassaflöde från den löpande verksamheten  399 –183

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar –114 –129
Investeringar i aktier –2 –23
Avvecklad verksamhet 1 472 –43
Försäljning av anläggningstillgångar 1 092 797
Förändring av räntebärande fordringar 2 049 293
Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 497 895

Finansieringsverksamheten
Förändring av ägarkapital
  Utdelning –1 894 –355

Förändring av räntebärande skulder
  Upptagna lån 1 229 11 262
  Amortering av lån –3 807 –12 070
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –4 472 –1 163

Årets kassaflöde 424 –451
Likvida medel vid årets början not 22 202 653
Likvida medel vid årets slut * not 22 626 202

* varav avvecklad verksamhet – 35
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Moderbolaget

MSEK 2006 2005

Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning not 4 49 46
Övriga rörelseintäkter not 5 93 27
  142 73

Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader not 6, 7 0 0
Avskrivningar enligt plan not 9 –1 –1
  –1 –1
Rörelseresultat 141 72

Resultat från finansiella poster not 10  
Resultat från andelar i koncernföretag  350 400
Övriga finansiella intäkter 201 215
Övriga finansiella kostnader –607 –597
  –56 18
Resultat efter finansiella poster   85 90
  
Dispositioner not 29 72 0
Resultat före skatt 157 90

Skatt not 11 58 87
Årets resultat 215 177

Föreslagen utdelning per aktie 
  (2005 fastställd utdelning per aktie), SEK  4,15 3,00

Resultaträkning

  31.12 31.12
MSEK 2006 2005

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar not 15  
  Skogsfastigheter 137 186
  Byggnader, övrig mark och markanläggningar  29 31
  166 217
Finansiella anläggningstillgångar   
  Aktier och andelar not 17 24 934 24 934
  Fordringar hos koncernföretag, 
    räntebärande not 3, 18 3 898 5 505
  28 832 30 439
  28 998 30 656
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
  Fordringar hos koncernföretag not 3, 20 656 2 074
  Skattefordringar 4 2
  Övriga fordringar not 20 18 22
  Fordringar hos koncernföretag, 
    räntebärande not 3, 20 2 932 4 758
Kassa och bank not 22 0 0
  3 610 6 856
Summa tillgångar 32 608 37 512

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER   
Eget kapital not 23  
Bundet eget kapital   
  Aktiekapital (118 373 034 aktier 
    med kvotvärde SEK 1) 118 118
  Reservfond 24 24
  142 142
Fritt eget kapital   
  Balanserade vinstmedel 10 299 11 842
  Årets resultat 215 177
  10 514 12 019
  10 656 12 161

Obeskattade reserver not 29 0 72

Långfristiga skulder   
   Räntebärande långfristiga skulder not 24 2 298 4 032

Kortfristiga skulder   
  Skulder till koncernföretag, 
    räntebärande not 3, 24 16 213 17 202
  Övriga skulder, räntebärande not 24 3 388 4 005
  Skulder till koncernföretag not 3, 26 18 15
  Skatteskulder 11 0
  Övriga skulder not 26 24 25
  19 654 21 247
Summa eget kapital och skulder  32 608 37 512

Ställda säkerheter not 28 inga inga
Eventualförpliktelser not 28 734 787

Balansräkning



  Aktie- Reserv- Fritt eget
MSEK kapital * fond kapital Totalt

Eget kapital 31.12.2004  118 24 11 935 12 077
Kontant utdelning enligt beslut 
  på ordinarie bolagsstämma 
  28.4.2005 – – –355 –355
Koncernbidrag – – 361 361
Skatteeffekt av koncernbidrag  – – –101 –101
Fusionsresultat – – 2 2
Årets resultat – – 177 177
Eget kapital 31.12.2005  118 24 12 019 12 161
Kontant utdelning enligt beslut 
  på ordinarie bolagsstämma 
  26.4.2006 – – –355 –355
samt vid extra bolagsstämma 
14.12.2006    –1 539 –1 539

Koncernbidrag – – 242 242
Skatteeffekt av koncernbidrag  – – –68 –68
Årets resultat – – 215 215
Eget kapital 31.12.2006  118 24 10 514 10 656
    
Föreslagen, men ej beslutad utdelning för 2006 uppgår till 
SEK 4,15 per aktie eller totalt MSEK 491.    

* Antalet aktier uppgår till 118 373 034 A-aktier med 
ett kvotvärde av SEK 1.    

Se vidare not 23 Eget kapital.    
    

Förändringar i eget kapital

MSEK 2006 2005

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat 141 72
Ej kassaflödespåverkande poster not 13 –71 –25
Erhållna räntor och utdelningar 597 669
Erlagda räntor –601 –604
Betald skatt –3 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital  63 112

Förändring av rörelsekapital   
  Rörelsefordringar 3 079 587
  Rörelseskulder 2 7
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 3 144 706
  
Investeringsverksamheten   
Investeringar i anläggningstillgångar  0 –4
Försäljning av anläggningstillgångar  121 47
Förändring av räntebärande fordringar  1 607 192
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 728 235
  
Finansieringsverksamheten   
  Utbetald utdelning –1 894 –355
  Erhållet koncernbidrag 361 –
  Upptagna lån – 11 473
  Amortering av lån –3 339 –12 060
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten –4 872 –942
  
Årets kassaflöde 0 –1
Likvida medel vid årets början not 22 0 1
Likvida medel vid årets slut not 22 0 0

Kassaflödesanalys (enligt indirekt metod)
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  Not 1 - Redovisningsprinciper

Koncernen

ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accoun-
ting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts 
av EU för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekom-
mendation RR 30:05 Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
tillämpats.
   Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisnings-
lagen (ÅRL) och Redovisningsrådets rekommendationer RR 32:05 
Redovisning för juridisk person. RR 32:05 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU 
godkända IFRS och uttalanden så långt det 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.
   Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovis-
ningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets 
och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna 
att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen och 
Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. 

FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE AV MODERBOLAGETS
OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär 
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal kronor. 
Vissa finansiella tillgångar och skulder samt biologiska tillgångar värderas 
till verkligt värde medan tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden.
   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 erfaren-
heter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden anses 
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. Ändringar 
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs, om ändringen 
endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder. 
   Bedömningar som har en betydande inverkan på de finansiella rappor-
terna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i 
påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 31.
   De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har till-
lämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens 
finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan, och vid upprättandet 
av koncernens öppningsbalansräkning enligt IFRS per den 1 januari 
2004 som förklarar övergången från tidigare tillämpade redovisnings-
principer till redovisningsprinciper enligt IFRS. Koncernens redovisnings-
principer har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av 
dotterföretag.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER

SEGMENTSRAPPORTERING

I och med försäljningen av AssiDomän Cartonboard finns nu bara ett 
affärsområde och därför inte någon förutsättning för segmentsredovis-
ning.

En del tillämpade redovisningsprinciper har under året ändrats till följd av 
ändringar i IFRS och till följd av nya uttalanden från IFRIC. Inga av dessa 
förändrade redovisningsprinciper har bedömts påverka Sveaskog.
   Följande tillägg till standarder och nya tolkningar som kan komma att 
påverka Sveaskogs redovisning har utgivits med giltighet från 2007 och 
senare:

TILLÄGG TILL IAS 1

Detta tillägg kräver att företaget ska lämna information som gör det 
möjligt för användarna av dess finansiella rapporter att bedöma före-
tagets mål, principer och metoder för förvaltning av kapital. Tillägget ska 
tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2007 eller senare.

IFRS 7 FINANSIELLA INSTRUMENT – UPPLYSNINGAR

Denna nya standard kräver att företaget ska lämna information som 
möjliggör för användarna att utvärdera företagets finansiella instrument 
och risker förknippade med dessa. IFRS 7 ska tillämpas för räkenskaps-
år som börjar 1 januari 2007 eller senare.

IFRS 8 OPERATIVA SEGMENT

Denna standard innebär bland annat utökade upplysningskrav avseende 
redovisning av operativa segment som kan utgöras av produkter och 
tjänster eller geografiska områden eller en kombination av båda. De 
operativa segmenten får presenteras i enlighet med de principer som 
ledningen tillämpar för den operativa styrningen. IFRS 8 ska tillämpas för 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2009 eller senare. 

IFRIC 10 INTERIM FINANCIAL REPORTING AND IMPAIRMENT

Uttalandet innebär att ett företag inte får återföra en nedskrivning 
som redovisats i en tidigare delårsperiod med avseende på goodwill, 
investering i eget kapitalinstrument eller finansiella tillgångar redovisade 
till anskaffningsvärde. IFRIC 10 ska tillämpas för räkenskapsår som 
börjar 1 november 2006 eller senare. 

RR 30:06

I december 2006 gav Redovisningsrådet ut en reviderad version av RR 
30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Den har beteck-
ningen RR 30:06 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 
1 januari 2007 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras. Det måste 
framgå av årsredovisningen 2006 om RR 30:05 eller RR 30:06 till-
lämpas.

RR 32:06

I december 2006 gav Redovisningsrådet även ut en reviderad version 
av RR 32 Redovisning för juridiska personer. Den har teckningen RR 
32:06 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2007 eller 
senare. Tidigare tillämpning uppmuntras. Det måste framgå av årsredo-
visningen 2006 om RR 32:05 eller RR 32:06 tillämpas. RR 32:06 tillåter 
även att endast vissa punkter i den reviderade standarden tillämpas i 
förtid.

KLASSIFICERING MED MERA

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och 
koncernen består enbart av belopp som förväntas regleras efter mer än 
tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder i moderbolaget och koncernen består enbart av belopp 
som förväntas bli reglerade inom tolv månader räknat från balansdagen. 
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KONSOLIDERINGSPRINCIPER

DOTTERFÖRETAG 

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmandeinflytande från 
moderbolaget Sveaskog AB. Bestämmandeinflytande innebär en rätt att 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmandeinflytande 
föreligger, ska potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras beaktas. 
   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 anskaffnings-
värdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseför-
värvet. 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 anskaffningskostnaden understiger verkligt 
värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar redovisas 
mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
   Dotterföretags 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 bestämmandeinflytande, över den driftsmässiga 
och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 
och 50% av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande 
inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapital-
andelsmetoden 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 resultaträkning 
redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i 
intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritet justerat för 
eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar 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 intresseföreta-
gets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i 
enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv.
   När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget
överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduce-
ras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot 
långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekono-
miska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresse-
företaget. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår 
till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, redovisar koncernen 
inte ytterligare förluster såvida inte koncernen har lämnat 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 koncern-
interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet 
vid upprättandet av koncernredovisningen.

Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresse-
företag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den utsträck-
ning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade 
förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast 
i den utsträckning det inte finns någon indikation på nedskrivningsbehov.

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. Icke-
monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaff-
ningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.
   Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de i 
koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De företag som 
ingår i koncernen är moderbolag och dotterföretag. Moderbolagets 
funktionella valuta, tillika rapporteringsvaluta, är svenska kronor. 
Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.

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 utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en 
genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid respektive 
transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valuta-
omräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot 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 direkt i omräkningsreserven i eget kapital. 
Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten 
hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna efter avdrag för 
eventuell valutasäkring i koncernens resultaträkning. 
   Vad avser utlandsverksamheter har de ackumulerade omräknings-
differenserna hänförliga till tidpunkten före den 1 januari 2004, 
tidpunkten för övergång till IFRS, redovisats som en separat komponent 
(omräkningsreserv) i det egna kapitalet. 

INTÄKTER

FÖRSÄLJNING AV VAROR

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 från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen 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 koncernen.
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STATLIGA BIDRAG

Statliga bidrag är stöd från staten i form av överföringar av resurser till 
ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla 
vissa villkor rörande sin verksamhet. Ett statligt bidrag hänförligt till bio-
logiska tillgångar redovisas som övrig rörelseintäkt när villkoren är upp-
fyllda. Övriga statliga bidrag redovisas i balansräkningen som förutbetald 
intäkt när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas
och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med 
bidraget. 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 som övrig 
rörelseintäkt över tillgångens nyttjandeperiod. Alternativt redovisas 
bidraget som en reduktion av tillgångens redovisade värde. Ersättning 
för vägbidrag redovisas som en kostnadsminskning av kostnaderna i 
resultaträkningen.

RÖRELSEKOSTNADER OCH FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

BETALNINGAR AVSEENDE OPERATIONELLA LEASAR

Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas i resultat-
räkningen linjärt över leasingperioden.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, 
fordringar och räntebärande värdepapper, utdelningsintäkter, ränte-
kostnader 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 räntebind-
ningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. 
Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostna-
der 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. 
   Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångars 
anskaffningsvärden.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på 
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och 
obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och eget kapital åter-
finns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.
   Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde mot-
svarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktions-
kostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör 
kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultat-
räkningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassifice-
rats enligt nedan. 
   En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget 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. Leverantörsskulder tas upp när 
faktura mottagits.
   En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna
i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget 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 indi-
kationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är 
i behov av nedskrivning.
   Finansiella instrument klassificeras i följande kategorier:

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN

Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar och 
skulder som innehas för handel och andra finansiella tillgångar och 
skulder som företaget initialt valt att placera i denna kategori. 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. Tillgångar och skulder i denna 
kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade i resultaträkningen.

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.

INVESTERINGAR SOM HÅLLS TILL FÖRFALL

Finansiella tillgångar som har betalningsströmmar som är fasta eller som 
kan fastställas på förhand, och med en fast löptid som företaget har 
en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna 
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffnings-
värde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaff-
ningstidpunkten. Det innebär att över- och undervärden periodiseras över 
instrumentets löptid.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS

I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar 
som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar 
som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Tillgångar i 
denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändring 
mot eget kapital. Vid den tidpunkt placeringarna bokas bort från balans-
räkningen omförs tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget 
kapital till resultaträkningen. 

ANDRA FINANSIELLA SKULDER

Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas 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 
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga 
likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten under-
stigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. 

FINANSIELLA PLACERINGAR

Finansiella placeringar utgör antingen finansiella anläggningstillgångar
eller kortfristiga placeringar beroende på avsikten med innehavet. Om 
löptiden eller den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de 



Sveaskog årsredovisning 2006
Noter 25

finansiella anläggningstillgångar, och om de är kortare än ett år utgör de 
kortfristiga placeringar.
   Räntebärande värdepapper som anskaffats med avsikt att innehas 
till förfall tillhör kategorin finansiella tillgångar som hålls till förfall och 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Räntebärande värdepapper 
där avsikten inte är att hålla till förfall klassificeras som finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller finansiella 
tillgångar som kan säljas. 
   Vid värdering till verkligt värde via resultaträkningen redovisas värde-
förändringen i finansnettot. Verkligt värde är baserat på noterade 
marknadspriser på balansdagen.

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är fordringar 
som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka 
handel med fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är längre 
än ett år utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare övriga 
fordringar. 

KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar klassificeras i kategorin kundfordringar och låneford-
ringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter 
avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans 
förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp 
utan diskontering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens 
kostnader. 

SKULDER

Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att 
de initialt redovisas till erhållet belopp. Efter anskaffningstidpunkten
värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemeto-
den. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan 
kortfristiga har en löptid kortare än ett år.

LEVERANTÖRSSKULDER

Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder. 
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskon-
tering till nominellt belopp.

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 resultaträkningen baserat på syftet med innehavet. Om 
säkringsredovisning inte tillämpas, redovisas värdeökningar respektive 
värdeminskningar på derivatet som intäkter respektive kostnader inom 
rörelseresultatet eller inom finansnettot baserat på syftet med använd-
ningen 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 och övrig värdeförändring av 
ränteswapen redovisas som finansiell intäkt eller finansiell kostnad. 

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.

KASSAFLÖDESSÄKRINGAR

För säkring av ränterisk och räntebindning används ränteswapar. 
Ränteswaparna värderas till verkligt värde i balansräkningen. I resultat-
räkningen redovisas upplupen ränta löpande som räntekostnad och övrig 

värdeförändring av ränteswapen redovisas direkt mot säkringsreserven 
i eget kapital så länge som kriterierna för säkringsredovisning och 
effektivitet är uppfyllda. Vid säkringsredovisning redovisas 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. 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 värde-
förändringen via resultaträkningen i enlighet med den princip som 
beskrivs ovan.

För att fastställa kurser på ränteswapar används värderingsmodeller. 
Den ränta som används är marknadsbaserad ränta för ränteswapar på 
balansdagen sammansatt till en avkastningskurva och därefter omräknad 
till en nollkupongkurva.
   Se tabellerna Marknadsvärdering av finansiella derivatinstrument och 
Nominellt belopp på finansiella derivatinstrument i not 24 Räntebärande 
skulder.

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 
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. Låne-
kostnader ingår inte i anskaffningvärdet för egenproducerade anlägg-
ningstillgångar. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan. 
   Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar inkluderar 
utgifter för material, utgifter för ersättningar till anställda, andra tillverk-
ningsomkostnader som anses vara direkt hänförbara till anläggnings-
tillgången.
   Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika 
nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella 
anläggningstillgångar.
   Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning. Vinst eller förlust som upp-
kommer 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.

LEASADE TILLGÅNGAR

Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt 
är överförda till leasetagaren, om så inte är fallet är det fråga om opera-
tionell leasing.

Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden 
med utgångspunkt från nyttjandet. Sveaskog har enbart operationella 
leasingåtaganden.
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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 kom-
ponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall 
ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventu-
ella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar 
av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. 
Reparationer kostnadsförs löpande.

LÅNEKOSTNADER

Lånekostnader är ränta och andra kostnader som uppkommer då ett 
företag lånar upp kapital. Lånekostnader belastar resultatet för den 
period till vilken de hänför sig.

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%

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

FORSKNING OCH UTVECKLING 

Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller 
teknisk kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer. 

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 ekono-
miska 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, såvida inte sådana nyttjande-
perioder är obestämbara. Goodwill och immateriella tillgångar med en 
obestämd nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller 
så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har 

minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från 
det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjande-
perioderna är:

Immateriella tillgångar
  Beräknade Avskrivnings-
  nyttjandeperioder satser

Förvärvade resp internt upparbetade
Balanserade utgifter 
  för systemutveckling m m     5 år 20%

BIOLOGISKA TILLGÅNGAR – VÄXANDE SKOG

I begreppet biologiska tillgångar inkluderas den växande skogen men 
inte skogsmarken. Den växande skogen ska upptas till verkligt värde. 
Den värdeförändring som uppkommer vid en ändring av den växande 
skogens verkliga värde inkluderas som värdeförändring skog i rörelse-
resultatet för den period under vilken den uppkommer. 
   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- och andra 
skogsskötselkostnader diskonterats till ett nuvärde. 
   Beräkningarna innefattar framtida virkesuttag som motsvarar en skog-
lig omloppstid (80–110 år beroende på geografisk belägenhet). Kostna-
der för återbeskogning, som är nödvändig enligt svensk lag, har beaktats. 
Virkesuttagen baseras på Sveaskogs avverknings- och skogsbruksplaner, 
framtagna med hjälp av det så kallade Indelningspaketet. Dessa planer 
återspeglar de av bolaget valda skogsbruksprinciperna, innefattande 
bland annat miljömål. De görs områdesvis och med ett intervall av fem till 
tio år. Beräkningarna i Indelningspaketet sker på 150 års sikt. Skogs-
markens andra värden i form av jaktintäkter och andra arrendeintäkter 
ingår inte i avkastningsvärdet.
   Priser och kostnader utgörs av historiska data med antagande om 
oförändrat rotnetto. Inflationen har satts till 2% per år.
   Tillgångsvärdet har fastställts genom att kassaflödet före skatt diskon-
terats med en nominell ränta om 6,25% (6,25%), vilket bedöms motsvara 
den vägda kapitalkostnaden (WACC = weighted average cost of capital) 
för detta tillgångsslag.
   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, skogsmarks värde samt övriga fastighetsvärden.

VARULAGER  

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset 
i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för 
färdigställande 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 varulager 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.
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NEDSKRIVNINGAR

De redovisade värdena för koncernens tillgångar – med undantag för 
biologiska tillgångar, tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper redo-
visade enligt IFRS 5, varulager och uppskjutna skattefordringar – prövas 
vid indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. Undantagna tillgångar enligt 
ovan prövas enligt värderingen för respektive standard.
   För immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och im-
materiella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning beräknas 
återvinningsvärdet årligen.
   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 
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 ned-
skrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.
   När en minskning av det verkliga värdet på finansiella tillgångar
som kan säljas tidigare har redovisats direkt mot eget kapital och det 
finns objektiva belägg på att det finns ett nedskrivningsbehov ska den 
ackumulerade förlusten som finns bokförd i eget kapital överföras till 
resultaträkningen. Den värdeminskning som redovisas i resultaträkningen 
är skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det aktuella verkliga värdet, 
med avdrag för eventuellt tidigare kostnadsförda nedskrivningar.

BERÄKNING AV ÅTERVINNINGSVÄRDET

Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar 
som hålls till förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka redo-
visas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida 
kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då 
tillgången redovisades första gången. 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 diskonterings-
faktor 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 återvinnings-
värdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

ÅTERFÖRING AV NEDSKRIVNINGAR

Nedskrivningar av investeringar som hålls till förfall eller lånefordringar 
och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde åter-
förs om en senare ökning av återvinningsvärdet 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 åter-
vinningsvärdet. En nedskrivning av goodwill ska dock inte återföras i en 
efterföljande period.
   En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens redo-
visade 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

KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar till anställda omfattar bland annat löner och 
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro samt icke-monetära
ersättningar såsom sjukvård och i vissa fall tjänstebil. Vinstandelar och 
bonus utår inte. 
   Kortfristiga ersättningar belastar den period som de uppstår. Ej regle-
rade ersättningar redovisas som kortfristig skuld eller upplupen kostnad. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Sveaskog har pensionsåtaganden enligt pensionsplaner som följer av 
kollektivavtal samt till följd av förpliktelser enligt bolagiseringsavtal 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 försäkringsbolag.

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

Förpliktelserna avser i första hand förpliktelser till medarbetare knutna till 
Avtalspension SAF-LO. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestäm-
da planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. 
Efter det att premierna har erlagts till de fristående försäkringsbolag som 
anlitats finns det inte någon formell eller informell förpliktelse att erlägga 
ytterligare premier.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER

En avsättning för en förmånsbestämd plan redovisas i balansräkningen 
när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en 
följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av eko-
nomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Pensionens storlek 
bestäms utifrån faktorer som lön, tjänstetid och ålder.
   Förpliktelserna avser huvudsakligen förpliktelser till medarbetare
knutna till ITP-avtalet och förpliktelser avseende pensioner och livräntor
övertagna från staten i samband med bolagiseringar. Se not 25 
avsättningar för pensioner.
   Förpliktelserna enligt ITP-avtalet tryggas genom premiebetalning till 
Alecta. I enlighet med ett uttalande av Redovisningsrådets akutgrupp 
(URA 45) har akutgruppen bedömt att, i de fall bolag tryggar sitt 
pensionsåtagande genom premiebetalning till Alecta ska pensionsplanen
klassificeras som en pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. 
Tillgång till tillräcklig information som gör det möjligt att redovisa 
koncernens andel av den förmånsbestämda förpliktelsen och de för-
valtningstillgångar och kostnader som är förbundna med planen saknas. 
Därför redovisas planen som en avgiftsbestämd plan, vilket innebär att 
erlagda premier redovisas som en kostnad.
   Koncernens 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 
statsobligationer som grund. Mot bakgrund av att det inte finns 
statsobligationer med motsvarande löptid som åtagandet fastställs 
diskonteringsräntan med hjälp av att extrapolera aktuella stats-
obligationer längs avkastningskurvan.
   Värderingarna har utförts av en kvalificerad extern aktuarie.
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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.
   Avseende aktuariella vinster och förluster tillämpas den så kallade 
korridormetoden. Korridormetoden innebär att den del av de ackumule-
rade aktuariella vinster och förluster som överstiger 10% av det största 
av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde 
periodiseras över den förväntade genomsnittliga återstående tjänst-
göringstiden för de anställda som omfattas av planen.
   Om det uppkommer en skillnad mellan hur pensionskostnaden fast-
ställs i juridisk person och koncern redovisas en avsättning eller fordran 
avseende särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen eller 
fordran nuvärdesberäknas ej.

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 upp-
rättas 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 koncernen har en befintlig 
legal eller informell förpliktelse 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 koncernen har fastställt 
en utförlig och formell omstruktureringsplan, och omstruktureringen 
antingen har påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsätt-
ning görs för framtida rörelsekostnader. 

FÖRLUSTKONTRAKT

En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna 
som koncernen väntas erhålla från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga 
kostnaderna för att uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet.

SKATTER 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas 
i eget kapital. 
   Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade, eller i prakti-
ken beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. 
   Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt 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 
skattepliktig 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 realise-
rade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen. 
   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.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR
FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE VERKSAMHETER

Innebörden av att en anläggningstillgång (eller en avyttringsgrupp) 
klassificerats som innehav för försäljning är att dess redovisade värde 
kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom 
användning.
   Omedelbart före klassificering som innehav för försäljning, ska det 
redovisade värdet av tillgångarna (och alla tillgångar och skulder i en 
avyttringsgrupp) bestämmas i enlighet med tillämpliga standarder. Vid 
första klassificering som innehav för försäljning, redovisas anläggnings-
tillgångar och avyttringsgrupper till det lägsta av redovisat värde och 
verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Vid varje efter-
följande rapporteringstidpunkt ska anläggningstillgången respektive 
avyttringsgruppen som helhet värderas till verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader.
   Förluster till följd av värdenedgångar vid första klassificeringen som 
innehav för försäljning inkluderas i resultaträkningen, även när det är 
fråga om en omvärdering. Detsamma tillämpas för vinster eller förluster 
vid efterföljande omvärderingar.
   En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som 
representerar en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet 
inom ett geografiskt område eller är ett dotterföretag som förvärvats 
uteslutande i syfte att vidaresäljas.
   Klassificering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller 
vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som innehav för försäljning.
   För att en anläggningstillgång/avyttringsgrupp ska klassificeras som 
att den innehas för försäljning ska tillgången/avyttringsgruppen vara 
tillgänglig för omedelbar försäljning i befintligt skick. Det måste även vara 
mycket sannolikt att försäljning kommer att ske. För att en försäljning ska 
framstå som mycket sannolik måste

• beslut ha tagits på ledningsnivå,
• aktivt arbete ha påbörjats för att hitta en köpare och fullborda 

planen,
• tillgången/avyttringsgruppen aktivt marknadsföras till ett pris 

som är rimligt i förhållande till dess verkliga värde,
• det vara troligt att försäljningen kommer att ske inom ett år.

Ett företag får inte skriva av en anläggningstillgång så länge som den är 
klassificerad som att den innehas för försäljning.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER (ANSVARSFÖRBINDELSER)

En eventualförpliktelse avser ett möjligt åtagande från inträffade hän-
delser 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.
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UTDELNING TILL AKTIEÄGAREN

Utdelning till aktieägaren redovisas som skuld till aktieägaren först när 
utdelningen fastställts på årsstämman.

Moderbolaget

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningsla-
gen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendationer RR 32:05 
Redovisning för juridisk person. RR 32:05 innebär att moderbolaget 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 moder-
bolagets redovisningsprinciper framgår nedan. 
   De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder-
bolagets finansiella rapporter.

SKATTER 

I moderbolaget 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 
uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs 
direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar 
hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Koncernbidrag 
redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som 
lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot 
balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.
   Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, 
med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot 
balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess 
aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den 
mån nedskrivning inte erfordras.

  Not 2 - Uppgifter om moderbolaget

Sveaskog AB, org nr 556558-0031, med säte i Kalix är ett svensk-
registrerat aktiebolag. Företaget var den 31 december 2006 helägt av 
svenska staten.     
   Företaget har två koncernkontor med följande adresser:  
       
Box 315, 952 23 KALIX. Besöksadress: Torggatan 4

105 22 STOCKHOLM. Besöksadress: Pipers väg 2A   

Sveaskog AB äger och förvaltar skogsfastigheter och aktier i dotter-
företag 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 pen-
sionsplaner.    

Transaktioner med staten
Sveaskog AB ägs till 100% av svenska staten. Sveaskogkoncernens 
produkter och tjänster erbjuds staten, statliga myndigheter och statliga 
bolag i konkurrens med andra leverantörer och på normala kommersiella 
villkor. På motsvarande sätt köper Sveaskog AB och dess koncernbolag 
produkter och tjänster från statliga myndigheter och bolag till marknads-
mässiga priser och i övrigt på normala kommersiella villkor. Enskilt 
svarar varken staten, myndigheter eller bolag för en väsentlig andel av 
Sveaskogkoncernens nettoomsättning eller resultat. Sveaskog har under 
2006 sålt mark till Naturvårdsverket för MSEK 393 (195). Försäljning-
arna har skett till marknadsmässiga priser. Säkerheter eller ansvarsför-
bindelser har inte utfärdats.     
  
Sveaskog ABs transaktioner med dotterföretag   
Under 2006, liksom under 2005, har en del av fastighetsbeståndet 
överlåtits till Sveaskog Förvaltnings AB.   
   Sveaskog ABs fakturering till dotterföretag uppgick 2006 till MSEK 49 
(46). Inga inköp har gjorts från dotterföretag. Utdelning från Sveaskog 
Förvaltnings AB samt ränteintäkter från och räntekostnader till koncern-
företag specificeras i not 10 Finansiella intäkter och kostnader.  
   Beträffande Sveaskog ABs fordringar på och skulder till dotterföretag 
hänvisas till not 18 Långfristiga fordringar, not 20 Kortfristiga ej ränte-
bärande fordringar, not 22 Likvida medel, not 24 Räntebärande skulder 
samt not 26 Ej räntebärande skulder. Aktier i koncernföretag specifice-
ras i not 17 Aktier och andelar.    
   Sveaskog AB har ställt borgen för pensioner till FPG för Sveaskog 
Förvaltnings AB, Svenska Skogsplantor AB och AssiDomän Kraft 
Products AB. I övrigt finns inga säkerheter eller ansvarsförbindelser.
      
Transaktioner med intresseföretag
Transaktioner med intresseföretag avser Setra Group AB. Sveaskog 
Förvaltnings AB äger 50% av aktier och röstetal i Setra Group AB. 
   Av fordringarna på intresseföretag avser 150 (150) långfristiga lån 
som har marknadsmässiga villkor. Övriga fordringar avser kundfordringar.
   Försäljningen till Setra Group AB svarar för cirka 32% (31%) av den 
totala nettoomsättningen för koncernen. Cirka 87% av försäljningen till 
Setra Group AB avser varuförsäljning och 13% avser tjänsteuppdrag 
(transportintäkter). Inköp från Setra Group AB avser huvudsakligen 
restprodukter från Setra Groups sågverk (flis, spån och bark).  
  

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Försäljning till närstående, 
  dotterföretag – – 49 46
Inköp från närstående, dotterföretag – – – –
Fordringar på närstående, 
  koncernföretag   7 486 12 337
Skulder till närstående, koncernföretag   16 231 17 217
Försäljning till närstående, 
  intresseföretag 1 902 1 923 – –
Inköp från närstående, intresseföretag 401 369 – –
Fordringar på närstående, 
  intresseföretag 613 641 – –
Skulder till närstående, intresseföretag 84 82 – –
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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.    

  Not 4 - Intäkternas fördelning

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Externa intäkter     
Nettoomsättning     
  Varuförsäljning 5 013 5 116 – –
  Tjänsteuppdrag 1 014 1 029 – –
  Övriga försäljningsintäkter 3 10 – –
Summa 6 030 6 155 – –

Intäkter från koncernföretag     
Nettoomsättning
  Varuförsäljning – – 49 46
Summa – – 49 46
Summa totalt 6 030 6 155 49 46
     
Byten av varor och tjänster har inte förekommit.

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 externa källor.

Intäkter från tjänsteuppdrag avser bland annat transporter till industri 
samt jakt- och fiskeupplåtelser.     
    
Nettoomsättning per geografisk marknad   
Koncernens nettoomsättning är till drygt 99% hänförlig till Sverige. 
Moderbolagets nettoomsättning är helt hänförlig till Sverige.
   
     

  Not 5 - Övriga rörelseintäkter  

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Realisationsvinst vid försäljning av
  maskiner och inventarier 36 42 71 26
Beräknad försäkringsersättning* – 81 – –
Beräknad skattereduktion för virke
  från stormfälld skog* – 58 – –
Övriga rörelseintäkter 22 – 22 1
Summa 58 181 93 27

* Se vidare not 31 Viktiga uppskattningar och bedömningar.

     

  Not 6 - Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader utgöres till drygt 70% av ersättningar till 
entreprenörer inom skogsrörelsen samt frakter och transporter.  
       
Arvoden och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Ernst & Young     
Revisionsuppdrag 4 1 – –
Andra uppdrag 2 1 – –

Riksrevisionen     
Revisionsuppdrag 0 0 – –

Övriga revisorer i koncernföretag     
Revisionsuppdrag 0 1 – –
Andra uppdrag 1 5 – –

Totalt
Revisionsuppdrag 4 2 – –
Andra uppdrag 3 6 – –
Summa 7 8 – –
     
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter 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. Ökningen av kostnader för revisionsuppdrag 
beror huvudsakligen på införandet av IFRS regelverk.

     
  Not 7 - Operationella leasingavtal  

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Årets kostnad för operationella 
  leasingavtal 60 62 – –

Förfalloår för ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal    
Inom ett år 52 58 – –
Mellan ett år och fem år 111 103 – –
Längre än fem år 0 0 – –
Summa 163 161 – –
     
Koncernen redovisar operationella leasingavtal avseende  
• kontorslokaler     
• skogsmaskiner, bilar och övriga motorfordon.   
  
Koncernen hyr ett antal kontorslokaler genom operationell leasing. De 
största är koncernkontoren i Kalix och Bergshamra. Avtalen löper normalt 
på 5 år. Option på förlängning med 3 år varje gång med indexuppräkning. 
Leasingavtalen omförhandlas vart femte år för att reflektera marknads-
hyrorna. Inga avtal innebär krav på förlängning. I hyresavtalen förekom-
mer det indexklausuler.      

Skogsmaskiner anskaffas genom så kallat funktionsavtal.   
Avtalsperioden är 48–60 månader och avtalen kan sägas upp med tre 

månaders varsel.     
Inga övriga större ej uppsägningsbara operationella leasingavtal finns i 

moderbolaget eller koncernen.     
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  Not 8 - Personalkostnader, medelantal 
anställda och sjukfrånvaro  

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader  

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Löner och andra ersättningar 349 361 – –
   varav bonus till vd och vvd – – – –
Avtalsenliga pensioner till vd och vvd 2 2 – –
Avtalsenliga pensioner, övriga* 44 55 – –
Övriga sociala kostnader 145 127 – –
Summa 540 545 – –

Kapitaliserade pensionsförpliktelser
  till vd och vvd 0 3 – –

*Se även not 25, avsättningar för pensioner.
    
Löner och andra ersättningar per land   

2006 2005
  Styrelse Övriga Styrelse Övriga

MSEK vd, vvd anställda vd, vvd anställda

Moderbolaget     
Sverige – – – –
  varav bonus – – – –

Dotterföretag
Sverige 13 333 7 351

varav bonus – – – –
Lettland – 2 – 2
Finland – 1 – 1
Summa dotterföretag 13 336 7 354
Summa totalt 13 336 7 354
     
Medelantal anställda per land

  2006 2005
  Kvinnor Män Totalt Totalt

Moderbolaget – – – –
Dotterföretag
  Sverige 174 838 1 012 1 101
Lettland 6 7 13 12
Finland 0 2 2 3
Summa dotterföretag 180 847 1 027 1 116
Summa totalt 180 847 1 027 1 116
     
Fördelningen mellan kvinnor och män 
i styrelse och koncernledning    

2006 2005
Koncernen Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelseledamöter     
  Valda av bolagsstämman 6 3 5 3
  Arbetstagarrepresentanter, ordinarie – 3 – 3
  Arbetstagarrepresentanter, suppleanter – 2 – 2
Vd  – 1 – 1
Övrig koncernledning 3 4 2 3
Summa 9 13 7 12
     
Styrelsen är identisk i Sveaskog AB och Sveaskog Förvaltnings AB. 
Elva dotterföretag har en kvinna i styrelsen och två dotterföretag har två 
kvinnor i styrelsen.     
     

2006 2005
Moderbolaget Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelseledamöter     
  Valda av bolagsstämman 6 3 5 3
  Arbetstagarrepresentanter, ordinarie – 3 – 3
  Arbetstagarrepresentanter, suppleanter – 2 – 2
Vd  – 1 – 1
Summa 6 9 5 9

Uppgift om de anställdas frånvaro p g a sjukdom

Koncernen*
  2006 2005

Total sjukfrånvaro i % av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid    
Män   3,8 3,2
Kvinnor   4,4 4,2
Totalt   3,9 3,4
     
Sjukfrånvarons längd i dagar i % av total sjukfrånvaro   
Sammanhängande tid av 60 dagar eller mer   66 60
< 60 dagar   34 40
Totalt   100 100
     
Åldersfördelning av de sjukfrånvarande i %
29 år och yngre   1,6 1,4
30–49 år   3,4 2,3
50 år och äldre   4,8 4,7
Summa   3,9 3,4
     
Antalet långtidsfriska personer i % av 
medelantalet tillsvidareanställda **   47,4 43,9
     
* Avser endast svenska koncernföretag.    

** För att kategoriseras som långtidsfrisk ska personen ha varit anställd 
tre år bakåt i tiden samt inte ha någon sjukskrivningsdag de senaste 
två åren.     

     
Information om ledande befattningshavares förmåner
Högsta ledningen utgörs av styrelseordförande och verkställande 
direktör. I koncernledningen ingår vd, vice verkställande direktör, 
informationschef, personalchef, skogsstrategisk chef, chefsjurist, 
ekonomi- och finanschef och chef miljö och socialt ansvar.  
   
Principer     
Till styrelsens ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter 
utgår arvode enligt årsstämmans beslut.    
   Ersättning till verkställande direktören och övrig koncernledning 
utgörs av grundlön, tjänstebil och pension. Två befattningshavare har 
fria arbetsresor. Bonus förekommer inte.    

   Ersättningen till verkställande direktören sätts av styrelsen och till 
övrig koncernledning av verkställande direktören. Ersättningsfrågorna 
bereds av ersättningsutskottet som utgörs av Bo Dockered och Birgitta 
Johansson-Hedberg.     
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Ersättningar och andra förmåner under året   

Styrelse- Utskotts-
SEK arvoden arvoden Summa

Bo Dockered, Styrelsens ordförande  380 000 50 000 430 000
Lars Johan Cederlund, bolagsstämmovald  123 600 40 000 163 600
Birgitta Johansson-Hedberg, bolagsstämmovald 123 600 10 000 133 600
Christina Liffner, bolagsstämmovald  123 600 20 000 143 600
Lena Johansson, bolagsstämmovald  123 600 40 000 163 600
Åsa Domeij, bolagsstämmovald  123 600 – 123 600
Håkan Ahlqvist, bolagsstämmovald  123 600 15 000 138 600
Maria Norrfalk, bolagsstämmovald  123 600 – 123 600
Anna-Stina Nordmark-Nilsson,
bolagsstämmovald (from 2006-04-27)  93 600 – 93 600

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
inklusive suppleanter    
Förutom lön i anställning har 
ersättning utgått med totalt  136 000 15 000 151 000

  

Skatte-
Löner och pliktiga Pensions-

SEK ersättningar förmåner kostnad * Summa

Gunnar Olofsson, vd 2 277 524 175 338 878 243 3 331 105
Sven Eric Lundström, 
(vice vd tom 2006-06-30) ** 1 281 218 79 728 236 742 1 597 688
Urban Eriksson 
(vice vd from 2006-09-01) 594 130 21 044 107 232 722 406
Övriga medlemmar av 
koncernledningen *** 6 056 906 213 237 1 277 077 7 547 220
     
* Pensionskostnad är de pensionspremier som inbetalats under året.

** Exklusive kostnad för Sven Eric Lundströms avgång. Hela kostnaden 
för Sven Eric Lundströms avgång inklusive sociala kostnader har 
kostnadsförts 2006 med totalt SEK 8 734 497. Pensionskostnad är 
de pensionspremier som inbetalts under den del av året som 
Sven Eric Lundström varit vice vd. Sven Eric Lundström lämnade sin 
tjänst som vice vd den 30 juni 2006.
   Sven Eric Lundström erhåller i samband därmed en ersättning 
motsvarande 12 månaders uppsägningstid samt 24 månaders 
avgångsersättning. Avgångsersättningen utbetalas månadsvis efter 
uppsägningstidens utgång. Om ny anställning erhålls under denna tid 
reduceras avgångsersättningen med den lön som utgår från den nya 
anställningen.

*** Avser den del av året som personerna varit medlemmar i koncern-
ledningen, varav SEK 1 452 750 har utbetalats som arvode till inhyrd
koncernledningsmedlem. Pensionskostnad är de pensionspremier 
som inbetalats under den del av året som personerna varit 
medlemmar i koncernledningen.    

     
Koncernledning     
Verkställande direktör
Gunnar Olofsson

Pension
Förtida ålderspension utges mellan 62 och 65 år med 65% på lönedel 
upp till 20 inkomstbasbelopp och med 32,5% på lönedel mellan 20 och 
50 inkomstbasbelopp. Pensionsförmånen är oantastbar och säkerställs 
genom löpande månadsvisa premier.

Från 65 år utgår pension enligt ITP-planen. Tiotaggslösning tillämpas 
med lika premie som vid traditionell ITP-plan. Därutöver görs en kom-
pletterande premieavsättning till ålderspension med 25% på lönedel
mellan 30 och 50 inkomstbasbelopp.

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid om 6 
månader, vid uppsägning från Gunnar Olofssons sida 6 månader. Vid 
uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår 
till 18 månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot 
andra inkomster.

Vice verkställande direktör   
Urban Eriksson   
   
Pension   
Förtida ålderspension utges mellan 62 och 65 år med 65% på lönedel 
upp till 20 inkomstbasbelopp och med 32,5% på lönedel mellan 20 och 
50 inkomstbasbelopp. Pensionen är oantastbar och säkerställs genom 
löpande månadsvisa prermier.   
   Från 65 år utgår pension enligt ITP-planen. Tiotaggslösning tillämpas 
med lika premie som vid traditionell ITP-plan. Därutöver görs en komplet-
terande premieavsättning till ålderspension med 25% på lönedel mellan 
30 och 50 inkomstbasbelopp.    
   
Uppsägning och avgångsvederlag   
Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid om 12
månader, vid uppsägning från Urban Erikssons sida 6 månader. Vid 
uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår 
till 12 månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot 
andra inkomster.   
   
Övriga medlemmar av koncernledningen    
Pension     
Från 65 års ålder utgår pension enligt ITP-planen. Tiotaggslösning 
tillämpas med lika premie som vid traditionell ITP-plan.  

Uppsägning och avgångsvederlag    
Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid om 
12 månader, vid uppsägning från de anställdas sida 6 månader. Vid 
uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår 
till 12 månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot 
andra inkomster.  
   
     

  Not 9 - Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Avskrivningar enligt plan     
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för 
  systemutveckling m m 3 0 – –
     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader 6 5 1 1
Övrig mark och markanläggningar 17 16 0 0
Maskiner och inventarier 36 38 0 0
Summa 62 59 1 1
     
Nedskrivningar     
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för 
  systemutveckling m m 31 – – –
Summa 31 0 0 0
Summa avskrivningar och nedskrivningar 93 59 1 1
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  Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader  

Koncernen
MSEK 2006 2005

Finansiella intäkter     
Utdelning   3 3
Realisationsvinst   0 0
Ränteintäkter   58 66
Orealiserad vinst marknadsvärdering ränteswapar  3 4
Övriga finansiella intäkter   8 3
Valutakursdifferenser   – 2
Summa   72 78
     
Finansiella kostnader    
Räntekostnader, pensioner   –37 –45
Räntekostnader, övriga   –303 –359
Orealiserad förlust marknadsvärdering ränteswapar  –5 –9
Övriga finansiella kostnader   –11 –12
Valutakursdifferenser   –2 –
Summa   –358 –425
Summa totalt   –286 –347

   
Den finansiella delen av kostnader för pensionsåtaganden i egen regi 
har beräknats efter en räntesats om 3,2% (3,0).     

Moderbolaget
MSEK 2006 2005

Resultat från andelar i koncernföretag    
Utdelning   350 400
Summa   350 400

Övriga finansiella intäkter    
Ränteintäkter, koncernföretag   193 213
Ränteintäkter, övriga   0 0
Övriga finansiella intäkter   8 2
Summa   201 215

Övriga finansiella kostnader    
Räntekostnader, övriga koncernföretag   –432 –398
Räntekostnader, övriga   –166 –189
Övriga finansiella kostnader   –9 –10
Summa   –607 –597
Summa totalt   –56 18
     

  Not 11 - Skatter    

Resultat efter finansiella poster

Koncernen
MSEK 2006 2005

Sverige   1 329 522
Övriga länder   9 2
Summa   1 338 524
     

Skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)  
Koncernen Moderbolaget

MSEK 2006 2005 2006 2005

Aktuell skatt     
Periodens skattekostnad (–)/
  skatteintäkt (+) –326 –100 68 101
Justering av skattekostnad hänförlig
  till tidigare år –6 – –10 –
Summa –332 –100 58 101
     
Uppskjuten skatt      
Uppskjuten skatteintäkt (+)/ 70  106
  skattekostnad (–) avseende temporära 
  skillnader –90 –59 – –
Uppskjuten skattekostnad (–)/
  skatteintäkt (+) i återfört resp 
  aktiverat skattevärde i 
  underskottsavdrag – –101 – –14
Summa –20 –54 0 –14
Summa totalt –352 –154 58 87
     
Skattekostnad (–)/skatteintäkt (+) per land
    

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Sverige –351 –154 58 87
Övriga länder –1 0 – –
Summa –352 –154 58 87
     
Skillnad mellan nominell och effektiv skattesats   
  

Koncernen Moderbolaget
%  2006 2005 2006 2005

Svensk inkomstskattesats –28,0 –28,0 –28,0 –28,0
Skatteeffekt mellan redovisat 
  och skattemässigt resultat på 
  fastighetsaffärer 0,0 0,0 –1,3 –
Skatteeffekt på grund av tidigare ej
  intäktsförda skattefordringar resp ej
  kostnadsförda skulder –0,5 –2,1 –0,3 –
Skatteeffekt av att resultatandel 
  i intressebolag redovisas netto 
  efter skatt 2,0 –2,4 – –
Skatteeffekt på grund av ej avdragsgilla
  kostnader och ej skattepliktiga intäkter 0,2 3,0 66,1 125,3
Effektiv skattesats enligt 
  resultaträkningen –26,3 –29,5 36,5 97,3
     
Skatteposter som redovisas direkt mot eget kapital

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Skatt hänförlig till poster som redovisas 
  direkt mot eget kapital 22 21 – –
Aktuell skatt i lämnade(+)/
  erhållna (–) koncernbidrag – – 68 101
Summa 22 21 68 101
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Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar   
  

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Uppskjuten skatteskuld     
Biologiska tillgångar, skogsmark, 
  övrig mark och byggnader 7 698 7 714 – –
Övriga anläggningstillgångar 5 6 – –
Varulager 32 37  
Skogsvårdsskuld 82 87 – –
Avsättning för ersättningar till anställda 24 17 – –
Periodiseringsfond – 20 – –
Ersättningsfond för mark 30 61 – –
Övriga obeskattade reserver 96 19 – –
Summa 7 967 7 961 – –

Uppskjuten skattefordran
Finansiella instrument 9 49 – –
Underskottsavdrag – 0 – –
Avsättningar 139 153 – –
Summa 148 202 – –
Summa netto uppskjuten 
  skatteskuld (+)/-fordran (–) 7 819 7 759 – –

Redovisas som
Uppskjuten skattefordran 22 71 – –
Uppskjuten skatteskuld 7 841 7 830 – –
    

    
  Not 12 - Avvecklad verksamhet   

AssiDomän Cartonboard     
Den 15 november 2005 tecknade Sveaskog och Korsnäs, Investment 
AB Kinneviks helägda dotterföretag, avtal om att Korsnäs förvärvar 
Sveaskogs kartongrörelse AssiDomän Cartonboard. Försäljningen slut-
fördes i maj 2006 efter det att EU-kommissionen godkänt affären. 
   De till affärsområdet Cartonboard hänförbara tillgångarna och 
skulderna klassificerades som innehavda för försäljning per 1 januari 
2005 enligt IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 
och avvecklade verksamheter per 2005-12-31.  

Resultat från avvecklad verksamhet
Koncernen

MSEK 2006 2005

Nettoomsättning   587 2 444
Övriga rörelseintäkter   10 2
Råvaror och förnödenheter   –238 –896
Förändring av varulager   61 57
Övriga externa kostnader   –179 –666
Personalkostnader   –101 –393
Avskrivningar   –61 –237
Rörelseresultat   79 311
Finansnetto   –13 –55
Resultat före skatt   66 256
Skatt   –19 –73
Resultat efter skatt, men före resultat från omvärdering
  och avyttring av avvecklad verksamhet   47 183
Resultat från omvärdering och avyttring av
  avvecklad verksamhet före skatt   96 88

forts.
Koncernen

MSEK 2006 2005

Skatt hänförlig till resultat från omvärdering 
  och avyttring av avvecklad verksamhet   –27 –25
Realisationsvinst vid försäljning   1 036
Resultat från omvärdering och avyttring av
  avvecklad verksamhet efter skatt   1 105 63
Resultat från avvecklad verksamhet,
  netto efter skatt   1 152 246

Nettokassaflöde från avvecklad verksamhet
   

AssiDomän
Cartonboard

MSEK 2006 2005

Kassaflöde från den löpande verksamheten   47 431
Kassaflöde från investeringsverksamheten   – –182
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   – –292
Summa   47 –43
     
Tillgångar klassificerade som innehav för försäljning  
   
  Koncernen
MSEK 2006 2005

AssiDomän Cartonboard
Materiella anläggningstillgångar – 2 416
Övriga anläggningstillgångar – 2
Varulager – 369
Kundfordringar och övriga fordringar – 532
Likvida medel – 35
Summa – 3 354
  
Skulder klassificerade som hänförliga till 
tillgångar som innehas för försäljning
   
  Koncernen
MSEK 2006 2005

AssiDomän Cartonboard
Avsättningar till pensioner – 29
Andra räntebärande skulder – 2 051
Leverantörsskulder m m – 920
Summa – 3 000
     
Bland andra räntebärande skulder ingår MSEK 0 (2 050) i skuld på 
koncernkonto. Detta belopp redovisas som kortfristig räntebärande 
fordran i koncernens balansräkning, se not 21 Räntebärande fordran.
    
     

  Not 13 - Ej kassaflödespåverkande poster  

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Avskrivningar/nedskrivningar 93 59 1 1
Realisationsvinster/förluster –36 –27 –70 –26
Resultatandelar i intresseföretag –96 46 – –
Värdeförändring skog –842 –180 – –
Övriga värdeförändringar –60 –126 – –
Övrigt 31 3 – –
Summa –910 –225 –71 –25
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  Balanserade
  utgiftert för system-
MSEK utveckling m m

Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2005 11
Investeringar 21
Omräkningsdifferenser 0
Utgående värden 31.12.2005 32

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående värden 1.1.2005 0
Årets avskrivningar 0
Utgående värden 31.12.2005 0
Utgående planenliga restvärden 31.12.2005 32

  Balanserade
  utgiftert för system-
MSEK utveckling m m

Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2006 32
Investeringar 12
Omräkningsdifferenser –
Utgående värden 31.12.2006 44

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående värden 1.1.2006 0
Årets avskrivningar –3
Utgående värden 31.12.2006 –3
  
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående värden 1.1.2006 0
Årets nedskrivningar –31
Utgående värden 31.12.2006 –31
Utgående planenliga restvärden 31.12.2006 10

  Not 15 - Materiella anläggningstillgångar

  Övriga materiella anläggningstillgångar  
  Summa
  Byggnader, övriga
  övrig mark Pågående materiella
  och mark- Maskiner nyanläggningar anläggnings-
MSEK Skogsmark anläggningar och inventarier och förskott tillgångar
Koncernen   
Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2005 2 096 1 193 4 487 43 5 723
Investeringar 4 0 64 21 85
Från pågående nyanläggningar och förskott m m – 27 4 –31 –
Försäljning samt utrangering –30 –9 –73 – –82
Omföring till tillgångar som innehas för försäljning – –686 –4 063 –18 –4 767
Omräkningsdifferenser m m – 0 –1 – –1
Utgående värden 31.12.2005 2 070 525 418 15 958

Ackumulerade planenliga avskrivningar
Ingående värden 1.1.2005 – –592 –2 231 – –2 823
Försäljning och utrangering – 1 67 – 68
Årets avskrivningar – –21 –38 – –59
Omföring till tillgångar som innehas för försäljning – 465 1 890 – 2 355
Omräkningsdifferenser m m – 0 0 – 0
Utgående värden 31.12.2005 – –147 –312 – –459
Utgående planenliga restvärden 31.12.2005 2 070 378 106 15 499

Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2006 2 070 525 418 15 958
Investeringar 1 4 69 22 95
Från pågående nyanläggningar och förskott m m 9 4 –13 –
Försäljning samt utrangering –33 –19 –59 – –78
Omräkningsdifferenser m m 2 –2 – – –2
Utgående värden 31.12.2006 2 040 517 432 24 973

Ackumulerade planenliga avskrivningar
Ingående värden 1.1.2006 – –147 –312 – –459
Försäljning och utrangering – 7 59 – 66
Årets avskrivningar – –23 –36 – –59
Omräkningsdifferenser m m – – – – 0
Utgående värden 31.12.2006 – –163 –289 – –452
Utgående planenliga restvärden 31.12.2006 2 040 354 143 24 521

  Not 14 - Immateriella anläggningstillgångar, koncernen
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Fortsättning not 15
  Byggnader,
  övrig mark och
MSEK Skogsmark markanläggningar

Moderbolaget
Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2005 198 39
Investeringar 0 3
Avyttringar och utrangeringar –12 –9
Utgående värden 31.12.2005 186 33
  
Ackumulerade planenliga avskrivningar
Ingående värden 1.1.2005 – –2
Försäljning och utrangering – 1
Årets avskrivning – –1
Utgående värden 31.12.2005 – –2
Utgående planenliga 
  restvärden 31.12.2005 186 31

Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2006 186 33
Investeringar – 0
Avyttringar och utrangeringar –49 –1
Utgående värden 31.12.2006 137 32

Ackumulerade planenliga avskrivningar
Ingående värden 1.1.2006 – –2
Försäljning och utrangering – –
Årets avskrivning – –1
Utgående värden 31.12.2006 – –3
Utgående planenliga 
  restvärden 31.12.2006 137 29

Taxeringsvärden för svenska fastigheter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Skogsmark 29 756 30 832 729 856
Övrig mark 276 253 41 46
Byggnader 93 53 9 13
Summa 30 125 31 138 779 915
     
Redovisat i balansräkningen:     
Skogsmark 2 040 2 070 137 186
Växande skog 26 747 26 902 – –
Summa 28 787 28 972 137 186

  Not 16 - Biologiska tillgångar, växande skog

  Växande
MSEK  skog

Koncernen
Anskaffningsvärden
Ingående värden 1.1.2005 27 433
Förvärv av skogsfastigheter – växande skog 19
Förändring i värde – växande skog
  Volymförändring – avverkning samt stormeffekt –1 770
  Volymförändring – tillväxt 1 609
  Övrig förändring 11
Försäljning av skogsfastigheter 
  (ingående värde) – växande skog –400
Utgående värden 31.12.2005 26 902
  
Ingående värden 1.1.2006 26 902
Förvärv av skogsfastigheter – växande skog 6
Förändring i värde – växande skog
  Volymförändring – avverkning –1 314
  Volymförändring – tillväxt 1 588
  Övrig förändring –22
Försäljning av skogsfastigheter 
  (ingående värde) – växande skog –413
Utgående värden 31.12.2006 26 747

Värdeförändring skog i resultaträkningen  
I resultaträkningen ingår värdeförändring skog med MSEK 842 (180). 
   Av förändringen avser MSEK 580 (326) koncernmässiga realisations-
vinster vid försäljningar av skogsfastigheter; övrig förändring MSEK 262 
(–146) beror främst på att det ekonomiska värdet av avverkningarna varit 
lägre än värdet på tillväxten i skogen.    
   Det bokförda värdet på Sveaskogs skogstillgångar (växande skog och 
mark) har under 2006 minskat med MSEK 185. Det verkliga värdet av 
den växande skogen är MSEK  26 747 (26 902) och det fastställda 
anskaffningsvärdet för skogsmarken MSEK 2 040 (2 070).
  
Virkesförråd, virkesuttag och virkestillväxt

  Koncernen
   2006 2005

Virkesförråd*, miljoner m3sk 267 268
Nettotillväxt*, miljoner m3sk 11,0 11,2
Virkesuttag från egen skog, miljoner m3fub 5,85 7,11

* Brukad mark   

1 m3 sk motsvarar cirka 0,82 m3 fub.
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    Andra
    långfristiga
  Intresse- värdepappers-
MSEK företag* innehav

Koncernen    
Ingående värden 1.1.2005  131 7
Investeringar 3 20
Avgår till tillgångar som innehas 
  för försäljning 0 0
Andel i intresseföretags resultat 1)  –47 –
Utgående värden 31.12.2005 87 27

Ingående värden 1.1.2006 87 27
Investeringar – 2
Försäljningar – –4
Andel i intresseföretags resultat 1)  96 –
Utgående värden 31.12.2006 183 25
     
* Innehavet i Setra Group redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 

Aktieinnehavet i övriga intresseföretag har värderats till anskaffnings-
värde. Kapitalandelsredovisning har ej tillämpats för dessa på grund av 
innehavens ringa betydelse.     

1) Andel i intresseföretags resultat efter skatt.    

Specifikation av aktier och andelar samt andra långfristiga värdepappersinnehav  
  Redovisat värde, MSEK
  Antal Ägarandel i % 1) 31 december
  Org nr Säte/land aktier 2006 2005 2006 2005

Moderbolagets innehav    
Direkta innehav i koncernföretag    
Sveaskog Förvaltnings AB 556016-9020 Stockholm 95 157 179 100 100 24 931 24 931
Hjälmare Kanal och Jäders Bruks AB 556002-4472 Arboga 5 936 100 100 3 3
Summa direktägda koncernföretag     24 934 24 934

Större indirekta innehav i koncernföretag     
AssiDomän Cartonboard AB (sålt 2006) 556267-2328 Lindesberg 1 000 100 100 – –
AssiDomän Försäkring AB 516401-8466 Stockholm 100 000 100 100 – –
AssiDomän Kraft Products AB 556071-4072 Solna 692 911 345 100 100 – –
SIA Sveaskog Baltfor – Lettland 100 100 100 – –
Skogs AB Sveaskog 36 556579-7627 Solna 1 000 100 100 – –
Svenska Skogsplantor AB 556477-5327 Hallsberg 44 550 100 100 – –

Koncernens innehav i intresseföretag     
Moderbolagets indirekta innehav    
Inatur Nordic AS 988913928 Norge 500 50 50 3 3
Setra Group AB 556034-8483 Stockholm 3 963 334 50 50 179 84
Övriga    1 0
Summa intresseföretag    183 87

Koncernens övriga långfristiga värdepappersinnehav     
Moderbolagets indirekta innehav    
Bottenvikens Stuveri AB 556053-7168 Piteå 18 775 24,1 24,1 3 3
Bostadsrätter    0 4
SweTree Technologies AB 556573-9587 Umeå 230 000 10,9 10,9 20 20
Övriga andelar    2 0
Summa koncernens övriga långfristiga värdepappersinnehav     25 27
Summa koncernens innehav av aktier och andelar    208 114

1) Rösträttsandelen överensstämmer för samtliga andelar med kapitalandelen.

Komplett lagstadgad specifikation av koncernföretagens innehav finns i den årsredovisning 
som insändes till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Sveaskog AB.   

Specifikation av intäkter, resultat, 
tillgångar och skulder i intresseföretag

MSEK 2006 2005

Setra Group AB, Sverige    
Enligt bolagets redovisning:    
Intäkter   5 940 5 417
Resultat efter skatt   222 –87
Tillgångar   3 197 2 858
Eget kapital   939 697
Skulder   2 258 2 161

Ägd andel i %   50 50
  
Setra Group har under året börjat tillämpa IFRS vid upprättandet av sin 
koncernredovisning. Övergången till IFRS innebär att jämförelsesiffrorna 
för 2005 har omräknats.

MSEK 2006 2005

Moderbolaget     
Anskaffningsvärden     
Ingående värden 24 934 24 934
Utgående värden 24 934 24 934
  

  Not 17 - Aktier och andelar
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  Not 18 - Långfristiga fordringar   

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Räntebärande långfristiga fordringar     
Fordringar hos intresseföretag 150 150 – –
Fordringar hos koncernföretag – – 3 898 5 505
Övriga långfristiga fordringar 0 0 – –
Summa 150 150 3 898 5 505

Ej räntebärande långfristiga fordringar
Övriga långfristiga fordringar – 0 – –
Summa 0 0 – –
Summa totalt 150 150 3 898 5 505

  
  Not 19 - Varulager

Koncernen
MSEK 2006 2005

Avverkningsrätter   109 89
Råvaror   19 21
Förbrukningsartiklar   2 1
Produkter under tillverkning   369 398
Färdiga produkter   100 90
Omsättningsfastigheter   0 0
Övrigt   – 0
Summa   599 599

     
  Not 20 - Kortfristiga fordringar

Ej räntebärande

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Kundfordringar 786 724 – –
Fordringar hos intresseföretag 463 491 – –
Fordringar hos övriga koncernföretag – – 656 2 074
Derivattillgång – 12 – –
Övriga kortfristiga fordringar 363 446 12 15
Förutbetalda kostnader och
  upplupna intäkter 37 45 6 7
Summa 1 649 1 718 674 2 096
     
De externa kortfristiga ej räntebärande 
fordringarnas förväntade återvinningstid     

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Inom ett år 1 649 1 563 18 15
Senare än inom ett år – 155 – 7
Summa 1 649 1 718 18 22

Räntebärande

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Fordringar hos övriga koncernföretag – – 2 932 4 758
Summa – – 2 932 4 758

  Not 21 - Räntebärande fordran

Kortfristig räntebärande fordran MSEK 0 (2 050) avsåg lån till avvecklad 
verksamhet som tidigare eliminerats i koncernen, se not 12 Avvecklad 
verksamhet.     

     
  Not 22 - Likvida medel

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Kortfristiga placeringar 484 57 – –
Övriga kortfristiga räntebärande fordringar 0 0 – –
Kassa och bank 142 145 0 0
Avgår:     
  Tillgångar som innehas för försäljning – –35 – –
Summa enligt balansräkningen 626 167 0 0
Tillkommer:
  Tillgångar som innehas för försäljning – 35 – –
Summa enligt kassaflödesanalysen 626 202 0 0
     
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.  

Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till MSEK 6 050.    

För huvuddelen av den svenska koncernen finns så kallade koncern-
konton med Sveaskog Förvaltnings AB som huvudkontoinnehavare. 
Sveaskog Förvaltnings ABs mellanhavanden med koncernföretagen
avseende koncernkonton redovisas som kortfristig räntebärande 
fordran respektive kortfristig räntebärande skuld till koncernföretagen. 
Sveaskog ABs fordringar på koncernföretag avser banktillgodohavanden 
inom koncernkontosystem.
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  Not 23 - Eget kapital    

Eget kapital i koncernen består av aktiekapital, reserver och intjänade 
vinstmedel (inkl årets resultat). Eget kapital i moderbolaget består av 
aktiekapital, reservfond, balanserade vinstmedel och årets resultat.  
   Antal aktier uppgår till 118 373 034 A-aktier med ett kvotvärde 
av SEK 1.     

Koncernen     
Aktiekapital     
Antal aktier uppgår till 118 373 034 A-aktier med ett kvotvärde av 
SEK 1.    

Reserver     
Reserver består av säkringsreserv och omräkningsreserv.   
    
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 
ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt 
(funktionell valuta) till SEK. Moderbolaget och koncernen presenterar 
sina finansiella rapporter i svenska kronor.      
     
Intjänade vinstmedel     
Intjänade vinstmedel i koncernen utgörs av årets resultat samt före-
gående års intjänade vinstmedel efter eventuell vinstutdelning.   
   Styrelsen lämnar förslag till utdelning. Utdelningens storlek beslutas av 
bolagsstämman.     
    
Moderbolaget     
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 moderbolaget utgörs av årets resultat samt 
föregående års balanserade vinstmedel efter eventuell vinstutdelning. 
   Styrelsen lämnar förslag till utdelning. Utdelningens storlek beslutas av 
årsstämman.     

     
  Not 24 - Räntebärande skulder   

Koncernen finansierar sig huvudsakligen via banksystemet, men också 
via kapitalmarknaden genom utgivande av företagscertifikat och obliga-
tionslån. Löptiderna varierar mellan några månader till som längst drygt 
fem år. Räntan är både fast och rörlig och är med något undantag i 
svenska kronor. Av ingångna lånelöften var vid utgången av 2006 
MSEK 6 050 (6 050) outnyttjade. För vidare detaljer kring koncernens 
låneportfölj och förfallostruktur, se nedan.     
   För mer information om företagets exponering för ränterisk och risk för 
valutaförändringar hänvisas till not 30 Finansiella risker och finanspolicy.  
     

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Långfristiga skulder    
AMF-STP lån, 2003–2008 – 127 – 127
Utnyttjande under MSEK 3 000
  Medium Term Note program 948 1 005 948 1 005
Bankfaciliteter 1 350 2 450 1 350 2 450
Obligationslån 450  450
Övriga skulder 1 – – –
Summa 2 299 4 032 2 298 4 032
     
Kortfristiga skulder    
AMF-STP lån, 2003–2008 – 18 – 18
Utnyttjande under MSEK 5 000
  Företagscertifikatsprogram 1 788 2 387 1 788 2 387
Utnyttjande under MSEK 3 000
  Medium Term Note program 500 1 000 500 1 000
Utnyttjande under MEUR 1 000
  Euro Medium Term Note program  216 – –
Bankfaciliteter 1 105 400 1 100 400
Obligationslån 200 – 200
Skulder till övriga koncernföretag – – 16 213 17 202
Övriga skulder  16 – –
Summa 3 393 4 237 19 601 21 207
Summa totalt 5 692 8 269 21 899 25 239

Räntevillkor 2006    

     Nominellt
  Ränte- Ränte-  belopp i
  sats bind- original-
MSEK % ning Valuta valuta Totalt

Koncernen     
Räntebärande tillgångar     
Lånefordran 4,93 rörlig SEK 150 150
Kortfristig fordran 3,03 rörlig SEK 249 249
Deposition 2,85 rörlig SEK 235
Likvida medel 2,65 rörlig SEK 124 124
     
Räntebärande skulder     
Företagscertifikat 3,07 rörlig SEK 1 800 1 789
Banklån 3,36 rörlig SEK 2 450 2 450
  effekt av ränteswapar 5,07 fast SEK 2 450 2 450
AMF lån 0 fast SEK - 0
     
Obligationer     
EMTN Eurobond 0 fast EUR - 0
  effekt av ränteswapar 0 rörlig SEK - 0
MTN FRN SEK 3,42 rörlig SEK 835 835
  effekt av ränteswapar 5,14 fast SEK 835 835
MTN FRN EUR 4,11 rörlig EUR 18 163
  effekt av ränteswapar 5,43 fast SEK 165 165
Obligationslån 3,45 rörlig SEK 450 450
  effekt av ränteswapar 5,52 fast SEK 450 450
Övriga räntebärande skulder     5
Summa räntebärande skulder exklusive     
  effekt av ränteswapar     5 692
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Förfalloår för externa räntebärande skulder 31.12

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Inom ett år 3 393 4 237 3 388 3 605
Mellan ett och två år 1 601 518 1 600 518
Mellan två och tre år 698 359 698 359
Mellan tre och fyra år – 705 – 705
Mellan fyra och fem år – 2 450 – 2 850
Senare än inom fem år –  –
Summa 5 692 8 269 5 686 8 037
     
Räntebärande skulder fördelade på valutor inkl till 
skulderna hänförliga finansiella derivatinstrument

Koncernen
2006 2005

Valuta MSEK Andel,% MSEK  Andel,%

MEUR 163 3 – –
MSEK 5 529 97 8 269 100
Summa 5 692 100 8 269 100

Marknadsvärdering av finansiella derivatinstrument

Koncernen
MSEK 2006 2005

Ränteswapar   –98 –248
Cross currency-swapar   – –3
Ränteoptioner   – 0
Summa av derivattillgång och derivatskuld   –98 –251
     
Nominellt belopp på finansiella derivatinstrument

Koncernen
MSEK 2006 2005

Räntederivat
Ränteterminer netto   500 –
Ränteswapar Löptid kortare än 1 år   1 600 1 817

Löptid 2–4 år   2 300 3 900
Löptid 5 år och längre    –

4 400 5 717
Ränteoptioner    – 1 000
Summa    4 400 6 717
     
Valutaderivat     
Cross currency swapar netto   165 393
Summa   165 393
     

  Not 25 - Avsättningar för pensioner  

Avgiftsbestämda planer     
Förpliktelserna avser i första hand förpliktelser till medarbetare knutna till 
Avtalspension SAF-LO. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestäm-
da planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.  

Förmånsbestämda planer
Förpliktelserna avser huvudsakligen förpliktelser till medarbetare knutna 
till ITP-avtalet och förpliktelser avseende pensioner och livräntor över-
tagna från staten i samband med det så kallade bolagiseringsavtalet
enligt vilket Sveaskog Förvaltnings AB övertog Domänverkets rörelse 
och tillgångar per 1 juli 1992 samt motsvarande förpliktelser hos 
Svenska Skogsplantor AB också övertagna från staten i samband med 

detta bolags övertagande av rörelse och tillgångar från Skogsstyrelsen 
per 1 juli 1994.  Därtill föreligger vissa temporära förpliktelser tillkomna i 
samband med rationalisering och omstrukturering av verksamheten.
   Koncernens redovisade avsättningar till pensioner motsvarar nuvärdet 
av dessa pensionsförpliktelser.
   Förpliktelserna avser i allt väsentligt förpliktelser övertagna från staten 
i samband med övertagande av rörelser och dithörande efter överta-
gandetidpunkterna. I förpliktelserna ingår även antastbara utfästelser till 
viss personal vars anställningar följde med i rörelseövertagandet 1992, 
förpliktelser avseende livräntor för arbets- och yrkesskador uppkomna 
under den tid staten genom Domänverket bedrev rörelse samt vissa 
tillkommande pensionsförpliktelser som ännu inte är skattemässigt 
avdragsgilla. I upptaget belopp ingår en avsättning för att täcka vissa 
bristfälligheter i övertaget underlag från staten.
   Den avtalsenliga oantastbara pensionsrätt avseende förmånsbestämda 
pensionsplaner som fortlöpande intjänas finansieras genom premiebetal-
ning till Alecta. För de medarbetare som är knutna till förmånsbaserade 
pensionsplaner administrerade av Alecta (ITP-planen) och ej inryms i den 
så kallade tiotaggarlösningen uppgår premierna år 2006 till MSEK 12.
Den kollektiva konsolideringsnivån hos Alecta var vid utgången av 2006, 
143,1%. Avsättningar för antastbara utfästelser beräknas dock som om 
intjänande fortlöpande sker även om utfästelsen gentemot borgenären 
uppstår först när pensionsfallet inträffar.
   Följande tabeller visar en översikt av de poster knutna till de pen-
sionsåtaganden som behandlas som förmånsbestämda och fonderade 
förpliktelser och som ingår i nettokostnaden för de ersättningar som 
redovisas i koncernresultaträkningen.

    
Koncernen

MSEK  2006 2005

Redovisat värde av förmånsbestämda pensionsplaner   
Nuvärde av förpliktelser 941 1 011
Ej resultatförda aktuariella vinster – 3
Redovisade avsättningar till pensioner 941 1 014
     
Förändringar av redovisade pensions-
avsättningar under 2006 respektive 2005     
Avsättningar 31.12. 2005 
  respektive 31.12.2004   1 014 1 070
Effekt av ändrade principer   – –
Utbetalda förmåner   –98 –88
Övrig förändring   25 32
Redovisade avsättningar till pensioner   941 1 014
     
Nettokostnad för förmåner av 
förmånsbestämda pensionsplaner     
Räntekomponent i årets ökning av nuvärdet     
  av pensionsförpliktelser   37 44
Intjänat under året   –6 15
Redovisad pensionskostnad   31 59
     
Förväntad förfallotid för avsättningar för pensioner    
Inom ett år   95 98
Senare än inom ett år   846 916
Summa   941 1 014
     
    31.12 31.12
%    2006 2005

Diskonteringsfaktor   3,95 3,95
Inflationsindex för konsumentpriser   2,0 2,0
Inkomstinflation   3,0 3,0
Framtida lönehöjningar   3,0 3,0
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  Not 26 - Ej räntebärande skulder

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Långfristiga skulder     
Långfristiga skulder 7 7 – –
Summa 7 7 – –
     
Kortfristiga skulder     
Förskott från kunder 0 0 – –
Leverantörsskulder 961 786 – –
Skulder till intresseföretag 84 82 – –
Skulder till koncernföretag – – 18 15
Derivatskuld 101 263 – –
Avsättningar 86 – – –
Övriga skulder 136 92 5 4
Upplupna kostnader och 
  förutbetalda intäkter 162 151 19 21
Summa 1 530 1 374 42 40
Summa totalt 1 537 1 381 42 40

Förfalloår för externa ej räntebärande skulder 31.12   
  

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Inom ett år 1 530 1 321 24 25
Mellan ett och fem år – 47 – –
Senare än inom fem år 7 13 – –
Summa 1 537 1 381 24 25

  Not 27 - Övriga avsättningar

Utgående Återförda   Utgående
balans Avsätt- Avsätt- Ianspråk- balans

MSEK 31.12.2005 ningar ningar tagande 31.12.2004

Koncernen     
Avsättningar m m i samband 
  med företagsförvärv och 
-försäljningar 99 – 1 –41 139

Avsättningar för resursanpassning 20 – – –46 66
Övriga avsättningar 18 – – 0 18
Summa 137 – 1 –87 223
     

Utgående Återförda   Utgående
balans Avsätt- Avsätt- Ianspråk- balans

MSEK 31.12.2006 ningar ningar tagande 31.12.2005

Koncernen     
Avsättningar m m i samband 
  med företagsförvärv och 
-försäljningar 79 –23 5 –2 99

Avsättningar för resursanpassning 65 –14 80 –21 20
Övriga avsättningar 18    18
Summa 162 –37 85 –23 137
Redovisat som 
  övriga avsättningar 76    
Redovisat under 
  Leverantörsskulder m m 86    
Summa 162    
     

Sveaskog Förvaltnings AB avsatte i samband med förvärv av skogs-och 
sågverksrörelsen från Kinnevikkoncernen 2002, en miljöreserv avseende 
sågverksrörelsen. När sågverksrörelsen i sin tur överläts vid bildandet av 
Setra Group AB, 29 augusti 2003, avtalades att Sveaskog ersätter Setra 
Group AB för utgifter föranledda av myndighetsföreläggande inom åtta 
år avseende sågverksrörelsen i nämnda förvärv.   
   Avsättningar med mera i samband med företagsförsäljningar avser 
reserver avsatta för eventuella framtida krav avseende de verksamheter 
som såldes under 2000, 2001 och 2006.    
   De under 2004 gjorda avsättningarna till reserv för resursanpassning 
i Sveaskog Förvaltnings AB har delvis tagits i anspråk under 2005 och 
2006.    
   Under 2006 har MSEK 80 avsatts för vidareutveckling av organisa-
tionen.
   MSEK 86 har redovisats som kortfristiga under rubriken Leverantörs-
skulder med mera, se not 26.     

  Not 28 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2006 2005 2006 2005

Ställda säkerheter    
Aktier i intresseföretag – 84 – –
Bankmedel 6 2 – –
Summa 6 86 – –
     
Eventualförpliktelser     
Borgensförbindelser för koncernföretag – – 734 784
Borgens- och andra ansvarsförbindelser 1 4 – 3
Summa 1 4 734 787

    
  Not 29 - Dispositioner, moderbolaget

Moderbolaget
MSEK 2006 2005

Upplösning av periodiseringsfond   72 0
Summa   72 0

    
  Not 30 - Finansiella risker och finanspolicy

Styrelsen i Sveaskog har antagit en finanspolicy som reglerar hur de 
finansiella risker som koncernen utsätts för ska hanteras. Denna policy 
utvärderas en gång per år.
   Med finansiella risker avses förändringar i koncernens resultat och 
kassaflöde föranledda av ändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansi-
eringsbehov och kreditrisker. Ansvaret för att reducera de finansiella 
riskerna och utföra de löpande finansiella transaktionerna är centraliserat 
till en koncerngemensam finansfunktion. Den övergripande målsättning-
en för finansavdelningen är att säkerställa en kostnadseffektiv finansie-
ring och att minimera negativa effekter på koncernens resultat som kan 
uppstå genom rörelser inom ränte- och valutamarknaderna.   
   Av de olika finansiella risker som ett företag kan utsättas för – finan-
sieringsrisk, ränterisk, kreditrisk/motpartsrisk och valutarisk – är finansi-
eringsrisk och ränterisk klart dominerande inom Sveaskog. Valutarisken 
är relativt liten.    
   Sveaskog, som är ett skogsägande och skogsförvaltande bolag, 
finansierar cirka 20% av sina tillgångar med externa lån. Av detta skäl 
läggs stor vikt vid att minimera både finansieringsrisken och ränterisken
i denna upplåning. Dessutom eftersträvas att inte vara beroende av 
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enskilda finansieringskällor samt att vara restriktiv vid bedömning av 
motparter vid placering av överskottslikividitet.     

Finansieringsrisk    
Finansieringsrisken utgörs av risken för att ett stort lånebehov uppstår i 
ett ansträngt kreditmarknadsläge.    
   För att säkerställa att koncernen i alla lägen har tillgång till extern 
finansiering ska finansavdelningen tillse att bekräftade bankkreditlöften,
korta såväl som långa, finns tillgängliga. Volymmässigt ska dessa i 
första hand täcka utestående företagscertifikat för att eliminera risken 
att dessa inte kan refinansieras i ett läge då certifikatmarknaden inte 
fungerar.
   Långivarbasen ska bestå av olika finansieringskällor så att ett alltför 
stort beroende av enskild lånemarknad inte uppstår. Sveaskogkoncer-
nens externa lån består av en blandning av banklån och marknadslån 
– företagscertifikat och obligationslån. På detta sätt är koncernen inte 
beroende av enbart en finansieringskälla. Sveaskog har inte ställt någon 
säkerhet för dessa lån. I stället finns i låneavtalen så kallad negativ 
klausul.    
   Den nuvarande låneportföljen består av banklån, företagscertifikat och 
obligationslån. Företagscertifikaten är till sin karaktär korta med en löptid 
om maximalt 12 månader, medan utestående obligationslån har en löptid 
mellan ett och tre år. Banklånen har en genomsnittlig återstående löptid 
om mer än fem år.    
   Enligt gällande finanspolicy ska låneportföljen ha en väl spridd 
förfalloprofil. Korta lån får inte motsvara mindre än 30% och långa lån 
inte mer än 70% av den totala låneportföljen.    
   Sveaskogs finansiella skuld uppgick vid årsskiftet till MSEK 5 692 och 
dess förfallostruktur framgår av tabellen Villkor och återbetalningstider i 
not 24 Räntebärande skulder.     
    
Ränterisk    
Ränterisk är risken att värdet av ett finansiellt instrument varierar på 
grund av förändringar i marknadsräntor. Hur snabbt en trendmässig 
ränteförändring får effekter på resultatet beror på lånens och placering-
arnas räntebindningstid.
   Ansvaret för att koncernens ränteexponering hanteras i enlighet 
med fastställd policy är centraliserat till finansavdelningen. Det åligger 
finansavdelningen att kontinuerligt följa upp och vidta relevanta åtgärder 
för att säkerställa att ränterisken minimeras. Finanspolicyn stipulerar att 
koncernens lånestock ska ha en genomsnittlig räntebindningstid som 
inte understiger tio månader men heller inte överstiger 27 månader. För 
att uppnå denna norm används räntederivat, företrädesvis ränteswapar, 
se tabell Effektiv ränta och förfallostruktur.
   Per den 31 december 2006 hade Sveaskog ränteswapar med ett 
kontraktsvärde av MSEK 3 900 (5 728).
   Swaparnas verkliga värde uppgick per den 31 december 2006 till 
MSEK –98 (–251) bestående av skulder om MSEK 3 900 (5 721), se 
tabell Villkor och återbetalningstider i not 24 Räntebärande skulder.  

Kreditrisk/motpartsrisk
Med kreditrisk avses att en motpart i en finansiell transaktion inte kan 
fullfölja sina åtaganden. Den finansiella riskhanteringen medför expone-
ring för kreditrisker. För Sveaskog uppstår sådana dels i samband med 
placering av likvida medel men framför allt i samband med motpartsris-
ker i relation till banker vid köp av derivatinstrument. För att kunna ingå 
derivattransaktioner med bankerna har Sveaskog Förvaltnings AB ett så 
kallat ISDA-avtal med berörda parter. Finanspolicyn innehåller ett särskilt 
motpartsreglemente i vilket maximal kreditexponering för olika motparter 
anges. Detta reglemente är stramt och anger de minimikreditbetyg som 
måste gälla för valda motparter enligt Standard & Poor’s och Moody’s 
ratingskalor. För svenska motpartsrisker upp till ett år gäller svenska 
Nordisk Ratings högsta betyg, K1, och för risker överstigande ett år ska 

motparter ha lång rating motsvarande minst A eller A2 enligt Standard & 
Poor’s respektive Moody’s ratingskalor. Med två undantag har Sveaskog 
endast kreditrisker på svenska motparter. Under 2006 förekom inga 
kreditförluster.
   En annan typ av kreditrisk är fordringar på kommersiella kunder. 
Koncernens fyra största kunder svarade per 31 december 2006 för cirka 
63% (63%) av den totala omsättningen. Kreditförsäkring/garanti finns 
enligt koncernens policy, men tillämpas inte för större kunder. Per 31
december 2006 fanns utestående fordringar på dessa kunder mot-
svarande 61% (61%) av koncernens totala kundfordringar vid samma 
tidpunkt.

Valutarisk
Sveaskogs valutaexponering är begränsad. Samtliga tillgångar finns i 
Sverige och endast en mindre del av kostnaderna är i främmande valuta. 
Ingen valutasäkring av kommersiella flöden sker för närvarande.   
     
Finansiell exponering
Den av styrelsen antagna finanspolicyn stipulerar att koncernens låne-
portfölj ska ha en genomsnittlig räntebindningstid som inte understiger 
10 månader och inte överstiger 27 månader. För att anpassa räntebind-
ningen till denna norm används olika typer av derivat.    

Finansiell exponering – utestående 
derivatinstrument till nominella belopp

Koncernen     
Miljoner i originalvaluta 2007 2008 2009 2012 Totalt

Ränteterminer, SEK    500 500
Räntederivat     
Ränteswapar     
  EUR     0
  SEK 1 600 1 600 700  3 900
Ränteoptioner     
  SEK     0

Valutaderivat     
Cross currencyswapar (bruttoredovisning)     
  EUR   18  18
  SEK   165  165
     
Känslighetsanalys    
För att hantera den rådande ränterisken har koncernen som syfte att 
minska påverkan av kortsiktiga fluktuationer på koncernens resultat. 
På lång sikt kommer dock varaktiga förändringar av ränteläget att få en 
påverkan på det konsoliderade resultatet.
   Per den 31 december 2006 beräknas en generell höjning av räntan 
med 1 procentenhet att minska koncernens resultat före skatt med cirka 
MSEK 57 (107) utan beaktande av säkringsredovisning.

     
     

  Not 31 - Viktiga uppskattningar och bedömningar

Biologiska tillgångar
I avsaknad av en aktiv marknad och därmed relevanta marknadspriser 
på växande skog av Sveaskogs storleksordning har det verkliga värdet 
beräknats som ett avkastningsvärde. Kassaflödet från framtida intäk-
ter från virkesuttag efter avdrag för avverknings-, återbeskognings-,
och andra skogskötsel kostnader har diskonterats till ett nuvärde med 
diskonteringsräntan 6,25%. Förändringar i de i beräkningen ingående 
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parametrarna avverkningsvolym, intäkter, kostnader och diskonterings-
ränta ger ett stort utslag på det verkliga värdet. Stor inverkan på värdet 
har har diskonteringsräntan. Den vägda kapitalkostnaden (WACC) för 
detta tillgångslag har även för 2006 bedömts vara 6,25% i nominella 
termer. Kapitalkostnaden har bedömts vara stabil över en längre tids-
period och inte komma att påverkas av kortsiktiga ränteförändringar 
varför ränteantagandet lämnats oförändrat. Att notera är dock att en 
förändring av diskonteringsräntan med 1 procentenhet påverkar värdet 
på Sveaskogs biologiska tillgångar med cirka 4 miljarder kronor.

Försäkringsersättning
Sveaskog har sitt skogsinnehav försäkrat för skador orsakade av storm 
och brand. Det totala försäkringsbeloppet uppgår till MSEK 675, själv-
risken är MSEK 50. Efter stormen Gudrun har en omfattande inventering 
genomförts av de skador som förorsakats. Förhandlingar avseende 
ersättning från försäkringsbolaget har påbörjats men inte avslutats och 
någon annan bedömning än den som gjordes i samband med 2005 års 
bokslut är inte möjlig att göra.
  

  Not 32 - Viktiga händelser efter 2006 års utgång

Stormen i början av 2007 orsakade avsevärda skador. För Sveaskogs del 
fälldes cirka 580 000 kubikmeter skog i södra Sverige och Bergslagen. 
Då marknadsläget för närvarande är gynnsamt förväntas effekterna av 
denna händelse bli relativt begränsade.

Under inledningen av 2007 var dock väderläget fortsatt milt i stora 
delar av landet vilket också påverkat avverkningsmöjligheterna och 
orsakat högre kostnader än normalt.

Inom AssiDomän fanns sedan många år ett försäkringsbolag, 
AssiDomän Försäkrings AB (ADF). Sedan bildandet av Sveaskog har 
detta bolag legat vilande. Eftersom Sveaskogs tillgång i allt väsentligt 
utgörs av skogstillgångar och då dessa dessutom är huvuddelen av 
bolagets rörelse har en omfattande riskanalys genomförts under andra 
delen av 2006. Resultatet av denna analys har indikerat behovet att öka 
omfattningen av det försäkringsskydd som Sveaskog för närvarande har. 
Med detta som bakgrund fattades ett beslut att igen aktivera ADF och 
kapitalisera bolaget.

Sveaskog AB (publ) Org nr 556558-0031

Försäkran och underskriftsmening
Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, årsredovisningen är upprättad 

i överensstämmelse med god redovisningssed, lämnade uppgifter stämmer 
med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat 
som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.
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  Bo Dockered Håkan Ahlqvist Lars Johan Cederlund
  Ordförande     

  Åsa Domeij  Lena Johansson Birgitta Johansson-Hedberg
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  Ernst & Young Ernst & Young Av Riksrevisionen förordnad revisor



44 Sveaskog årsredovisning 2006
Revisionsberättelse

Till årsstämman i Sveaskog AB (publ) 
Org nr 556558-0031

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i Sveaskog AB (publ) för räkenskapsåret 2006. Bolagets årsredo-
visning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 10–43.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för 
att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi 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 vår revision ger 
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av 
EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6 mars 2007

Torsten Lyth Torbjörn Köhler Filip Cassel
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Ernst & Young Ernst & Young Av Riksrevisionen förordnad revisor

  
        

Revisionsberättelse
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Sveaskog samarbetar med 
WWF för att främja bevarande 
och uthålligt brukande av
världens skogar.
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Verksamheten 2006
med hållbarhetsredovisning

Sveaskog ger för 2006 ut två 
publikationer, verksamhetsberättelse 
med hållbarhetsredovisning samt 
årsredovisning. Dessa finns som 
webbversion och som pdf på 
www.sveaskog.se

Årsredovisning 2006

Verksamhetsberättelse med 
hållbarhetsredovisning.

Årsredovisning.


