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Sveaskog är Sveriges största 

skogsägare, med 15% av den 

 produktiva skogsmarken, och 

en ledande leverantör av timmer, 

massaved och biobränsle. 

Företaget arbetar med mark-

försäljning och tillhandahåller jakt 

och fi ske 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. Sveaskog 

omsätter drygt 7 miljarder kronor 

och har 726 anställda. Sveaskog 

ägs av svenska staten. 

SVEAS



2007Sveaskog

Årsredovisning 2007 1

Detta är Sveaskog 1

Viktiga händelser 2007 2

Finansiella nyckeltal 2

Bolagsstyrningsrapport 3

Risk- och känslighetsanalys 10

Förvaltningsberättelse 14

Flerårsöversikt 18

Resultaträkning 19

Balansräkning 20

Förändringar i eget kapital 21

Kassafl ödesanalys 22

Moderbolaget 23

Noter och redovisningsprinciper 25

Revisionsberättelse 47

Ordlista  48

Ekonomisk rapportering 2008
Delårsrapport jan–mars/Årsstämma 2008  16 april

Delårsrapport jan–juni  24 juli

Delårsrapport jan–sept  28 okt

Bokslutskommuniké 2008 29 januari 2009

Rapporterna kommer att fi nnas tillgängliga på www.sveaskog.se

Innehåll

SKOG



2 Sveaskog

Årsredovisning 2007

Viktiga händelser 2007

• Resultat före skatt förbättrades till 1 860 MSEK, vilket motsvarar en 
 ökning om 39%. Nettoomsättningen ökade med 20% till 7 263 MSEK. 
 Efterutdelning om 2 miljarder i december. Årets nettoresultat var 1 419 
 MSEK (2 138).

• Framgångsrik upparbetning efter stormen Per då cirka en miljon m3sk föll på 
Sveaskogs marker, främst i Götaland. Upparbetningen genomfördes utan   

 personskador. 

• Biobränsleförsäljningen ökade med 48% jämfört med föregående år till följd 
av medveten utveckling av affären.

• Ett nytt vindkraftsamarbete med Vattenfall inleddes. Det kan resultera i 550 
 vindkraftverk. På Sveaskogs marker fi nns redan 15 vindkraftverk etablerade.

• 300 000 hektar naturvårdsskogar avsattes, som en del i Sveaskogs miljömål. 
Information och kartor fi nns tillgängliga på webben.

Finansiella nyckeltal, koncernen

 2007 2006

Nettoomsättning, MSEK 7 263 6 030

Rörelseresultat före värdeförändring skog, MSEK 1 361 782

Värdeförändring skog, MSEK 762 842

Rörelseresultat, MSEK 2 123 1 624

Resultat före skatt, MSEK  1 860 1 338

Resultat från avvecklad verksamhet, MSEK – 1 152

Årets resultat, MSEK 1 419 2 138

Avkastning på eget kapital, %  8,8 13

Avkastning på operativt kapital, % 9,3 5,3

Soliditet, % 48 51

Antal anställda 726 731

Medelantal anställda  1 027 1 027
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Sveaskog tillämpar Svensk kod för 

bolagsstyrning, den så kallade Koden, 

men har i enlighet med statens ägar-

politik gjort avsteg från Koden när det 

gäller beredning av beslut om nominering 

av styrelse och revisorer och när det 

gäller redovisning av styrelseledamöters 

oberoende i förhållande till staten som 

större ägare. Principerna för nominerings-

processen för styrelse och revisorer i av 

staten helägda bolag beskrivs under 

rubrikerna nedan. Styrelseledamöters 

oberoende i förhållande till staten som 

större ägare redovisas inte.

 Denna rapport är inte en del av den 

formella årsredovisningen och har inte 

granskats av företagets revisorer.

1. TYDLIG ANSVARSFÖRDELNING

Sveaskog är ett statsägt aktiebolag. Till 

grund för styrningen av företaget ligger 

den svenska aktiebolagslagen, företagets 

bolagsordning, Svensk kod för bolags-

styrning samt statens ägarpolitik.

 I statens ägarpolitik fi nns riktlinjer och 

policies för företag med statligt ägande. 

Bland annat regleras styrelsens ansvar 

och sammansättning. Ägaren lämnar 

dessutom ägarinstruktioner vid årsstäm-

man. En effektiv bolagsstyrning inom 

Sveaskog kan sammanfattas i ett antal 

samverkande delar som beskrivs nedan.

Gjorda nomineringar av ledamöter 

presenteras enligt Kodens riktlinjer i 

kallelse till årsstämma samt på företagets 

hemsida. Närings departementet tar också 

fram förslag på styrelseordförande och 

ordförande vid årsstämman.

3.2 Nominering 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 revisions-

utskott 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 företagets hemsida. 

4. STYRELSE

Sveaskogs styrelse ska enligt bolags-

ordningen bestå av lägst fem och högst 

nio ordinarie ledamöter. Därutöver fi nns 

två ordinarie arbetstagarrepresentanter 

samt två suppleanter. Före tagets 

chefsjurist är styrelsens sekreterare. 

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 sju möten per år. Arbets-

ordningen anger vilka ärenden som ska 

behandlas vid varje möte samt vilka 

specifi ka frågor som är underställda 

styrelsen. Arbetsordningen innehåller 

också uppgifter om ansvars- och 

arbetsfördelning mellan styrelsen och 

verkställande direktören.

 Styrelsens ordförande arbetar med 

företagets position utöver dess ekono-

miska prestationer, med fokus på 

samhällsrelaterade mål och relationer i 

förhållande till det politiska systemet.

Ordföranden arbetar också med före-

tagets fastighetsaffärer på över gripande 

strategisk nivå. För löpande förvaltnings-

åtgärder ligger ansvaret på verkställande 

direktören. Under verksamhetsåret 2007 

2. ÅRSSTÄMMA

Årsstämman i Sveaskog AB ägde rum 

den 26 april 2007 på Sveaskogs kontor i 

Bergshamra, Solna. Stämman var öppen 

för allmänheten och cirka 100 personer 

deltog. Thomas Hahn invaldes som ny 

styrelseledamot. Maria Norrfalk och Åsa 

Domeij lämnade sina platser i styrelsen. 

Under årsstämman fanns möjlighet att 

ställa frågor om verksamheten. Års-

stämman 2008 äger rum den 16 april 

på Sveaskogs kontor i Bergshamra.

2.1 EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Den 14 december 2007 ägde en extra 

bolagsstämma rum på Sveaskogs kontor 

i Bergshamra, då det beslutades om 

efterutdelning.

3. NOMINERINGSPROCESSEN

För statligt helägda bolag gäller följande 

principer för beredning av beslut om 

tillsättning av styrelseledamöter och 

revisorer.

3.1 Nominering av styrelse

För statligt helägda bolag tillämpas 

enhetliga och gemensamma principer 

för en strukturerad nomineringsprocess. 

Nomineringsprocessen drivs och 

koordineras av enheten för statligt 

ägande inom Näringsdepartementet. 

Bolagsstyrningsrapport
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har styrelsen haft nio protokollförda 

sammanträden, varav ett tvådagars 

strategimöte. För information om 

respektive styrelseledamots närvaro vid 

styrelse- och utskottsmöten, se under 

presentation av styrelseledamöter. 

 Under året har de viktigaste frågorna 

som styrelsen behandlat varit följande:

• VIDAREUTVECKLAD ORGANISATION

Sedan 1 juli 2006 har Sveaskog en ny 

organisation som bygger på en samman-

hållen skogsrörelse med tre huvud-

processer och fem marknadsområden. 

Styrelsen informerades under året 

kontinuerligt om förändringsarbetet.

• FÖRSÄKRING/RISKER

Stormen Gudrun år 2005 och stormen 

Per i januari 2007 har satt fokus på de 

väder- och klimatrisker som företagets 

skogstillgångar är utsatta för. Frågan 

om risker och försäkringar har därför 

återkommande diskuterats i styrelsen 

under året och inneburit att en försäk-

ringspolicy har beslutats under 2007, där 

frågan om skogsförsäkringens totala 

ersättningsnivå och självrisknivå formali-

serats. Den ökade stormfrekvensen med 

risker för stormskador på skog samt 

andra risker som bränder, har gjort att 

styrelsen under år 2007 beslutat att höja 

den totala ersättningsnivå som är 

försäkrad. Detta för att skydda balans-

räkning och minska effekten av produk-

tionsbortfall vid en skada. En översyn av 

möjligheterna till andra försäkrings-

lösningar för koncernen fortgår, samtidigt 

som koncernens egna försäkringsbolag 

har erhållit ökad kapitalisering för att 

kunna avlasta kärnverksamheten dess 

risker, främst då stormrisken. 

• STRATEGISKA FRÅGOR

Under styrelsens strategimöte i juni 

behandlades frågan om alternativa 

handlingsvägar för ett hållbart skogsbruk 

i ett föränderligt klimat. Styrelsen 

betonade vid mötet att Sveaskog ska 

vara ledande och stå för en utveckling av 

skogsbruket som är anpassad till en 

klimatförändring och att Sveaskog ska 

arbeta vidare med ett skogsbruk med 

80% brukad areal och 20% naturvårds-

• SETRA GROUP AB

Sveaskogs styrelse har under året följt 

det arbete som gjorts i intressebolaget 

Setra Group AB avseende effektivisering 

och utveckling av verksamheten, samt 

arbetet med att förbereda en ägarbredd-

ning. 

4.2 Styrelsens utskott

Styrelsen har tre utskott; ersättnings-, 

revisions- samt fastighetsutskottet. 

Utskotten bereder frågor inför beslut i 

styrelsen. Riktlinjer för utskottens arbete 

fi nns i styrelsens arbetsordning. Dess-

utom fi nns särskilda instruktioner för 

fastighetsutskottet och revisionsutskottet. 

Styrelseordföranden deltar som ord-

förande i såväl ersättnings- som fastig-

hetsutskottet. Ordförande i revisions-

utskottet 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 sex möten 

varav de externa revisorerna deltog vid 

fyra. I revisionsutskottet ingår Christina 

Liffner, Håkan Ahlqvist och Sture 

Persson. Revisions utskottet har deltagit i 

revisionsplaneringen för 2007 och haft 

löpande kontakt med de externa 

revisorerna. Viktiga frågor som behand-

lats är IFRS särskilt skogsvärdering enligt 

IAS 41, ny försäkringspolicy för Sveaskog 

och speciella frågor inom skatteområdet. 

Revisionsutskottet har följt arbetet med 

att dokumentera den interna kontrollen 

och identifi era viktiga processer samt 

berett frågan om upphandling av revisorer 

inför perioden 2008–2011.

FASTIGHETSUTSKOTTET

Fastighetsutskottet har haft sex möten. 

I fastighetsutskottet ingår Bo Dockered, 

Lars Johan Cederlund, Lena Johansson 

och Eva-Lisa Lindvall. Fastighetsutskottet 

har under året aktivt följt arbetet med 

och uppföljningen av försäljning av mark 

särskilt inom markförsäljningsprogram-

met samt för reservatsbildningar. 

areal samt med ökad satsning på 

anläggning och skörd av bland annat 

biobränslesortiment. Sveaskog ska 

fortsätta att bruka skogen på ett sätt som 

går att förena med naturturism och 

friluftsliv. Under mötet diskuterades även 

Sveaskogs deltagande i utvecklingen av 

biodrivmedel och roll på bioenergimark-

naden. Företagets möjligheter att upplåta 

mark till vindkraft på ett affärsmässigt 

sätt belystes också.

• SAMVERKAN MED RENNÄRINGEN

Styrelsen har under året följt arbetet 

i projektet ”Samråd med rennäringen”, 

och ingående diskuterat möjligheterna 

att nå en fungerande samexistens 

mellan skogsnäring och rennäring.

• RÅVARUTILLGÅNGEN I NORRA SVERIGE

Under året har styrelsen diskuterat 

frågan om den begränsning av möjlig-

heten att sälja råvara som kan uppstå i 

norra Sverige vid en negativ inställning 

till avverkningar vid samrådsförfarandet 

enligt Rennärings lagen, vid avsättningar 

för naturvård samt avsättningar för 

försäljningar enligt markförsäljnings-

program. Dessa faktorer arbetas in i 

företagets avverkningsberäkningar, vilka 

ligger till grund för framtida virkessuttag 

på Sveaskogs marker.

• SVEASKOG NATURUPPLEVELSER AB

Dotterbolaget Sveaskog Naturupplevel-

ser arbetar med att tillgängliggöra mark 

för jakt, fi ske och naturupplevelser. 

Sveaskogs styrelse har under året fått 

löpande information om dotterbolagets 

arbete med organisation, affärsplan och 

externa samarbeten. Under året lanse-

rades marknadsplatsen www.inatur.se. 

I mitten av december slutade Mikael 

Linnander som vd och Jimmy Pettersson, 

chef vilt- och fi skeförvaltning inom 

bolaget, tog över som tf vd.

• SVENSKA SKOGSPLANTOR AB

Sveaskogs styrelse har under 2007 

informerats om det arbete som utförts i 

dotterbolaget bland annat när det gäller 

utvecklingen av mekaniskt snytbagge-

skydd.
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Lena Johansson Birgitta Johansson-Hedberg Christina Liffner     Anna-Stina Nordmark-Nilsson
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Kurt Larsson
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4.3 Styrelsens sammansättning

Sveaskogs styrelse har åtta ledamöter, 

fyra kvinnor och fyra män.

Bo Dockered, styrelseordförande

Född 1941, invald 1999. AgrDhc. Vice 

ordförande i Andra AP-fonden. Ledamot 

i KSLA. Tidigare förbundsordförande i 

Lantmännens riksförbund, ordförande i 

bland annat AB Trav och Galopp, Lernia 

AB och Sveriges Lantbruksuniversitet 

SLU. Ordförande i fastighetsutskottet 

(FU) och ersättningsutskottet (EU). 

Närvaro vid styrelsemöten under 2007: 

9 av 9, FU 6 av 6 och EU 1 av 1.   

Håkan Ahlqvist

Född 1943, invald 2003. Agronom och 

ekonomiexamen. Tidigare vd och 

koncernchef Cerealia samt lång erfaren-

het som företagsledare inom livsmedels-

industrin. Ordförande i Förpacknings- 

och Tidningsinsamlingen AB, Svensk 

Returkartong AB och Svenska Metall-

kretsen AB, ledamot i Coop Norden och 

Coop Sverige. Ledamot i KSLA. Ledamot 

i revisionsutskottet (RU). Närvaro vid 

styrelsemöten under 2007: 8 av 9 och 

RU 6 av 6.   

Lars Johan Cederlund

Född 1941, invald 1999. Civilekonom vid 

Handelshögskolan, Stockholm. Ämnes-

råd, enheten för statligt ägande, Närings-

departementet. Tidigare olika befattning-

ar inom regeringskansliet. Ordförande i 

OECDs arbetsgrupp för privatisering och 

bolagsstyrning av statliga bolag och i 

Förvaltningsbolaget Stattum. Ledamot i 

Civitas Holding AB/Vasakronan AB. 

Ledamot i fastighetsutskottet (FU). 

Närvaro vid styrelsemöten under 2007: 

9 av 9 och FU 6 av 6.   

Thomas Hahn

Född 1964, invald 2007. Agronomie 

doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet 

2001. Forskare och studierektor vid 

Centrum för tvärvetenskaplig miljö-

forskning (CTM), knuten till Stockholm 

Resilience Centre. Ordförande i Ekono-

mer för Miljön. Tidigare involverad i The 

Millennium Ecosystem Assessment. 

Närvaro vid styrelsemöten under 2007: 

6 av 6.   

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

Eva-Lisa Lindvall 

Född 1951, invald 2007. Ordinarie, 

Ledarna. Planeringsledare, Sveaskog. 

Ledamot i fastighetsutskottet (FU). 

Närvaro vid styrelsemöten under 2007: 

8 av 9 och FU 3 av 4.   

Sture Persson

Född 1957, invald 2003. Ordinarie, 

Skogs- och Träfacket. Skördarförare, 

Sveaskog. Ledamot i revisionsutskottet 

(RU). Närvaro vid styrelsemöten under 

2007: 9 av 9 och RU 6 av 6.

 

Kurt Larsson

Född 1952, invald 2003. Suppleant, 

Skogs- och Träfacket. Skördarförare, 

Sveaskog. Närvaro vid styrelsemöten 

under 2007: 9 av 9.   

Ola Lassemo 

Född 1974, invald 2006. Suppleant, 

SACO. Chef Virkesadministration, 

Sveaskog. Närvaro vid styrelsemöten 

under 2007: 9 av 9.   

Åsa Domeij och Maria Norrfalk frånträdde 

sina uppdrag som styrelseledamöter vid 

årsstämman 2007. Deras närvaro vid 

styrelsemöten fram till dess var 2 av 3 

respektive 3 av 3. 

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.

4.4 Ersättning till styrelse

Styrelsens arvoden bestäms av års-

stämman. Även arvoden till styrelse-

ledamöter i styrelseutskott beslutas 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 35. Styrelsen har 

inte haft del i något incitamentsprogram.

Lena Johansson

Född 1955, invald 1999. Agronom vid 

Sveriges Lantbruksuniversitet. General-

direktör för Kommerskollegium. Tidigare 

generaldirektör för Livsmedelsekono-

miska institutet, SLI. Ledamot i Stiftelsen 

Svensk Industridesign och Styrelsen för 

internationellt utvecklingssamarbete, 

SIDA. Ledamot i fastighetsutskottet (FU). 

Närvaro vid styrelsemöten under 2007: 

8 av 9 och FU 6 av 6.  

Birgitta Johansson-Hedberg

Född 1947, invald 2001. Fil kand, 

psykologexamen vid Lunds Universitet. 

Ordförande i Umeå Universitet, Vinnova 

och Vägverkets Konsultråd, vice ordfö-

rande i A-banan, ledamot i Botniabanan, 

Fortum, Finansinspektionen och NAXS 

Nordic Access Buyout Fund. Tidigare vd 

och koncernchef i FöreningsSparbanken 

och Lantmännen. Ledamot i ersättnings-

utskottet (EU). Närvaro vid styrelsemöten 

under 2007: 9 av 9 och EU 1 av 1.   

Christina Liffner

Född 1950, invald 1999. Civilekonom vid 

Handelshögskolan, Stockholm. Tidigare 

fi nansdirektör 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, Civitas 

 Holding AB/Vasakronan AB, Prevas AB 

samt i SJR in Scandinavia AB. Ord-

förande i revisionsutskottet (RU). Närvaro 

vid styrelsemöten under 2007: 8 av 9 

och RU 6 av 6.  

Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Född 1956, invald 2006. Civilekonom. 

Vd på Företagarna. Tidigare auktoriserad 

revisor, Hälso- och sjukvårdsdirektör i 

Stockholms Läns Landsting, vd på 

Piteå-Tidningen, Landstingsdirektör i 

Norrbotten samt Vägdirektör i Norr- och 

Västerbotten. Vice ordförande i Svenska 

Kraftnät och ledamot i Diös Fastigheter 

AB. Närvaro vid styrelsemöten under 

2007: 9 av 9.   
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5. STYRELSENS RAPPORT OM INTERN-
 KONTROLL AVSEENDE DEN FINAN-
 SIELLA RAPPORTERINGEN FÖR 2007

Styrelsen ansvarar enligt den svenska 

aktiebolagslagen och Svensk kod för 

bolagsstyrning för den interna kontrollen. 

Detta avsnitt är upprättat i enlighet med 

Koden och den vägledning som fram-

tagits av FAR och Svenskt Näringsliv 

samt med tillämpning av Kollegiet för 

Svensk Bolagsstyrning, Anvisning nr 

1–2006. Det innebär att avsnittet 

begränsas till en beskrivning av hur den 

interna kontrollen avseende den fi nan-

siella rapporteringen är organiserad.

Ramverk för intern kontroll

Sveaskog tillämpar COSO:s ramverk 

för dokumentation och analys av intern 

kontroll. Den följande beskrivningen av 

hur den interna kontrollen är organiserad 

avseende den fi nansiella rapporteringen, 

följer denna struktur:

• Kontrollmiljö

• Riskbedömning

• Kontrollstrukturer

• Information och kommunikation

• Uppföljning

Väsentliga förändringar

Några väsentliga förändringar i hur 

internkontrollen är organiserad i för-

hållande till föregående räkenskapsår 

har inte skett.

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen av-

se ende den fi nansiella rapporteringen 

utgörs av kontrollmiljön med organisation, 

beslutsvägar, befogenheter och ansvar 

som dokumenterats och kommunicerats i 

styrande dokument såsom policies och 

riktlinjer.  

 De väsentligaste delarna av kontroll-

miljön när det gäller den fi nansiella 

rapporteringen behandlas i styrande 

dokument rörande redovisning och 

fi nansiell rapportering.

 Under 2007 har Sveaskog fortsatt 

arbetet med att utveckla bolagets system 

för internkontroll. Arbetet sker dels på 

företagsövergripande nivå med fram-

förallt struktur och styrande dokument 

dels på operativ nivå med riskhantering 

dels regelefterlevnad. Arbetet, som syftar 

till att långsiktigt upprätthålla en god 

framkommit via interna kontrollaktiviteter 

och den externa revisionen. Under 2007 

har olika möjligheter att hantera identifi e-

rade förbättringsområden utvärderats. En 

rutin ska implementeras under 2008.

Internrevision

Under 2007 har Sveaskog inte haft en 

internrevisionsavdelning. Ett arbete med 

processkartläggning och översyn av den 

interna kontrollen har pågått under 2006 

och 2007. 

 Ansvaret för den vidare utvecklingen 

och förvaltningen av systemet för intern 

kontroll sker nu i organisationen. Den 

interna kontrollen ingår från och med 

2008 i verksamhetsledningssystemet. 

Styrelsen bedömer att det inte fi nns 

behov av att inrätta en särskild gransk-

ningsfunktion i form av en intern-

revisionsavdelning.

6. REVISION

Revisorerna har till uppgift att på 

aktie ägarens vägnar granska företagets 

årsredovisning och bokföring samt 

styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. 

 Styrelsen kommunicerar med revi-

sorerna genom revisionsutskottet, samt 

genom att revisorerna närvarar på 

styrelsemötet i januari för en avrappor-

tering inför årsbokslutet. 

 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.

 Ersättningen till revisorerna framgår av 

not 6 på sid 33.

 Under 2007 påbörjades upphandling-

en av revisionstjänster för de kommande 

fyra åren. Förslag till ny revisor kommer 

att redovisas i kallelsen till årsstämman.

 
6.1 Kvaliteten på den fi nansiella 
 rapporteringen

Styrelsen har för att säkerställa kvaliteten 

i den fi nansiella rapporteringen tillsatt ett 

revisionsutskott. Utskottets uppgift är 

bland annat att svara för beredningen av 

styrelsens arbete med att kvalitetssäkra 

bolagets fi nansiella rapportering, att 

fortlöpande träffa bolagets revisorer för 

intern kontroll i bolaget, omfattar bland 

annat att integrera riskhantering och 

internkontroll i bolagets affärsprocesser. 

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Styrelsen ansvarar för att bolaget 

hanterar sina risker på rätt sätt och att 

fastlagda principer för den fi nansiella 

rapporteringen och interna kontrollen 

efterlevs. Risker i samband med den 

fi nansiella rapporteringen är förlust eller 

förskingring av tillgångar, otillbörligt 

gynnande av annan part på bolagets 

bekostnad och andra risker som rör 

väsentliga felaktigheter i redovisningen, 

till exempel avseende bokföring och 

värdering av tillgångar, skulder, intäkter 

och kostnader eller avvikelser i upplys-

ningskrav. Frågorna bereds av revisions-

utskottet inför behandling i styrelsen.    

 Ett antal poster i resultat- och balans-

räkningen har identifi erats där risken för 

väsentliga fel är förhöjd. Dessa risker kan 

huvudsakligen hänföras till periodise-

ringar, värdering av lager, IAS 41 Jord och 

skogsbruk samt till de IT-system som 

stödjer verksamheten.

 Riskbedömningen sker utifrån process-

beskrivningar. Beskrivningar fi nns för en 

stor del av företagets processer och 

kontrollaktiviteter. 

Information och kommunikation

Sveaskog har informations- och kom-

munikationskanaler som syftar till att 

främja fullständighet och riktighet i den 

fi nansiella rapporteringen.

 Väsentliga riktlinjer, manualer med 

mera av betydelse för den fi nansiella 

rapporteringen uppdateras och kommu-

niceras till berörda medarbetare löpande. 

Det fi nns såväl formella som informella 

informationskanaler till företagsledningen 

och styrelsen för väsentlig information 

från medarbetarna. För extern kommuni-

kation fi nns riktlinjer som säkerställer att 

företaget lever upp till högt ställda krav 

på korrekt information till marknaden.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar genom revisions-

utskottet kontinuerligt den information 

som koncernledningen lämnar. Revisions-

utskottets arbete innefattar bland annat 

att säkerställa att åtgärder vidtas rörande 

de brister och förslag till åtgärder som 
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att informera sig om revisionens inrikt-

ning och om  fattning samt diskutera 

samordningen mellan externrevisorerna 

och de interna kontrollaktiviteterna och 

synen på bolagets risker. Utskottet ska 

dessutom godkänna vilka andra tjänster 

än revision som bolaget får upphandla av 

bolagets revisor, utvärdera revisionsinsat-

sen, samt biträda vid framtagandet av 

förslag till val av revisor och vid arvode-

ring av revisionsinsatsen, samt bereda en 

bolagsstyrningsrapport att fastställas av 

styrelsen. Styrelsen säkerställer vidare 

kvaliteten i den fi nansiella rapporteringen 

genom att på styrelsemöten behandla 

och besluta om delårsrapport, årsredo-

visning och bokslutskommuniké. 

7. FÖRETAGSSTRUKTUR

Sveaskog har 726 medarbetare. Sedan 

1 juli 2006 har företaget en process-

orienterad organisation. Organisationen 

infördes i syfte att förbättra effektivitet 

och lönsamhet, bland annat genom en 

bättre styrning och kontroll, samt 

underlätta intern samverkan och 

utveckling.

 Sveaskogs organisation bygger på en 

sammanhållen skogsrörelse med tre 

huvudprocesser – Marknad, Produktion 

och Skogsskötsel. Skogsrörelsen består 

av fem marknadsområden, Norrbotten, 

Västerbotten, Södra Norrland, Bergslagen 

och Götaland. Huvudorterna i de fem 

marknadsområdena är Kalix, Lycksele, 

Östersund, Örebro och Växjö.

7.1 Företagsledning

Sveaskog leds av verkställande direktö-

ren enligt de instruktioner som beslutats 

av styrelsen. Vd ingår inte i styrelsen, men 

är föredragande och förser styrelsen med 

information som underlag för dess arbete. 

Vds ansvar innefattar löpande verksam-

hetsfrågor och kontakter med företagets 

styrelseordförande och externa intres-

senter. Vd leder också koncernledningens 

Koncernledningen har under 2007 haft 

åtta sammanträden. Under 2007 har 

ledningen dessutom haft två temadagar 

med fokus på för företaget strategiska 

frågor. Inom de operativa dotterbolagen 

Svenska Skogsplantor AB samt 

 Sveaskog Natur upplevelser AB fi nns 

egna lednings grupper som leds av 

respektive vd. En gång i kvartalet har 

Sveaskogs vd verksamhetsuppföljning 

med ledningen i respektive dotterbolag 

samt med ledningen för skogs rörelsen 

samt med respektive stabschef. 

8. ERSÄTTNING TILL 
 FÖRETAGSLEDNINGEN

Styrelsen utser årligen ett ersättnings-

utskott som bereder frågor om ersättning 

och anställningsvillkor för företagsled-

ningen. 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 35.

arbete. Koncernledningen består utöver 

verkställande direktören av vice vd samt 

cheferna för staberna Personal, Infor-

mation, 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. 

Civiljäg mästare.

 Tidigare bland annat skogsdirektör i 

Sveaskog, vd för Persson Invest Skog 

och byrådirektör vid Skogsstyrelsen. 

Styrelseordförande i Sveaskogs dotter-

bolag Sveaskog Naturupplevelser AB 

och Svenska Skogsplantor AB samt 

ledamot i Setra Group AB.   

Urban Eriksson

Vice vd. Född 1959. Anställd sedan 2003.

Linda Andersson

Chef stab Information. Född 1971. 

 Anställd sedan 2004.

Solveig Aspholm

Chef stab Juridik. Född 1957. Anställd 

sedan 2006.

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.

Peder Zetterberg 

Chef stab Ekonomi och Finans. Född 

1951. Kontrakterad sedan 2006.
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Sveaskogs koncernledning. Från vänster: 

Karin Ericsson, Linda Andersson, Olof Johansson, 

Urban Eriksson, Herman Sundqvist, Gunnar 

Olofsson, Peder Zetterberg, Solveig Aspholm.
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Risk- och känslighetsanalys

Skogens biologiska tillväxt samt stabila och förutsägbara kassafl öden från avverkningar 

och upplåtelser begränsar skogsägarens ekonomiska risker. Sveaskog är utsatt för 

marknadsrelaterade risker, fi nansiella risker och risker för skogskapitalet: biologiska, väder- 

och klimatrisker samt sociala risker förknippade med företagets ansvar och agerande.

De stora stormfällningarna i början av 

2005 och 2007 visar med tydlighet på 

väder- och klimatrisken och dess 

konsekvenser. Samtidigt ger Sveaskogs 

stora och utspridda innehav en spridning 

av väder- och biologiska risker. Därtill har 

Sveaskog möjligheter att begränsa 

 effekter av skador genom att fl ytta 

resurser från andra delar av landet, en 

möjlighet som utnyttjades efter stormen 

Gudrun. Till följd av stormfällningarna 

har Sveaskogs försäkringsskydd för 

om fattande stormskador reviderats 

under 2006 och 2007.

 Sveaskog arbetar med att utveckla 

skogens olika värden bland annat genom 

att hitta ytterligare intäktskällor med 

skogen som bas. Här kan verksamheten i 

dotterbolagen Sveaskog Naturupplevel-

ser AB och Svenska Skogsplantor AB 

nämnas, men också Sveaskogs satsning-

ar på vindkraft i samarbete med olika 

energiföretag. Satsningarna ger en 

bredare intäktsbas, men kan även 

innebära risker.

MARKNADSRISKER

Den dominerande delen av skogsbrukets 

intäkter kommer från sågtimmer och 

massaved. Biobränsle utgör en ny och 

växande andel av intäkterna. Utveckling-

en för sågverksindustrin kommer även 

fortsatt att vara den viktigaste faktorn för 

skogsbrukets lönsamhet. Kunder med 

svag betalningsförmåga, som olönsamma 

sågverk, är en risk för Sveaskog.

 Fiberråvara utgör en lägre andel av 

skogsbrukets intäkter, men utvecklingen 

för svensk massa- och pappersindustri 

är av stor betydelse för lönsamheten. 

 Massa- och pappersindustrin har under 

senare år haft relativt en positiv utveck-

grupper av angripna träd. Sveaskog har 

under hela 2007 arbetat intensivt med 

upparbetning av angripna träd och 

risk bestånd i hela södra Sverige.

 De mest frekventa skadorna på skog 

uppkommer normalt när vilt betar på 

 plantor och ungskog, även om de 

ekonomiska effekterna av sådana skador 

ofta ligger långt fram i tiden. En balan-

serad jakt anpassar älgstammen till 

tillgången på föda och begränsar därmed 

betes skadorna. Sveaskog genomför 

försök med åtgärder för att öka födotill-

gången, till exempel genom anpassad 

skogsskötsel och odlingar av foderväxter 

i kraft ledningsgator och vägdiken. 

Sveaskog har utvecklat riktlinjer för 

viltvården i syfte att minimera kost-

naderna för betesskador. 

 Snytbaggen är en insekt som orsakar 

skada genom att gnaga av bark från 

barrträdsplantor, som ofta dör av 

angreppen. Planteringen måste då göras 

om eller kompletteras,  vilket är kostsamt. 

Snyt baggens angrepp är störst i södra 

Sverige. Kemiska skyddsmedel för 

behandling av plantor är registrerade för 

användning till och med 2011. Samtidigt 

pågår ett lovande arbete med att utveckla 

fullgoda alternativa mekaniska plant-

skydd. Utvecklingen av mekaniska skydd 

utgör också grunden för nu gällande 

överenskommelse inom svenska FSC 

fram till 2010. Sveaskog äger genom 

dotterbolaget Svenska Skogsplantor två 

patent för giftfria plantskydd, Connifl ex 

och BetaQ, som är de patent som först 

beräknas bli kommersiellt gångbara. 

Användningen av dessa skydd innebär en 

riskminskning för företagets egna skogar 

och en minskad miljöbelastning. 

 Enligt Skogsstyrelsen innebär på kort 

ling. Den ökande marknaden för bio-

bränsle gör att spridningen i avsättnings-

möjligheter ökar. Sveaskog förutspår en 

fortsatt ökning i efterfrågan på biobräns-

len, vilket gör företaget mindre känsligt 

vid kraftiga nedgångar i efterfrågan inom 

skogsindustrin. Den fortsatta utveckling-

en inom biobränsle påverkas av politiska 

beslut kopplade till energi- och klimat-

frågor, samt efterfrågan på energi i stort.

 Såväl sågverksindustrin som massa- 

och pappersindustrin verkar på en 

internationell marknad. Den internatio-

nella konkurrenskraften avgörs i stor 

utsträckning av företagens möjligheter 

till intäkts- och produktivitetsutveckling i 

nivå med konkurrenter i andra länder. 

BIOLOGISKA RISKER 

Skador på den växande skogen genom 

viltskador, skador av insekter samt 

gremeniella, rotröta och andra svamp -

sjuk domar utgör de största biologiska 

riskerna för en skogsägare. 

 Efter stormen Gudrun 2005 som 

fällde cirka 2,2 miljoner m3fub på 

Sveaskogs marker i Götaland, har 

granbarkborrepopulationen vuxit kraftigt i 

det stormdrabbade området. Granbark-

borren är en av få insekter som kan 

orsaka omfattande skador genom att 

döda oskadade träd i större skala. 

Stormen Per fällde cirka 12 miljoner m³ år 

2007. Därmed ökar risken ytterligare för 

framtida angrepp eftersom barkborrarnas 

reproduktion gynnas av kvarliggande 

träd. Kraftfulla åtgärder är viktiga för att 

skadorna på stående skog de kommande 

åren ska kunna minimeras. Helt nödvän-

diga åtgärder är upparbetning av det 

stormfällda virket, så kallad sök- och 

plockverksamhet riktad mot enskilda 
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HANTERING AV VÄSENTLIGA RISKER

MARKNADSRISKER

Massa- och pappersindustrin Få, dominerande företag innebär bristande 
konkurrens och få alternativa affärsmöjligheter.  

Utöka marknads- och kundkapital. 
Effektivare logistik och ökad export. 

BIOLOGISKA R ISKER

Viltbetesskador Vilt som betar på unga träd och plantor 
försenar skogstillväxten.

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

Rotröta Värdet på växande skogar minskar, träd dör. Förebygga angrepp genom att behandla stubbar 
efter avverkning med svampsporer.

Förorenad mark inom Sveaskogs innehav Ansvar för förorenad mark och därmed behov 
av efterbehandling med potentiellt stora 
kostnader.

Kartläggning, strategi för prioritering av områden, 
arbete med efterbehandling.

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

Sveaskogs policy är att lånestockens genomsnitt-
liga räntebindning ska vara 10–30 månader.

Legala risker Felrapportering som strider mot lag och god sed. Tydligt regelverk, kontroll, uppföljning och revision. 

SOCIALA R ISKER

Riskfaktorer

Sågverksnäringen

Risk

Tidvis dålig lönsamhet ger utslagning av 
sågverk och kreditförluster för Sveaskog. 
Strukturomvandling ger färre men mer 
 konkurrenskraftiga kunder. 

Hantering

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

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

Utslagning av företag och kunder i Sveaskogs 
närområden. 

Internationell konkurrens

Riskfaktorer

Granbarkborren

Risk

Efter stormen Gudrun 2005 och Per 2007 har 
barkborre populationen vuxit kraftigt i området.

Hantering

Snabb upparbetning av det stormfällda virket.  
Användning av kemiskt behandlat fångstvirke.

Snytbaggen Gnager av bark från barrträdsplantor vilket 
leder till försämrade föryngringar.

Kemiska skyddsmedel samt utveckling av 
 mekaniska plantskydd, Connifl ex. 

Hantering

Försäkringar mot skador, skogsskötselåtgärder 
som minskar riskerna: gallring, plantering, ökad 
lövandel, slutavverkning vid ekonomisk mognad. 
God krisorganisation och logistik. 

Risk

Direkt ekonomiskt bortfall genom minskat 
 rörelseresultat, minskat värde på skogs-
kapitalet, röjning innebär påfrestning på 
organisation, skador av barkborre.

Riskfaktorer

Stormfällning

Hantering

En väl diversifi erad låneportfölj av långivare och 
investerare med god fl exibilitet och konkurrens-
kraftig prissättning.

Risk

Tillgångarna är till cirka 20% fi nansierade med 
 externa lån. Risk för om ett stort lånebehov 
 uppstår i ett ansträngt kreditmarknadsläge.

Riskfaktorer

Finansieringsrisk

Kreditrisk Att en motpart inte kan fullfölja sina åtaganden. Finanspolicyn reglerar maximal kreditexponering. 

Hantering

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

Risk

Inköp från exempelvis Ryssland och Baltikum 
kan innebära risker kopplade till illegal avverk-
ning, korruption och arbetsrätt.

Riskfaktorer

Importvirke av oönskat ursprung

Törskatesvamp Svampangrepp på ungskog av tall leder till att 
träd dör.

Inventera omfattning. Träd med törskate lämnas 
inte som frö- eller hänsynsträd. 

FINANSIELLA OCH LEGALA R ISKER

VÄDER-, KLIMAT- OCH MILJÖRISKER
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sikt avsaknad av effektiva nya skydd mot 

snytbagge kraftigt försämrade föryng-

ringar och risk för uppskjutna avverk-

ningar i väntan på alternativ behandling 

av snytbaggen. På längre sikt bedömer 

Skogsstyrelsen att skadorna för snyt-

baggen kan leda till ett minskat utbud av 

industrivirke med 4–5 miljoner m³ per år. 

Totalt uppskattas den årliga direkta 

kostnaden till cirka MSEK 550 för det 

svenska skogsbruket. 

 Rotröta, som är en svamp, förekommer 

i hela Sverige, främst på gran. Angreppen 

kan förebyggas bland annat genom att 

stubbarna i samband med avverkning 

behandlas med sporer från en ofarlig 

svampart, som förhindrar etablering av 

den skadliga rotrötesvampen på stubb-

ytan. 

 Angrepp av törskatesvamp har 

uppmärksammats i Norrbotten under 

2007. Svampen har tidigare främst 

angripit topparna på äldre tallar, men 

angriper nu även i stor omfattning 

bestånd av tallungskog. Törskate leder 

till att träden dör. 

 Under sommaren har riksskogs-

taxeringen gjort en inventering som visar 

att cirka 50 000 hektar, varav uppskatt-

ningsvis 35 000 hektar på Sveaskogs 

mark, av tallungskogarna i Norrbottens 

kustland har skador som omfattar mer 

än 10% av stammarna i beståndet. 

VÄDER- OCH KLIMAT- OCH 

MILJÖRISKER

De väder- och klimatrisker som Sveaskog 

utsätts för är storm, snöbrott, brand och 

klimatförändringar. Stormfällning utgör 

den dominerade skaderisken på grund av 

väder. Stormfällt och därmed skadat virke 

utgör i genomsnitt cirka 5% av de årliga 

avverkningarna. Mindre stormfällningar är 

årligen återkommande händelser. 

Skogsbruksprinciperna anpassas för att 

minimera riskerna. Placering av hyggen 

och hyggeskanter, gallringsprogram samt 

trädens höjd vid tidpunkten för virkes-

skörd är viktiga faktorer i det arbetet.

 Sveaskog arbetar för att begränsa 

väder- och klimatrisker genom att undvika 

 nederbörd kan komma att öka barr-

trädens framtida tillväxt med 10–30%. 

Lövträdens tillväxt ökar sannolikt ännu 

mer. Samtidigt antas att riskerna för 

 epidemiska sjukdomar eller skadedjurs-

angrepp kommer att öka. Stormfrekven-

sen kan också komma att öka vid 

ändrade temperaturförhållanden. Det 

fi nns också begränsade delar av 

Sveaskogs innehav där nederbörden 

förväntas minska. Det kan leda till en 

högre dödlighet i dessa skogar på grund 

av underskott på vatten för växterna.

FINANSIELLA RISKER

De fi nansiella riskerna utgörs av fi nansi-

eringsrisk, ränterisk, kredit-/motpartsrisk 

samt valutarisk. Inom Sveaskog fi nns en 

fi nansavdelning som svarar för koncer-

nens externa upplåningsbehov och utgör 

en så kallad internbank för företagets 

olika affärsenheter. Till internbanken är 

ett koncernkontosystem knutet, där 

 koncernens dagliga likviditetsfl öden 

samlas upp för att uppnå en optimal 

samordningseffekt.  

 Arbetet med att reducera de fi nan-

siella riskerna sker i enlighet med en av 

styrelsen fastställd fi nanspolicy. Liksom 

den dagliga likviditetsförvaltningen ligger 

ansvaret för koncernens fi nansiering och 

fi nansiella riskhantering hos koncernens 

fi nansavdelning. Ytterligare information 

om Sveaskogs fi nansiella risksituation 

framgår av not 29 Finansiella risker och 

fi nanspolicy.

Finansieringsrisk

Sveaskogs tillgångar är till cirka 20% 

fi nansierade med externa lån. Stor vikt 

läggs vid att minimera såväl fi nansi-

eringsrisk som ränterisk i upplåningen. 

Dess utom eftersträvas att inte vara 

beroende av enstaka fi nansieringskällor. 

Finansieringsrisken utgörs av risken för 

att ett stort lånebehov uppstår i ett 

ansträngt kreditmarknadsläge. 

 Sveaskog har en väl diversifi erad 

 lån givarbas med god fl exibilitet och 

 kon kurrenskraftig prissättning.

gallringar i äldre bestånd (särskilt gran-

 dominerade), att slutavverka bestånd 

när de nått sin ekonomiska mognad, 

att anpassa hyggesutformningen, att 

ta  särskild hänsyn i speciellt utsatta 

områden och att öka andelen lövträd.

En viktig faktor är kontinuerligt ökad 

kunskap om skogsbruk och stormfäll-

ningar. Sveaskog samarbetar med olika 

parter däribland Sveriges Lantbruksuni-

versitet, SLU, för att omsätta grundforsk-

ning i användbara skogsskötselmodeller. 

 Risken för en större stormfällning är 

statistiskt mer begränsad, men när den 

inträffar innebär den stor skada. Detta 

har med eftertryck visats i samband med 

de stora stormfällningarna i södra Sverige 

i början av 2005 och 2007. Sveaskog har 

försäkrat sig mot skador i samband med 

större stormfällningar. Dessutom har före-

taget en god organisation för att hantera 

situationer med kraftiga stormskador. 

 Surt regn och skogsdöd var tidigare 

stora miljöfrågor., men forskning har visat 

att skogsmarkerna och sjöarna blivit 

 mindre försurade. Försurning kan mot -

verkas genom kalkning och åter föring av 

aska från trädbränsle till skogen, vilket 

Sveaskog gör i samarbete med bio-

bränslekunder. Träd har relativt hög 

anpassningsförmåga till sura förhållan-

den. Därför avgör behov hos känsligare 

organismer när och var motåtgärder 

sätts in.

 Förorenad mark inom Sveaskogs 

innehav är en risk eftersom företaget kan 

ha ett ansvar som fastighetsägare eller 

tidigare verksamhetsutövare. Det kan 

innebära behov av efterbehandling med 

potentiellt mycket stora kostnader. 

Sveaskog genomför en kartläggning 

av förorenade marker och tar fram en 

strategi med prioritering av områden 

för efterbehandling. 

 De svenska skogarna påverkas av de 

klimatförändringar som följer av växthus-

effekten. Genom Sveaskogs arbete med 

förädlat skogsfrö och skogens tillväxt-

möjligheter, kan företaget i viss mån 

parera klimatförändringar. Prognoser 

visar att högre temperaturer och ökad 
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Ränterisk

Ränterisken motsvaras av den resultat-

effekt som en ränteförändring orsakar. 

Hur snabbt en trendmässig ränteföränd-

ring får effekt på resultatet beror på 

lånens och placeringarnas räntebind-

ningstid. 

 För att Sveaskog ska nå en kostnads-

effektiv fi nansiering och inte utsättas för 

alltför stora resultatvariationer vid en 

större negativ ränteförändring får 

lånestockens genomsnittliga räntebind-

ning inte understiga 10 månader och inte 

överstiga 30 månader. För att nå denna 

norm används till viss del räntederivat. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden 

inklusive räntederivat var vid 2007 års 

utgång cirka 17 månader. Beträffande 

 lånens förfallostruktur, se not 23 

Räntebärande skulder.

Kreditrisk/Motpartsrisk

Eftersom Sveaskog är nettolåntagare 

består den huvudsakliga kreditrisken i 

att en motpart i en fi nansiell transaktion 

inte kan fullfölja sina åtaganden. Dessa 

uppstår framför allt vid köp av derivat-

instrument. Koncernens fi nanspolicy 

innehåller ett särskilt motpartsreglemente 

i vilket maximal kreditexponering för olika 

parter anges. Placeringar görs enbart i 

kortfristiga placeringar i SEK. Under 

2007 förekom inga kreditförluster. 

tjänster och avverkning. En risk för 

före taget är att entreprenörer inte 

fullföljer sina  åtaganden. Sveaskog har 

tydliga checklistor vid upphandling av 

entreprenörer som bland annat innebär 

krav att entreprenörerna ska följa 

svenska lagar och  kollektivavtal. Kraven 

gäller även  exempelvis företagshälsovård, 

arbetsmiljö, miljöarbete och utbildningar. 

Från och med 2008 tillåter  Sveaskog 

endast två entreprenörsled. Detaljerade 

uppgifter om vilka anställda entrepre-

nörerna har krävs in av samtliga entre-

prenörer.

 I övrigt styr Sveaskogs uppförandekod 

företagets agerande, vilket innebär att 

Sveaskog tar avstånd från brott mot 

mänskliga rättigheter och arbetsrätt, 

korruption och mutor. Sveaskog har 

antagna rutiner för hantering av över-

trädelser av uppförandekoden. Formulär 

för anmälan av överträdelser fi nns på 

hemsidan. 

Valutarisk

Sveaskogs valutaexponering är begrän-

sad. Kurssäkring av kommersiella fl öden 

sker för närvarande inte.

SOCIALA RISKER 

Sveaskog har inköpsverksamhet i 

Ryssland och Baltikum och med denna 

följer potentiella risker kopplade till illegal 

avverkning, korruption och arbetsrätt. 

 Sveaskogs import sker till största 

delen genom dotterbolaget Sveaskog 

Baltfor i Lettland som har tydliga riktlinjer 

för spårning och dokumentation av inköp. 

För importen fi nns ett certifi erat kvalitets- 

och miljösystem som ska säkra att 

hanteringen är både etiskt och miljö-

mässigt korrekt och att råvaran inte 

hämtas från kontroversiella källor, 

exempelvis illegala avverkningar eller 

skyddsvärda skogar. Sveaskog sam-

arbetar med Världsnaturfonden, WWF, 

kring frågorna om ansvarsfull virkes-

import. 

 För virkesköp i Sverige fi nns riktlinjer, 

som alla Sveaskogs virkesköpare har att 

följa. Riktlinjerna fi nns på www.sveaskog.

se och innebär bland annat att även 

avverkningar som Sveaskog gör hos 

andra markägare ska följa FSC-standar-

den vad gäller naturhänsyn.

 På Sveaskogs marker arbetar cirka 

400 entreprenörer inom skogsvårds-
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KONCERNENS VERKSAMHET 

OCH STRUKTUR

Efter försäljningen av AssiDomän 

 Cartonboard AB år 2006 är Sveaskog ett 

skogsförvaltande bolag med huvudupp-

giften att utveckla skogens alla värden. 

Av den tidigare industrirörelsen återstår 

den hälftenägda sågverkskoncernen 

Setra Group AB.

ÅRET I KORTHET

Den svenska virkesmarknaden påver-

kades under 2007 av stormen Per, som 

ser på skogen i södra Sverige tillsvidare 

har hittills kunnat undvikas.

 Under årets första del påverkades 

verksamheten av det omfattande arbetet 

med stormfälld och barkborreskadad 

skog och därtill kommande återbeskog-

ning. Det medförde förseningar av det 

program för resultatförbättring som 

startades under 2006. Den starka efter-

frågan på företagets produkter begrän-

sade emellertid stormarnas påverkan på 

resultatet.

 Under 2006 genomfördes en över-

drabbade Götaland och delar av Svealand 

i januari. Cirka 10 miljoner m3 fälldes, 

varav knappt en miljon på Sveaskogs 

marker. Förutom omfattande arbete med 

att ta hand om det fällda virket krävdes 

särskilda åtgärder för att motverka ytter-

ligare skador från insekter. Efter  stormen 

Gudrun år 2005 orsakade insekter 

 skador på såväl fälld som växande skog. 

Det förhållandevis kalla och regniga 

vädret under sommaren 2007 minskade 

dock spridningen och innebar att allvar-

liga skador med långtgående konsekven-
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syn av Sveaskogs kapitalstruktur och 

nyckeltal. Denna visade på en betydande 

potential att utöver ordinarie utdelning 

dela ut ytterligare medel, utan att sänka 

bolagets kreditvärdighet. Detta föranled-

de den efterutdelning som genomfördes 

i december 2006 om 1,5 miljarder kronor 

och ytterligare en efterutdelning om 

2 miljarder kronor i december 2007. 

Vidare reviderades företagets fi nansiella 

mål att gälla från och med verksamhets-

året 2007.

MARKNAD

Under 2007 kännetecknades marknaden 

av en mycket stark efterfrågan på skogs-

råvara både i Sverige och internationellt. 

Detta ledde till att prisnivån successivt 

ökade under året. Därtill har ett förändrat 

handelsmönster påverkat efterfrågan, 

utifrån att exporten från Ryssland och 

Baltikum påtagligt påverkats av inhemsk 

efterfrågan och de ryska exporttullarna. 

Den allt starkare efterfrågan på bio-

bränsle ökar konkurrensen om råvaran. 

Sammantaget har detta lett till att några 

svenska skogsindustriföretag som inte 

äger egen skog har etablerat fältköps-

organisationer för att säkra tillgången på 

råvara.

 Den svenska virkesmarknaden präglas 

av ett fåtal större skogsindustriföretag, 

ett stort antal träindustriföretag och cirka 

350 000 skogsägare, varav 90 000 är 

knutna till skogsägarföreningar med egen 

industri. Som stor skogsägare utan egen 

skogsindustri, har Sveaskog en fristående 

roll på marknaden, vilket bidrar till en 

ökad konkurrens.

 Genom den ökade konkurrensen 

får Sveaskog sannolikt större och mer 

specialiserade kunder som ställer högre 

krav på sina leverantörer av sågtimmer, 

massaved och biobränsle. Detta ger 

 möjlighet till tätare samarbeten, anpas-

sade sortiment, nya användningsområden 

samt nya logistiklösningar.

 Sågverken är de ekonomiskt sett mest 

betydelsefulla kunderna för skogs bruket. 

En ökad efterfrågan och stigande priser 

på sågade trävaror gör att sågverken 

hade en god lönsamhet under det 

gångna året. Etablering av nya sågverk 

har aviserats, vilket kan skapa press på 

en förändring av den fragmentiserade 

ägarstrukturen i branschen. Under fjärde 

svamp har noterats i Norrbotten och 

risk för snytbaggeskador på skogs    -

plan teringar i södra Sverige kvarstår. 

 Ytterligare projekt har under året 

initierats i norra Sverige för att utveckla 

samverkan med rennäringen.

FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Under 2007 gjorde Sveaskog 238 

 affärer inom markförsäljningsprogram-

met. Försäljningen omfattade 37 309 

hektar mark och försäljningssumman 

uppgick till 643 MSEK. 

 Inom uppdraget överlåtelse av mark för 

reservatsbildning tecknade Sveaskog 

under året avtal med Naturvårdsverket i 

55 affärer omfattande 5 520 hektar och 

försäljningsintäkten uppgick till 207 

MSEK. Ersättningsmark såldes till en 

areal om 1 192 hektar och övrig för-

säljning uppgick till 2 366 hektar.

 Totalt inbringade fastighetsförsäljning-

en 1 060 MSEK under 2007, vilket var i 

nivå med 2006.

 För att öka kännedomen om mark-

försäljningsprogrammet har Sveaskog 

genomfört en informationskampanj i 

norra Sverige med bland annat annon-

sering och informationsmöten. En upp -

följ ning visar att andelen skogsägare i 

norra Sverige som känner till Sveaskogs 

markförsäljning har ökat från 46% år 

2003 till 67% år 2007.

EKONOMISKT UTFALL

Nettoomsättningen för helåret 2007 

ökade med 20% jämfört med föregående 

år. Försäljningsvolymen av rundvirke 

ökade med 4% och uppgick till 12,7 

 miljoner m3. 

 Resultatförbättringen för skogsrörelsen 

fortsatte, trots avsevärda kostnader i 

samband med upparbetning efter 

stormen Per och åtgärder mot barkborrar. 

Prisutvecklingen på skogsråvara har varit 

gynnsam och mer än väl kompenserat för 

högre kostnader avseende såväl drivning 

som logistik.

 Rörelseresultatet efter värdeförändring 

skog uppgick till 2 123 MSEK, vilket är 

en förbättring med 31% jämfört med 

föregående år.

 Finansnettot förbättrades till –263 

MSEK beroende på en genomsnittligt 

lägre låneskuld under 2007. Låneskulden 

ökade i december i samband med 

kvartalet minskade dock efterfrågan på 

sågade produkter, huvudsakligen av gran, 

beroende på välfyllda lager hos såg-

verkens kunder.

 För massa- och pappersindustrin har 

konjunkturutvecklingen under 2007 varit 

gynnsam. Priserna på pappersmassa har 

stigit, då framför allt lagerutvecklingen i 

producentledet varit gynnsam. Den svaga 

dollarn samt en ökad konkurrens från 

såväl Syd- som Nordamerika har dock 

börjat påverka branschen negativt.

 Marknaden för biobränslen växer 

snabbt. Under 2007 sålde Sveaskog 

energi motsvarande cirka 2 TWh, vilket 

är en ökning med 25% jämfört med före-

gående år. Kraftfulla politiska åtgärder för 

att begränsa koldioxidutsläppen och öka 

andelen förnyelsebara energikällor bidrar 

starkt till en fortsatt positiv utveckling. 

Sveaskog säljer biobränsle till ett  fyrtiotal 

värmeverk och kraftvärmeverk samt 

 kunder inom skogsindustrin. 

 Sveaskogs försäljning av rundvirke 

har under 2007 i stort sett följt försälj-

ningsplan och ökat med 4% jämfört med 

föregående år, medan virkesintäkterna 

ökat med 21%. 43% av råvaran utgjorde 

försäljning från egen skog och resteran-

de del från externa källor. Försäljningen 

från egen skog i norra Sverige har mins-

kat i enlighet med företagets långsiktiga 

avverkningsplan, som baseras på andelen 

avverkningsmogen skog. Däremot har 

volymen egen skog ökat i stormområden 

i södra och mellersta Sverige. Knappt en 

 tiondel av Sveaskogs försäljning utgörs 

av import från i huvudsak Baltikum. 

Denna utgörs av framför allt av massaved, 

men även här ökar andelen biobränsle.

 Den årliga tillväxten på Sveaskogs 

produktiva skogsmark är 11,5 miljoner 

m3sk eller 3,5 m3sk/ha. Sammanlagt 

uppgår virkesförrådet till 310 miljoner 

m3sk på den produktiva marken. Vid 

värdering av skogsmarken med växande 

skog påverkas värdet av de tillväxt- och 

värdehöjande åtgärder som vidtas över 

tiden. Sveaskog har ett aktivt skogs-

skötselprogram med olika åtgärder som 

föryngring, röjning och gödsling. Under 

2007 har Sveaskog ökat andelen sådd 

samt ökat gödslingsarealen till 15 000 

hektar. Vidare har omfattande åtgärder 

vidtagits för att minska angreppen från 

granbarkborrar. Angrepp av törskate-
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efterutdelning och uppgick per sista 

december till 7 298 MSEK 

 Investeringarna uppgick till 90 MSEK 

och utgjordes liksom tidigare år i 

huvudsak av köp av skogsmaskiner 

och byggande av vägar.

NYCKELTAL 

     Mål fr o m

 2007 2006 2007

Avkastning på 
eget kapital, % 8,8 (13) 6

Skuldsättnings-
grad, ggr 0,47 (0,35) 0,3–0,7

Räntetäcknings-
grad, ggr 4,8 (4,7) 1,5–2,5

FOU

För att kunna möta en ökad efterfrågan 

på skogsråvara i framtiden behöver nya 

produktionshöjande metoder utvecklas 

och införas i skogsbruket. Tillväxt är där-

för ett prioriterat område för Sveaskogs 

forskning och utveckling (FoU). Under 

2007 har en omfattande försöksverk-

samhet kring tillväxt startats i samarbete 

med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

Denna är i linje med Sveaskogs ambition 

att driva forskningsarbete i samverkan 

med universitet, högskolor och bransch-

gemensamma forskningsinstitut för att få 

största möjliga affärsnytta.

 Vidare deltar Sveaskog i ett fl ertal 

projekt där bioteknik utnyttjas för att öka 

tillväxten i skogen. Ett sådant projekt är 

utvecklingen av ett miljöanpassat gödsel-

medel baserat på arginin.

 Ett annat viktigt område för företagets 

forskning är skogens roll i ett klimat-

perspektiv, då skogen binder betydande 

mängder koldioxid. I samarbete med 

SLU har Sveaskog startat ett projekt 

som  syftar till att beräkna skogens 

totala  koldioxidbindning beroende på 

hur  skogen sköts och hur produkter från 

 skogen används. Vidare ingår Sveaskog 

i ett kolsänke projekt som drivs i Norr-

botten. Syftet här är att undersöka vilka 

möjligheter som fi nns att binda kol i mark 

och träd genom olika former av tillväxt-

skapande skötsel åtgärder.

 Sveaskog är drivande i ett antal projekt 

kring teknik- och metodutveckling i 

skogsbruket. Under 2007 har Sveaskog 

inlett samarbete med det så kallade 

bland annat dokumentation vid sam-

råd med rennäringen, klarläggande av 

arbetsmiljöansvar gentemot entreprenö-

rers anställda samt tillämpliga lagar och 

riskanalyser vid nödlägen. Arbetet med 

att åtgärda avvikelserna har påbörjats.  

 Sveaskog och Vattenfall beslutade 

 under året om ett samarbete som möjlig-

gör den hittills största vindkraftsats-

ningen i Sverige och ett betydande steg 

i omställningen till ökad andel förnybar 

 energiproduktion. Samarbetet kan 

komma att resultera i 550 nya vindkraft-

verk i Götaland. 

 Företaget har under 2007 fortsatt 

arbetet med att begränsa utsläppen av 

koldioxid, bland annat genom ökad andel 

tågtransport och effektivare fl öden med 

virkesbyten och kortare transportvägar. 

 Under året genomförde och kom-

municerade Sveaskog avsättningen av 

300 000 hektar naturvårdsskogar, vilket 

motsvarar 10% av Sveaskogs produktiva 

skogsmark. Samtidigt invigdes fyra nya 

ekoparker och därmed är 19 av totalt 36 

beslutade ekoparker invigda. 

 Under 2007 bekostade Sveaskog en 

marksanering vid Hasselfors sågverk i 

Laxå kommun, där tidigare impregne-

ringsverksamhet orsakat arsenikföro-

reningar. Under 2008 kommer Sveaskog 

att utreda och kartera förekomsten av 

ytterligare förorenad mark.

 Sveaskogs miljöarbete beskrivs när-

mare i företagets hållbarhetsredovisning.

PERSONAL

Eftersom konjunkturen varit mycket 

gynnsam under 2007 och då inte minst 

inom skogssektorn, har personalomsätt-

ningen ökat. Särskilt noterbart är detta för 

de norra delarna av Sverige där personal-

omsättningen traditionellt varit låg. En 

ökad rörlighet på arbetsmarknaden har 

även kunnat avläsas i Sveaskog. Främst 

har personalomsättningen påverkat 

företagets avverknings- och inköps-

organisation. 

 Utvecklingen har fortsatt av den pro-

cessorganisation som Sveaskog införde 

under 2006. Organisationen baseras på 

en Skogsrörelse med tre huvudprocesser; 

Marknad, Produktion och Skogsskötsel. 

Processarbetet har etablerats i hela 

företaget och arbetet med anpassning av 

skogstekniska klustret i Vindeln i Väster-

botten för utveckling av bland annat nya 

skogsmaskiner.

 Sveaskog deltar även i projekt för att 

utveckla tekniker för effektivare uttag 

av olika sortiment och ett projekt för 

utveckling av förarlösa skördare och 

skotare. Försöksutvinningen av stubbar 

som biobränsle har fortsatt under 2007. 

Resultatet av försöken kommer att ligga 

till grund för en miljöanalys som beräk-

nas vara klar under våren 2008. Under 

2007 förvärvade Sveaskog den första 

prototypen av elhybridskotaren El-forest. 

Elhybridskotaren testades under året för 

beslut inköp av fl era maskiner. Med hjälp 

av bland annat batteriteknik ska bränsle-

förbrukningen kunna minskas med upp 

till 25%. 

 Nya användningsområden för skogs-

råvaran är också ett prioriterat område 

inom företagets FoU-verksamhet. Med 

bland annat bioteknik kan skogsråvaran 

användas inom en rad nya områden. 

Biodrivmedel är ett sådant område och 

Sveaskog medverkar i projekt för såväl 

etanolframställning som framställning 

av DME genom svartlutsförgasning. 

Företagets FoU-chef är ledamot i EU:s 

styrgrupp för utveckling av en strategisk 

plattform för biodriv medel.

 Kontinuerligt gör Sveaskog analyser av 

hur olika skogsskötselmetoder påverkar 

miljön. En pågående studie avser effek-

ten på produktion, vattenkvalitet och miljö 

av dikesrensning. Vidare har Sveaskog 

avsatt sammanlagt 3 000 hektar på tre 

platser i Sverige för storskaliga försök 

kring kontinuitetsskogsbruk. Sveaskog 

upplåter dessutom cirka 8 000 hektar 

mark runt om i landet till SLU för 

universitetets fältförsöksverksamhet 

och försöks stationer. 

MILJÖ

Resultaten av årets externa revisioner av 

Sveaskogs skogsbruk och verksamhet 

utifrån kraven i FSC och ISO 14001 är 

mycket positiva. Revisorernas bedöm-

ning är att miljö- och naturvårdsarbetet 

 fungerar väl i relation till företagets 

antagna riktlinjer och till FSC:s principer 

för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och 

ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk. Ett 

antal mindre avvikelser noterades kring 
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avverkningsorganisationen har fortsatt.

I syfte att långsiktigt stärka företagets 

återväxt inom personalområdet har under 

2007 ett traineeprogram startats.

 Sveaskog genomför vartannat år en 

medarbetarundersökning, Vi i Sveaskog 

eller VIS, som omfattar alla anställda 

i företaget. En sådan genomfördes 

under 2007 och gav vid handen att det 

fort farande råder viss otydlighet i den 

process organisation som infördes under 

2006. Därför kommer företaget under 

2008 att genomföra insatser som skapar 

ökad tydlighet kring organisation och 

 arbetssätt. För övrigt ligger resultatet 

i VIS väl i nivå med andra jämförbara 

 företag. 

 Ledarprogrammet, som initierades 

under hösten 2006 och som syftar till 

att utveckla nuvarande och framtida 

ledare inom företaget, avslutades under 

året.  Utbildningen har omfattat ett 70-tal 

chefer. Avseende ledande befattnings-

havares löner och förmåner hänvisas till 

not 8.

ANDRA ENHETER INOM KONCERNEN

Svenska Skogsplantor AB sålde under 

2007 drygt 140 miljoner plantor, vilket är 

en ökning med 9% jämfört med 2006. 

Ökningen blev något mindre än väntat, 

på grund av att stormen Per orsakade 

en betydande störning för markägarnas 

föryngringsarbete huvudsakligen i södra 

Sverige. Det operativa resultatet förbätt-

rades något jämfört med tidigare år.

 Ett bra kottår med rik skörd 2006 har 

medfört en påfyllning av skogsfrö under 

2007 och att lagren av förädlat gran-

frömaterial därmed ökat betydligt.

 Under våren 2007 förvärvades en 

plantskola i norra Sverige, Grönbo plant-

skola. Denna plantskola ligger strategiskt 

utifrån ett marknadsperspektiv. Antalet 

leveransterminaler minskade som ett led i 

effektivisering av distributionen.

 Sveaskog Naturupplevelser AB 

redo visar ett något sämre resultat än 

före gående år. Huvudskälen till detta är 

en lägre omsättning av upplåtelser samt 

kostnader för lansering av Sverigefi ske-

kortet och marknadsplatsen Inatur.se.

Det hälftenägda träindustriföretaget 

fortsätta. Utifrån marknadsläget har 

 Sveaskog temporärt genomfört drifts-

stopp i vissa områden och överfört 

 resurser till gallring och skogsskötsel. 

 Sveaskog har inlett ett omfattande 

arbete med älginventering på företagets 

marker. Företaget kommer att investera 

4 miljoner kronor per år i systematiska 

fl yg- och markinventeringar i syfte att 

inrätta en aktuell älgdatabas. Databasen 

möjliggör en balanserad älgförvaltning 

baserad på foderprognoser, uppskatt-

ningar av skadetryck på skogen och 

bedömning av hur årstillväxten av 

älgstammen ska beskattas. Sveaskog 

har påbörjat en älginventering för att få 

underlag om  vilttillgången på företagets 

marker. 

UTDELNING

Enligt utdelningspolicyn ska ordinarie 

 utdelning över en konjunkturcykel mot-

svara minst 60% av koncernresultatet 

efter skatt, dock justerat för IFRS upp-

skrivningar. Hänsyn ska tas till Sveaskogs 

konsolideringsbehov och ekonomiska 

ställning för övrigt. Vid beräkningen ingår 

även resultatet från fastighetsförsälj-

ningar.

 Styrelsen föreslår årsstämman att den 

kontanta utdelningen för 2007 fastställs 

till totalt 810 miljoner kronor eller 6,84 

SEK per aktie. Styrelsens yttrande enligt 

18 kap 4§ i ABL fi nns tillgängligt på 

www.sveaskog.se.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande stående 

vinstmedel:  

Balanserad vinst SEK 8 470 699 399

Årets resultat SEK    64 733 245

TOTALT SEK 8 535 432 644

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 

 disponeras på följande sätt:  

Till aktieägaren 

utdelas 6,84 kronor 

per aktie SEK   809 671 553

Till nästa år 

balanseras SEK 7 725 761 091

TOTALT SEK 8 535 432 644

Setra Group AB redovisar ett avsevärt 

förbättrat resultat, varför Sveaskogs 

resultatandel ökat till 248 MSEK. Arbetet 

med en ägarbreddning av bolaget har 

 pågått under en tid och avser att fort-

sätta till dess de rätta förutsättningarna 

fi nns för en framgångsrik breddning av 

 ägandet.

RISKER

Eftersom huvuddelen av Sveaskogs 

balansräkning utgörs av skogs- och 

markinnehavet är de avgörande riskerna 

förknippande med detta. Avgörande 

risker är väder- och klimatologiska risker 

såsom stormar, extrem nederbörd, torka 

och brand. För den växande skogen är 

biologiska risker som insektsangrepp, 

svampar och viltbetesskador mest 

allvarliga. Marknadsriskerna hänger 

samman med kundernas betalnings-

förmåga, som exempelvis beror på 

lönsamhet, branschstruktur och 

 inter nationell konkurrens.

 De fi nansiella riskerna är beroende av 

ränteläge, infl ation och kassafl öde 

 etcetera, vilket beskrivs i not 29. 

 Företaget är även utsatt för sociala 

risker i samband med import av virke 

från länder med annan affärsetik och att 

entreprenörer som företaget anlitar inte 

fullföljer sina åtaganden. 

 Negativ miljöpåverkan med effekter på 

skogen utgör miljömässiga risker, 

exempelvis förorenad mark inom 

Sveaskogs innehav. Liksom de fl esta 

moderna företag har Sveaskog informa-

tionsrisker beroende på stora mängder 

data i informationssystem.

 Företagets legala risker kan hänföras 

till risk för felrapporteringar exempelvis 

avseende skatt, avtal,  rapportering med 

mera.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Den begynnande nedgång i sågverks-

industrin som noterades under senare 

delen av sista kvartalet 2007 har fortsatt 

under inledningen av 2008. Lagren av 

sågade trävaror hos många distributörer 

är välfyllda, varför efterfrågan på ytter-

ligare leveranser är låg. Vidare före faller 

nedgången i exporten av trävaror att 
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Flerårsöversikt
       
   
     Enligt 
     årsredo- 

   Enligt IFRS* visning** 
  
  2007 2006 2005 2004 2003

Resultaträkningar, MSEK      
Nettoomsättning 7 263 6 030 6 155 6 272 8 420
Övriga rörelseintäkter 110 58 181 14 257
Rörelsens kostnader –6 194 –5 309 –5 540 –5 263 –6 772
Avskrivningar/nedskrivningar –66 –93 –59 –68 –327
Resultatandel i intresseföretag 248 96 –46 –53 –15
Rörelseresultat före värdeförändring skog 1 361 782 691 902 1 563
Värdeförändring skog 762 842 180 206 –
Rörelseresultat 2 123 1 624 871 1 108 –
Finansnetto –263 –286 –347 –425 –516
Resultat före skatt 1 860 1 338 524 683 1 047
Skatt –441 –352 –154 123 –106
Resultat efter skatt, men före resultat av avvecklad verksamhet 1 419 986 370 806 –
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 0 1 152 246 181 –
Årets resultat 1 419 2 138 616 987 941

Balansräkningar, MSEK     
Anläggningstillgångar, ej räntebärande 29 587 29 548 29 688 32 619 23 950
Varulager 668 599 599 716 946
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande  2 242 1 940 1 949 2 216 1 646
Likvida medel och räntebärande fordringar 185 776 2 367 803 840
Tillgångar som innehas för försäljning – – 3 354 – –
Summa tillgångar 32 684 32 863 37 957 36 354 27 382

Eget kapital 15 586 16 620 16 275 16 135 12 715
Räntefria skulder 9 615 9 610 9 399 10 072 4 184
Räntebärande skulder 7 483 6 633 9 283 10 147 10 483
Skulder hänförliga till tillgångar för försäljning – – 3 000 – –
Summa eget kapital och skulder 32 684 32 863 37 957 36 354 27 382

Operativt kapital 30 841 30 406 30 641 33 693 23 974

Kassafl öde     
Kassafl öde från den löpande verksamheten –20 399 –183 164 697
Kassafl öde från investeringsverksamheten 1 122 4 497 895 1 199 158
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten –1 543 –4 472 –1 163 –1 029 –872
Årets kassafl öde –441 424 –451 334 –17

Räntebärande nettoskuld 7 299 5 856 6 916 9 344 9 643

Nyckeltal      
Avkastning eget kapital, %  8,8 13,0 3,8 6,2 7,4
Direktavkastning Skogsrörelsen (exkl fastighetsförsäljning), MSEK 1 271 922 617 1 064 1 191

Avkastning på operativt kapital (inkl värdeförändring skog), %***  9,3 5,3 2,8 3,6 6,5
Skuldsättningsgrad, ggr 0,47 0,35 0,42 0,58 0,76
Soliditet, %  48 51 43 44 46
Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,24 0,20 0,20 0,20 0,36
Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 2,4 2,3 2,3 2,9
Bruttomarginal, % 27 27 16 20 23
Rörelsemarginal, %  29 27 14 18 19

Utdelning      

Beslutad utdelning totalt, MSEK**** 810 2 480 1 894 355 355

Investeringar, MSEK      
Företagsförvärv och investeringar i aktier 3 2 23 1 4
Övriga investeringar 87 114 129 102 302
       
Personal      
Antal anställda 726 731 773 805 1 519
Medelantal anställda 1 027 1 027 1 116 1 098 2 211
Kostnadsförda löner och andra ersättningar, MSEK 352 349 361 370 731

** Omräkning till IFRS har ej skett.       

*** Från och med 2007 ska även latent skatt avräknas från det operativa kapitalet.

**** För 2007 anges föreslagen utdelning. 2006 inkluderar beslutad efterutdelning MSEK 1 989. 

Avkastning på eget kapital  
Redovisat resultat efter skatt i procent 
av genomsnittligt justerat eget kapital.
 
Avkastning på operativt kapital 
Rörelseresultat dividerat med 
genomsnittligt operativt kapital 
(exklusive latent skatt). 
 
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.  
 
Nettoresultat per aktie   
Redovisat resultat efter skatt dividerat 
med genomsnittligt antal aktier under 
året.  
 
Operativt kapital  
Balansomslutningen exkl räntebärande 
tillgångar, skattefordringar och 
tillgångar 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 före värdeförändring 
skog plus fi nansiella intäkter dividerat 
med fi nansiella 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.  

Defi nitioner

* 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 anläggnings-
tillgångar, eget kapital och räntefria skulder 
påverkats.
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Resultaträkning KONCERNEN

MSEK  2007 2006

Nettoomsättning not 4 7 263 6 030

Övriga rörelseintäkter not 5 110 58

Råvaror och förnödenheter  –3 256 –2 515

Förändring av varulager  –8 –28

Övriga externa kostnader not 6, 7 –2 425 –2 226

Personalkostnader not 8 –505 –540

Avskrivningar och nedskrivningar not 9 –66 –93

Resultatandelar i intresseföretag not 17 248 96

Rörelseresultat före värdeförändring skog  1 361 782

Värdeförändring skog not 16 762 842

Rörelseresultat  2 123 1 624

   

Finansiella intäkter not 10 25 72

Finansiella kostnader not 10 –288 –358

Finansnetto  –263 –286

Resultat före skatt  1 860 1 338

Skatt not 11 –441 –352

Resultat efter skatt, men före 
resultat från avvecklad verksamhet  1 419 986

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt not 12 – 1 152

Årets resultat    1 419 2 138

Hänförligt till    

  Moderbolagets aktieägare  1 419 2 138

  Minoritetsintresse  – –

   1 419 2 138

Resultat per aktie   

  före utspädning, SEK  11,99 18,06

  efter utspädning, SEK  11,99 18,06

Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter   

  före utspädning, SEK  11,99 8,33

  efter utspädning, SEK  11,99 8,33
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Balansräkning KONCERNEN

   31.12 31.12

MSEK  2007 2006

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar not 14 9 10

Materiella anläggningstillgångar   

  Skogsmark not 15 2 015 2 040

  Övriga materiella anläggningstillgångar not 15 525 521

Biologiska tillgångar, växande skog not 16 26 591 26 747

Finansiella anläggningstillgångar   

  Andelar i intresseföretag  not 17 411 183

  Andra långfristiga värdepappersinnehav not 17 24 25

  Långfristiga fordringar not 18 – 150

Uppskjutna skattefordringar not 11 12 22

   29 587 29 698

Omsättningstillgångar   

Varulager not 19 668 599

Förskott till leverantörer  338 245

Skattefordringar  19 46

Kundfordringar m m not 20 1 887 1 649

Likvida medel not 21 185 626

   3 097 3 165

Summa tillgångar   32 684 32 863

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital not 22  

Aktiekapital  118 118

Reserver  –4 –31

Intjänade vinstmedel  15 472 16 533

   15 586 16 620

Långfristiga skulder    

Räntebärande långfristiga skulder not 23, 29 3 005 2 299

Avsättningar för pensioner not 24 856 941

Långfristiga skulder  6 7

Övriga avsättningar not 26 242 76

Uppskjutna skatteskulder not 11 7 914 7 841

   12 023 11 164

Kortfristiga skulder   

Räntebärande kortfristiga skulder not 23, 29 3 623 3 393

Skatteskulder  73 156

Leverantörsskulder m m  not 25 1 379 1 530

   5 075 5 079

Summa skulder   17 098 16 243

Summa eget kapital och skulder  32 684 32 863

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 27.
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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 1.1.2006 118 –125 –7 16 289 16 275
Kassafl ödessäkringar     

  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     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
Kassafl ödessäkringar     

  Värdeförändring under året – 36 – – 36

  Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital  –10   –10

Omräkningsdifferenser 1) – – 1 – 1

Årets resultat – – – 1 419 1 419

Totala intäkter och kostnader för perioden     1 446
Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årstämma 27.4.2007 
samt efterutdelning på extra bolagsstämma 14.12.2007 – – – –2 480 –2 480

Utgående eget kapital 31.12.2007 118 3 –7 15 472 15 586

1) Valutakursdifferenser vid omräkning enligt dagskursmetoden av fi nansiella rapporter för utlandsverksamheter. Se vidare not 22 Eget kapital.
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Kassafl ödesanalys KONCERNEN (enligt indirekt metod)

MSEK  2007 2006

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat  2 123 1 624

Ej kassafl ödespåverkande poster not 13 –1 090 –910

Erhållna räntor m m  50 71

Erlagda räntor  –346 –339

Betald skatt  –424 –268

Kassafl öde från den löpande verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  313 178

Förändring av rörelsekapital   

  Rörelsefordringar   –228 37

  Varulager  –160 –17

  Rörelseskulder m m  55 201

Kassafl öde från den löpande verksamheten  –20 399

Investeringsverksamheten   

Investeringar i anläggningstillgångar  –87 –114

Investeringar i aktier  –3 –2

Avvecklad verksamhet  – 1 472

Försäljning av anläggningstillgångar  1 063 1 092

Förändring av räntebärande fordringar  149 2 049

Kassafl öde från investeringsverksamheten  1 122 4 497

Finansieringsverksamheten   

Förändring av ägarkapital   

  Utdelning  –2 480 –1 894

Förändring av räntebärande skulder   

  Upptagna lån  9 954 1 229

  Amortering av lån  –9 017 –3 807

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  –1 543 –4 472

Årets kassafl öde  –441 424

Likvida medel vid årets början not 21 626 202

Likvida medel vid årets slut * not 21 185 626
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Moderbolaget

MSEK  2007 2006

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning not 4 22 49

Övriga rörelseintäkter not 5 56 93

   78 142

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader not 6, 7 0 0

Avskrivningar enligt plan not 9 –1 –1

   –1 –1

Rörelseresultat  77 141

Resultat från fi nansiella poster not 10  

Resultat från andelar i koncernföretag  500 350

Övriga fi nansiella intäkter   204 201

Övriga fi nansiella kostnader  –886 –607

   –182 –56

Resultat efter fi nansiella poster   –105 85

   

Dispositioner not 28 – 72

Resultat före skatt  –105 157

Skatt  not 11 170 58

Årets resultat   65 215

Föreslagen utdelning per aktie (2006 fastställd 

utdelning per aktie inklusive efterutdelning), SEK 6,84 20,95

Resultaträkning

   31.12 31.12

MSEK  2007 2006

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar not 15  

  Skogsfastigheter  61 137

  Byggnader, övrig mark och markanläggningar  24 29

   85 166

Finansiella anläggningstillgångar   

  Aktier och andelar  not 17 24 934 24 934

  Fordringar hos koncernföretag, 
  räntebärande not 3, 18 2 506 3 898

   27 440 28 832

   27 525 28 998

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

  Fordringar hos koncernföretag not 3, 20 1 129 656

  Skattefordringar  – 4

  Övriga fordringar not 20 31 18

  Fordringar hos koncernföretag, 
  räntebärande not 3, 20 5 425 2 932

Kassa och bank not 21 0 0

   6 585 3 610

Summa tillgångar  34 110 32 608

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital not 22  

Bundet eget kapital   

  Aktiekapital (118 373 034 aktier 
  med kvotvärde SEK 1)  118 118

  Reservfond  24 24

   142 142

Fritt eget kapital   

  Balanserade vinstmedel  8 471 10 299

  Årets resultat  65 215

   8 536 10 514

   8 678 10 656

Obeskattade reserver   0 0

Långfristiga skulder   

   Räntebärande långfristiga skulder not 23 3 005 2 298

Kortfristiga skulder   

  Skulder till koncernföretag, 
    räntebärande not 3, 23 18 820 16 213

   Övriga skulder, räntebärande not 23 3 565 3 388

   Skulder till koncernföretag not 3, 25 2 18

   Skatteskulder  – 11

   Övriga skulder not 25 40 24

   22 427 19 654

Summa eget kapital och skulder  34 110 32 608

Ställda säkerheter not 27 inga inga

Eventualförpliktelser not 27 708 734

Balansräkning
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    Aktie- Reserv- Fritt eget 

MSEK  kapital* fond kapital Totalt

Eget kapital 31.12.2006  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
Kontant utdelning enligt beslut på    
ordinarie bolagsstämma 26.4.2007 – – –491 –491
samt vid extra bolagsstämma 
14.12.2007  – – –1 989 –1 989

Koncernbidrag  – – 607 607

Skatteeffekt av koncernbidrag  – – –170 –170

Årets resultat  – – 65 65

Eget kapital 31.12.2007  118 24 8 536 8 678
    

Föreslagen, men ej beslutad utdelning för 2007 uppgår 

till SEK 6,84 per aktie  eller totalt MSEK 810. 

* Antalet aktier uppgår till 118 373 034 A-aktier 

 med ett kvotvärde av SEK 1. 

Se vidare not 22 Eget kapital.

Förändringar i eget kapital

MSEK  2007 2006

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat  78 141

Ej kassafl ödespåverkande poster not 13 –49 –71

Erhållna räntor och utdelningar  557 597

Erlagda räntor   –888 –601

Betald skatt  –6 –3

Kassafl öde från den löpande verksamheten   
före förändring av rörelsekapital  –308 63

Förändring av rörelsekapital   

  Rörelsefordringar   –2 469 3 079

  Rörelseskulder   1 2

Kassafl öde från den 
löpande verksamheten  –2 776 3 144

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i anläggningstillgångar  –1 0

Försäljning av anläggningstillgångar  132 121

Förändring av räntebärande fordringar   1 392 1 607

Kassafl öde från investeringsverksamheten 1 523 1 728

Finansieringsverksamheten   

  Utbetald utdelning  –2 480 –1 894

  Erhållet koncernbidrag netto efter skatt  242 361

  Upptagna lån  9 954 –

  Amortering av lån  –6 463 –3 339

Kassafl öde från 
fi nansieringsverksamheten  1 253 –4 872

Årets kassafl öde  0 0

Likvida medel vid årets början not 21 0 0

Likvida medel vid årets slut not 21 0 0

Kassafl ödesanalys (enligt indirekt metod)

Moderbolaget
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 

Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts 

av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för 

fi nansiell rapporterings rekommendation RFR 1:1 – Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner, tillämpats.

ÅRSREDOVISNINGEN

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisnings-

lagen och Redovisningsrådets rekommendationer RFR 2.1 som tillämpas 

i förtid innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska 

personen skall 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. Rekommen-

dationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS.

 Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 

utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets 

redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moder-

bolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i 

möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovis-

ningslagen (ÅRL) och Tryggandelagen samt skattelagstiftningen.

VÄRDERINGSGRUND

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, 

förutom vissa derivat, skulder och biologiska tillgångar som värderas till 

verkligt värde.

FUNKTIONELL VALUTA OCH DATUM

Funktionell valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvaluta. 

Det innebär att de fi nansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. 

Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal 

kronor (MSEK). Belopp inom parentes anger föregående års värde. 

Resultaträkningsrelaterade poster avser perioden 1 januari–31 december 

och balansräkningsrelaterade poster avser den 31 december.

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR 
I DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Vid upprättandet av de fi nansiella 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 synes 

vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används 

sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder 

som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan 

avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

 Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. 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 fi nansiella 

rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga 

justeringar i påföljande års fi nansiella rapporter beskrivs närmare i 

not 30. 

 De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent 

på samtliga perioder som presenteras i de fi nansiella rapporterna. 

Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på 

rapportering och konsolidering av dotterföretag.

FÖRÄNDRINGAR AV REDOVISNINGSPRINCIPER

Upplysning om nya standarder

TILLÄGG TILL IAS 1

Detta tillägg kräver att företaget ska lämna information som gör det 

möjligt för användarna av dess fi nansiella rapporter att bedöma 

företagets 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 fi nansiella instrument 

och risker förknippade med dessa. IFRS 7 tillämpas för räkenskapsår 

som börjar 1 januari, 2007 eller senare. IFRS 7 har inte några effekter på 

resultat- och balansräkningen utan innebär kompletterande upplysnings-

krav avseende fi nansiella tillgångar och skulder och ersätter upplysnings-

kraven i IAS 32

Upplysning om kommande standarder som bedöms kunna påverka 
Sveaskog

TILLÄGG TILL IAS 23

Detta tillägg innebär att lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, 

konstruktion eller produktion av en tillgång som tar betydande tid i 

anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning måste 

aktiveras. Tillägget ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari, 

2009 eller senare.

KLASSIFICERING MED MERA

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består enbart av belopp 

som förväntas regleras efter mer än tolv månader räknat från balans-

dagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i består enbart 

av belopp som förväntas bli reglerade inom tolv månader räknat från 

balansdagen. 

KONSOLIDERINGSPRINCIPER

DOTTERFÖRETAG 

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande infl ytande från 

moderbolaget Sveaskog AB. Bestämmande infl ytande innebär en rätt att 

utforma ett företags fi nansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 

ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande infl ytande 

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 rörelseförvärvet. 

I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, 

dels det verkliga värdet av förvärvade identifi erbara tillgångar samt 

övertagna skulder och eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaff-

ningsvärdet 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 fi nansiella rapporter tas in i koncernredovisningen 

från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande 

infl ytandet upphör.

  Not 1 - Redovisningsprinciper
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INTRESSEFÖRETAG 

Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande 

infl ytande, men inte ett bestämmande infl ytande, över den driftsmässiga 

och fi nansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 

50% av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande 

infl ytandet 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 

intresseföretagets identifi erbara tillgångar, skulder och eventualförplik-

telser redovisas i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv.

 När andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det 

redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde 

till noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga fi nansiella 

mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör 

del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. När andel i ett 

intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i 

intresseföretaget, redovisas inte ytterligare förluster såvida inte det 

lämnats garantier för att täcka förluster uppkomna i intresseföretaget. 

Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande 

infl ytandet upphör.

TRANSAKTIONER SOM SKA ELIMINERAS VID KONSOLIDERING

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och 

orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna 

transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upp-

rättandet av koncernredovisningen.

 Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med 

intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den 

utsträckning som motsvarar ägarandel i företaget. Orealiserade förluster 

elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den 

utsträckning det inte fi nns 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 anskaffningsvärden 

omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.

 Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de 

ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag som ingår i 

koncernen är moderbolag och dotterföretag. Funktionell valuta tillika 

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 resultaträkningen

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 bolaget.

STATLIGA STÖD 

Ett statligt bidrag för stödet till en biologisk tillgång redovisas som övrig 

rörelseintäkt när villkoren är uppfyllda. Övriga statliga bidrag redovisas i 

balansräkningen som förutbetald intäkt när det föreligger rimlig säkerhet 

att bidraget kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla de 

villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt 

i resultaträkningen på samma sätt och över samma perioder som de kost-

nader 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 LEASINGAVTAL

Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas som kostnad i 

resultaträkningen linjärt över avtalets leasingperiod. Leasingavtal, där 

uthyraren i allt väsentligt behåller de ekonomiska risker och fördelar som 

förknippas med ägandet klassifi ceras som operationell leasing. 

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 fi nansiella 

placeringar och derivatinstrument som används inom den fi nansiella 

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 transaktionskostnader 

och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det 

ursprungliga värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall.

 Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. 

 Koncernen 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 
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återfi nns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.

 Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde mot -

svarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskost-

nader för alla fi nansiella instrument förutom avseende de som tillhör 

kategorin fi nansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultat-

räkningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassifi ce-

rats enligt nedan. 

 En fi nansiell tillgång eller fi nansiell 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 fi nansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i 

avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. 

Detsamma gäller för del av en fi nansiell tillgång. En fi nansiell skuld tas 

bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat 

sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en fi nansiell skuld. 

 Förvärv och avyttring av fi nansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, 

som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra 

tillgången. 

 Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det fi nns objektiva 

indikationer på att en fi nansiell tillgång eller grupp av fi nansiella tillgångar 

är i behov av nedskrivning.

 Finansiella instrument klassifi ceras i följande kategorier:

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE 

TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN

Denna kategori består av två undergrupper: fi nansiella tillgångar och 

skulder som innehas för handel och andra fi nansiella tillgångar och 

skulder som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En 

fi nansiell tillgång och skuld klassifi ceras som innehav för handel om den 

förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Derivat klassifi ceras som innehav 

för handel förutom då säkringsredovisning tillämpas, se vidare under 

Derivat och säkringsredovisning nedan. Tillgångar och skulder i denna 

kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar 

redovisade i resultaträkningen.

LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDFORDRINGAR

Lånefordringar och kundfordringar är fi nansiella 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 kredittaga-

ren utan avsikt att idka handel i fordringsrätterna. Tillgångar i denna 

kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffnings-

värde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaff-

ningstidpunkten. 

INVESTERINGAR SOM HÅLLES 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 fi nansiella tillgångar som kan säljas ingår fi nansiella tillgångar 

som inte klassifi cerats i någon annan kategori eller fi nansiella tillgångar 

som företaget initialt valt att klassifi cera i denna kategori. Tillgångar i 

denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändring 

mot eget kapital. Vid den tidpunkt placeringarna bokas bort från 

balansräkningen 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 

värdefl uktuationer. 

FINANSIELLA PLACERINGAR

Finansiella placeringar utgör antingen fi nansiella anläggningstillgångar 

eller kortfristiga placeringar beroende på avsikten med innehavet. Om 

löptiden eller den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de 

fi nansiella anläggningstillgångar och om de är kortare än ett år kort-

fristiga placeringar.

 Räntebärande värdepapper som anskaffats med avsikt att innehas till 

förfall tillhör kategorin fi nansiella tillgångar som hålls till förfall och 

värderas till upplupet anskaffningsvärde. Räntebärande värdepapper där 

avsikten inte är att hålla till förfall klassifi ceras som fi nansiella tillgångar 

värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller fi nansiella 

tillgångar som kan säljas. 

 Vid värdering till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 

värdeförändringen i fi nansnettot.

KUNDFORDRINGAR 

Kundfordringar klassifi ceras i kategorin kundfordringar och låneford-

ringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas infl yta 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 klassifi ceras som andra fi nansiella skulder vilket innebär att de 

initialt redovisas till erhållet belopp. Efter anskaffningstidpunkten värderas 

lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. 

Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan 

kortfristiga har en löptid kortare än ett år.

LEVERANTÖRSSKULDER

Leverantörsskulder klassifi ceras i kategorin andra fi nansiella 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 fi nansnettot baserat på syftet med använd-

ningen av derivatinstrumentet och huruvida användningen relateras till en 

rörelsepost eller en fi nansiell post. 

 Om säkringsredovisning inte tillämpas vid användning av ränteswap, 

redovisas räntekupongen som räntekostnad och övrig värdeförändring av 

ränteswapen redovisas som fi nansiell intäkt eller fi nansiell kostnad. 
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FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA

Värdeförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder 

redovisas i rörelseresultatet medan värdeförändringar avseende 

fi nansiella fordringar och skulder redovisas i fi nansnettot.

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 fi nns 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.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

ÄGDA TILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 

om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma 

bolaget 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. 

Lånekostnader ingår inte i anskaffningvärdet för egenproducerade 

anläggningstillgångar. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår 

nedan. 

 Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar 

inkluderar utgifter för material, utgifter för ersättningar till anställda, andra 

tillverkningsomkostnader som anses vara direkt hänförbara till anlägg-

ningstillgången.

 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 eller utrangering/avyttring 

av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller 

utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset 

och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljnings-

kostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

LEASADE TILLGÅNGAR

Leasing klassifi ceras i redovisningen antingen som fi nansiell 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 ej är fallet är det fråga om operatio-

nell leasing.

 Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden 

med utgångspunkt från nyttjandet. 

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 identifi erade 

komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i 

de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. 

Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller 

delar av komponenter, utrangeras och kostnadsföres i samband med 

utbytet. Reparationer kostnadsföres löpande.

LÅNEKOSTNADER

Lånekostnader är ränta och andra kostnader som uppkommer vid 

upplåning av kapital och 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 

Utgifter för forskning 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 

ekonomiska fördelarna för den specifi ka 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:
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Immateriella tillgångar 
  Beräknade Avskrivnings-

  nyttjandeperioder satser

Förvärvade resp internt upparbetade  

Balanserade utgifter 

för systemutveckling m m      5 år 20%

BIOLOGISKA TILLGÅNGAR – VÄXANDE SKOG 

Enligt IFRS ska skogstillgångarna delas upp på växande skog vilket 

 redovisas enligt IAS 41 och mark vilket redovisas som materiell tillgång. 

IAS 41 innebär att växande skog vid varje bokslutstillfälle ska värderas 

och redovisas till verkligt värde. Förändringar i verkligt värde redovisas i 

resultaträkningen. 

 Det noterade priset på en aktiv marknad utgör den bästa grunden för 

beräkning av tillgångens verkliga värde. I de fall marknadspriser eller 

annat jämförbart värde saknas ska de biologiska tillgångarna värderas till 

nuvärdet av framtida kassafl öden från tillgångarna. Det fi nns 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 kassafl ödet från framtida intäkter från virkesuttag 

efter avdrag för avverknings-, återbeskognings- och andra skogs-

skötselkostnader diskonterats till ett nuvärde. 

 Beräkningarna innefattar framtida virkesuttag som motsvarar en 

skoglig omloppstid (60–120 år beroende på geografi sk belägenhet). 

Kostnader för återbeskogning, som är nödvändig enligt svensk lag, har 

beaktats. Virkesuttagen baseras på Sveaskogs avverknings- och 

skogsbruksplaner. En uppdatering av avverkningsberäkningarna sker 

under 2008.

   Sveaskog har avsatt stora arealer produktiv skogsmark till naturvårds-

arealer. Värdet av stående skog ingående i naturvårdsarealerna ingår inte 

i avkastningsvärdet. Skogsmarkens andra värden i form av jaktintäkter 

och andra arrendeintäkter med mera ingår inte i avkastningsvärdet.

 Vid beräkning av kassafl öden från den växande skogen görs 

bedömning avseende kostnads- och intäktsutveckling 100 år framåt i 

tiden. Hur konsumtionen av skogsprodukter och hur fi beranvändning 

förändras i det tidsperspektivet är svårt att bedöma varför långsiktiga 

trenduppgifter bedömda av externa parter har använts.

 Tillgångsvärdet har fastställts genom att kassafl ödet före skatt 

diskonterats med en nominell ränta vilket bedöms motsvara den 

långsiktigt vägda kapitalkostnaden (WACC = weighted average cost of 

capital) för detta tillgångsslag. Vilken diskonteringsränta som används i 

nuvärdeberäkningen har stor betydelse. Sveaskogs företagsledning anser 

att denna ränta bör beskriva den långsiktiga kapitalkostnaden för en 

investering i skogstillgångar och inte påverkas av kortfristiga variationer i 

marknadsräntor. 

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.

NEDSKRIVNINGAR 

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassafl öden till en 

enskild tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna 

grupperas till den lägsta nivå där det går att identifi era väsentligen 

oberoende kassafl öden (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 

nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.

 När en minskning av det verkliga värdet på fi nansiella tillgångar som 

kan säljas tidigare har redovisats direkt mot eget kapital och det fi nns 

objektiva belägg på att det fi nns ett nedskrivningsbehov ska den 

ackumulerade förlusten som fi nns 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 hålles till förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas 

till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida 

kassafl öden 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 kassafl öden med en diskonterings-

faktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den 

specifi ka tillgången. För en tillgång som inte genererar kassafl öden 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 hålles till förfall eller lånefordringar 

och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs 

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 

återvinningsvärdet.

 En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens 

redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde 

som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, 

med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Sveaskog har pensionsåtaganden enligt pensionsplaner som följer 

av kollektivavtal samt till följd av förpliktelser enligt bolagiseringsavtal 

som träffats med staten. Pensionsplanerna är antingen avgifts- eller 

för måns  bestämda och omfattar antastbara och oantastbara pensions-

förpliktelser. Pensionsplanerna för anställda som är aktiva fi nansieras 

huvudsakligen genom premiebetalningar till försäkringsbolag.

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

Förpliktelserna avser i första hand förpliktelser till medarbetare knutna till 

Avtalspension SAF-LO och ITP-avtalets avdelning 1 (nya ITP). De premier 

som erläggs till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i 

resultaträkningen när de uppstår. Efter det att premierna har erlagts till 
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de fristående försäkringsbolag fi nns det inte någon formell eller informell 

förpliktelse att erlägga ytterligare premier.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER

En avsättning för en förmånsbestämd plan redovisas i balansräkningen 

när en befi ntlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en 

inträffad händelse, och det är troligt att ett utfl öde av ekonomiska 

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-avtalets avdelning 2 (gamla ITP) och förpliktelser avseende 

pensioner och livräntor övertagna från staten i samband med det 

bolagiseringar (se not 24 avsättningar för pensioner).

 Förpliktelserna enligt ITP-avtalets avdelning 2 tryggas genom 

premiebetalning till Alecta. I enlighet med ett uttalande från rådet för 

fi nansiell rapportering (UFR6) har fastställts i de fall bolag tryggar sitt 

pensionsåtagande genom premiebetalning till Alecta skall pensions-

planen klassifi ceras som en pensionsplan som omfattar fl era arbets-

givare. Tillgång till tillräcklig information som gör det möjligt att redovisa 

koncernens andel av den förmånsbestämda förpliktelsen och de 

förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med planen 

saknas. Därför redovisas planen som en avgiftsbestämd plan, vilket 

innebär att erlagda premier redovisas som en kostnad.

 Nettoförpliktelse, avseende övriga förmånsbestämda planer, beräknas 

separat för varje plan utifrån företagsspecifi ka aktuariella antaganden. 

Dessa innefattar bland annat bedömningar av framtida lönejusteringar, 

infl ationstakt, dödlighet, avgångsintensitet och förändringar i inkomst-

basbelopp; förpliktelserna diskonteras till ett nuvärde. Diskonteringsrän-

tan fastställs med marknadsräntan på statsobligationer som grund. Mot 

bakgrund av att det inte fi nns statsobligationer med motsvarande löptid 

som åtagandet fastställs diskonteringsräntan med hjälp av att extrapolera 

aktuella statsobligationer längs avkastningskurvan.

 Värderingarna har utförts av en kvalifi cerad extern aktuarie.

 Om ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den 

ökade ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under 

tidigare perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över 

den genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är intjänade. Om 

ersättningen är fullt ut intjänad redovisas en kostnad i resultaträkningen 

direkt. 

 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 

fastställs i juridisk person och koncern redovisas en avsättning eller 

fordran avseende särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Av-

sättningen 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 

upprättas en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats, befatt-

ningar och ungefärligt antal berörda personer samt ersättningarna för 

varje personalkategori eller befattning och tiden för planens genom-

förande.

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen när en befi ntlig legal eller 

informell förpliktelse föreligger som en följd av en inträffad händelse, och 

det är troligt att ett utfl öde av ekonomiska resurser kommer att krävas för 

att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 

göras. 

OMSTRUKTURERING

En avsättning för omstrukturering redovisas för en fastställd, utförlig och 

formell omstruktureringsplan, och om omstruktureringen antingen har 

påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs för 

framtida rörelsekostnader. 

FÖRLUSTKONTRAKT

En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna 

som väntas erhålla från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga kostna-

derna att för 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 praktiken 

beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt 

hänförlig till tidigare perioder. 

 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 

utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-

mässiga 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 realiserade 

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

En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som 

representerar en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet 

inom ett geografi skt område eller är ett dotterföretag som förvärvats 

uteslutande i syfte att vidaresäljas.

 Klassifi cering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller 

vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna för att 

klassifi ceras som innehav för försäljning.

   

EVENTUALFÖRPLIKTELSER (ANSVARSFÖRBINDELSER)

En eventualförpliktelse avser ett möjligt åtagande från inträffade 

händelser där förekomsten av ett verkligt åtagande bekräftas endast 

av en eller fl era osäkra framtida händelser vilka inte helt ligger inom 

företagets kontroll, eller ett åtagande som härrör från inträffade 
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händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av 

att det inte är troligt att ett utfl öde av resurser kommer att krävas för att 

reglera åtagandet, eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med 

tillräcklig tillförlitlighet.

UTDELNING TILL AKTIEÄGARNA

Utdelning till aktieägarna redovisas som skuld till aktieägarna först när 

utdelningen fastställts på årsstämma.

Moderbolaget

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisnings-

lagen (1995:1554) och Rådet för Finansiell Rapportering och RFR 2.1. 

RFR 2.1. 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. Rekommen-

dationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. 

Skillnaderna mellan koncernens och moder bolagets redovisnings -

prin ciper framgår nedan. 

 De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har 

tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder-

bolagets fi nansiella 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 ej erfordras. Koncernbidrag redo  -

visas 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 ej 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 2007 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 fi nansiering.

  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 infl ytande vad gäller de operativa och fi nansiella beslut 

som fattas. Närståendekretsen omfattar dessutom de företag och fysiska 

personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande eller betydande 

infl ytande över Sveaskogs fi nansiella och operativa beslut. Transaktio-

ner med närstående inkluderar också förmåns- och avgiftsbestämda 

 pensionsplaner.     

     

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 på kommersiella vilkor. 

 På motsvarande sätt köper Sveaskog AB och dess koncernbolag 

produkter och tjänster från statliga myndigheter och bolag till marknads-

mässiga priser och på kommersiella villkor. Enskilt svarar varken staten, 

myndigheter eller bolag för en väsentlig andel av Sveaskogkoncernens 

nettoomsättning eller resultat. Sveaskog har sålt mark till Naturvårds-

verket för MSEK 253 (393). Försäljningarna har skett till marknads-

mässiga priser. Säkerheter eller ansvarsförbindelser har ej utfärdats. 

        

SVEASKOG AB:s TRANSAKTIONER MED DOTTERFÖRETAG  

Under 2007, liksom under 2006, har en del av fastighetsbeståndet 

 överlåtits till Sveaskog Förvaltnings AB.    

 Sveaskog AB:s fakturering till dotterföretag uppgick 2007 till MSEK 

22 (49). Inga inköp har gjorts från dotterföretag. Utdelning från  Sveaskog 

Förvaltnings AB samt ränteintäkter från och räntekostnader till koncern-

företag specifi ceras i not 10 Finansiella intäkter och kostnader.  

 Beträffande Sveaskog AB:s fordringar på och skulder till dotterföretag 

hänvisas till not 18 Långfristiga fordringar, not 20 Kortfristiga ej ränte-

bärande fordringar, not 21 Likvida medel, not 23 Räntebärande skulder 

samt not 25 Ej räntebärande skulder. Aktier i koncernföretag specifi ceras 

i not 17 Aktier och andelar.     

 Sveaskog AB har ställt borgen för pensioner till FPG för Sveaskog 

Förvaltnings AB, Svenska Skogsplantor AB.   

 I övrigt fi nns 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 

 Försäljningen till Setra Group svarar för cirka 32% (32%) av den 

totala nettoomsättningen för koncernen. Inköp från Setra Group avser 

huvudsakligen restprodukter från Setras sågverk (fl is, spån och bark). 

       

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE    

Inga utställda säkerheter eller ansvarsförbindelser från Sveaskog till 

ledande befattningshavare/styrelse har förekommit.   

 För information om ersättningar till ledande befattningshavare och 

styrelseledamöter hänvisas till not 8.
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 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Försäljning till närstående, 
dotterföretag – – 22 49

Inköp från närstående, 
dotterföretag – – – –

Fordringar på närstående, 
koncernföretag – – 9 060 7 486

Skulder till närstående, 
koncernföretag – – 18 821 16 231

Försäljning till närstående, 
intresseföretag 2 181 1 902 – –

Inköp från närstående, 
intresseföretag 380 401 – –

Fordringar på närstående, 
intresseföretag 184 613 – –

Skulder till närstående, 
intresseföretag 37 84 – –

     

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 2007  2006 2007 2006

Externa intäkter     

Nettoomsättning     

  Varuförsäljning 6 184 5 013 – –

  Tjänsteuppdrag 1 079 1 014 – –

  Övriga försäljningsintäkter – 3 – –

Summa 7 263 6 030 – –

Intäkter från koncernföretag     

Nettoomsättning

  Varuförsäljning – – 22 49

Summa – – 22 49

Summa totalt 7 263 6 030 22 49

NETTOOMSÄTTNING      

Huvuddelen av koncernens intäkter från varuförsäljning består inom 

Skogsrörelsen av intäkter från försäljning av timmer, massaved och  annan 

fi berråvara dels från egen skog, dels från externt anskaffade  källor.

 Intäkter från tjänsteuppdrag avser bland annat transporter till industri 

samt jakt- och fi skeupplåtelser.     

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD   

Koncernens nettoomsättning är till drygt 98% (99) hänförlig till

 Sverige.     

 Moderbolagets nettoomsättning är helt hänförlig till Sverige.  

   

     

  Not 5 - Övriga rörelseintäkter  

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Realisationsvinst vid försäljning av      
maskiner, inventarier och fastigheter 104 36 51 71

Övriga rörelseintäkter 6 22 5 22

Summa 110 58 56 93

  Not 6 - Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader utgörs till drygt 70% av ersättningar till 

entreprenörer inom skogsrörelsen samt frakter och transporter.  

       

Arvoden och kostnadsersättning till revisorer

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Ernst & Young     

Revisionsuppdrag 3 4 – –

Andra uppdrag 0 2 – –

Riksrevisionen     

Revisionsuppdrag 0 0 – –

Övriga revisorer i koncernföretag     

Revisionsuppdrag 0 0 – –

Andra uppdrag 1 1 – –

Totalt

Revisionsuppdrag 3 4 – –

Andra uppdrag 1 3 – –

Summa 4 7 – –

     

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok-

föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 

arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt 

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt 

annat är andra uppdrag.

     

  Not 7 - Operationella leasingavtal  

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Årets kostnad för 
operationella leasingavtal 50 60 – –

Förfalloår för ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal     

Inom ett år 49 52 – –

Mellan ett år och fem år 63 111 – –

Längre än fem år – – – –

Summa 112 163 – –

Koncernen redovisar operationella leasingavtal avseende  

• kontorslokaler     

• skogsmaskiner, bilar och övriga motorfordon.   

  

Koncernen hyr ett antal kontorslokaler genom operationell leasing. De 

största är huvudkontoren i Kalix och Bergshamra. Avtalen löper normalt 

på 5 år. Option på förlängning med 3 år varje gång med indexuppräkning. 

 Leasingbetalningarna omförhandlas vart femte år för att refl ektera 

marknadshyrorna. Inga avtal innebär krav på förlängning. I hyresavtalen 

förekommer det indexklausuler.      

 Skogsmaskiner anskaffas genom s k funktionsavtal. Avtalsperioden är 

48–60 månader och avtalen kan sägas upp med tre månaders varsel. 

 Inga övriga större ej uppsägningsbara operationella leasingavtal fi nns 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 2007  2006 2007 2006

Löner och andra ersättningar 352 349 – –

  varav bonus till vd och vvd – – – –

Avtalsenliga pensioner till vd och vvd 2 2 – –

Avtalsenliga pensioner, övriga* 14 44 – –

Övriga sociala kostnader 137 145 – –

Summa 505 540 – –

Kapitaliserade pensionsförpliktelser
till vd och vvd – – – –

     

*Se även not 24, avsättningar för pensioner. 

 2007 2006

   Styrelse Övriga Styrelse Övriga

MSEK vd, vvd anställda vd, vvd anställda

Moderbolaget     

Sverige – – – –

   varav bonus – – – –

Dotterföretag

Sverige 9 339 13 333

  varav bonus – – – –

Lettland – 3 – 2

Finland – 1 – 1

Summa dotterföretag 9 343 13 336

Summa totalt 9 343 13 336

     

Medelantal anställda per land    
 
       2007 2006
  Kvinnor Män Totalt Totalt

Moderbolaget – – – –

Dotterföretag

  Sverige  175 819 994 1 012

Lettland 24 5 29 13

Finland – 2 2 2

Litauen 1 1 2 –

Summa dotterföretag 200 827 1 027 1 027

Summa totalt 200 827 1 027 1 027

     
Fördelningen mellan kvinnor och män 
i styrelse och koncernledning    
   
 2007 2006

Koncernen Kvinnor  Män Kvinnor  Män

Styrelseledamöter     

  Valda av bolagsstämman 4 4 6 3

  Arbetstagarrepresentanter, ordinarie 1 1 – 3

  Arbetstagarrepresentanter, suppleanter – 2 – 2

Vd  – 1 – 1

Övrig koncernledning 3 4 3 4

Summa 8 12 9 13

     

Styrelsen är identisk i Sveaskog AB och Sveaskog Förvaltnings AB. 

Tolv dotterföretag har en kvinna i styrelsen och ett dotterföretag har två 

kvinnor i styrelsen.     

     

 2007 2006

Moderbolaget Kvinnor  Män Kvinnor  Män

Styrelseledamöter     

  Valda av bolagsstämman 4 4 6 3

  Arbetstagarrepresentanter, ordinarie 1 1 – 3

  Arbetstagarrepresentanter, suppleanter – 2 – 2

Vd  – 1 – 1

Summa 5 8 6 9

     

Uppgift om de anställdas frånvaro p g a sjukdom

   Koncernen*

       2007 2006

Total sjukfrånvaro i % av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid

Män   3,4 3,8

Kvinnor   2,3 4,4

Totalt   3,2 3,9

 

Sjukfrånvarons längd i dagar i % av total sjukfrånvaro   

Sammanhängande tid av 60 dagar eller mer   65 66

< 60 dagar   35 34

Totalt   100 100

    

Åldersfördelning av de sjukfrånvarande i %

29 år och yngre   1,2 1,6

30–49 år   2,6 3,4

50 år och äldre   4,1 4,8

Summa   3,2 3,9

     

Antalet långtidsfriska personer i % av 
medelantalet tillsvidareanställda**   50,2 47,4

     

* 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 vd,  informationschef, personal-

chef, skogsstrategisk chef, chefsjurist,  ekonomi- och fi nanschef 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. Incitamentsprogram eller rörlig ersättning 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  395 000 50 000 445 000

Lars Johan Cederlund, bolagsstämmovald  132 450 40 000 172 450

Birgitta Johansson-Hedberg, bolagsstämmovald 132 450 10 000 142 450

Christina Liffner, bolagsstämmovald  132 450 30 000 162 450

Lena Johansson, bolagsstämmovald  132 450 40 000 172 450

Åsa Domeij, bolagsstämmovald (tom 2007-04-26) 31 200  31 200

Håkan Ahlqvist, bolagsstämmovald  132 450 17 500 149 950

Maria Norrfalk, bolagsstämmovald 
(tom 2007-04-26)  31 200  31 200

Anna-Stina Nordmark-Nilsson, 
bolagsstämmovald  132 450  132 450

Thomas Hahn (from 2007-04-26)  101 250  101 250

     
Till arbetstagarrepresentanter och suppleanter 

i styrelsen har, förutom lön i anställning, 

ersättning utgått med totalt:
  Styrelse- Utskotts- 
SEK  arvoden arvoden Summa

Sture Persson, arbetstagarrepresentant  32 000 17 500 49 500

Eva-Lisa Lindvall, arbetstagarrepresentant  28 000 30 000 58 000

Kurt Larsson, suppleant  28 000  28 000

Ola Lassemo, suppleant  32 000  32 000

Koncernledning
  Skatte-  
 Löner och pliktiga Pensions- 
SEK ersättningar förmåner kostnad* Summa

Gunnar Olofsson, vd 2 472 496 187 318 878 365 3 538 179

Urban Eriksson, vice vd 1 822 559 63 678 647 702 2 533 939

Linda Andersson, 
informationschef 852 010 31 337 146 086 1 029 433

Karin Ericsson, personalchef 993 148 2 582 520 490 1 516 220

Herman Sundqvist, 
skogsstrategisk chef 1 252 677 62 552 303 326 1 618 555

Solveig Aspholm, chefsjurist 827 426 198 724 220 287 1 246 437

Olof Johansson, 
chef miljö och socialt ansvar 944 527 37 382 287 735 1 269 644

Peder Zetterberg, 

ekonomi- och fi nanschef 3 943 369**   3 943 369

     

* Pensionskostnad är de pensionspremier som inbetalats under året. 

** Har utbetalats som konsultarvode till inhyrd koncernledningsmedlem. 

    

     

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 kompletterande premieavsättning till ålderspension 

med 25% på lönedel mellan 30 och 50 inkomstbasbelopp.  

      

Uppsägning och avgångsvederlag    

Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 6 

månader, vid uppsägning från Gunnar Olofssons sida 6 månader. Vid 

uppsägning från bolagets 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. 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 kompletterande premieavsättning till ålderspension 

med 25% på lönedel mellan 30 och 50 inkomstbasbelopp.  

   

Uppsägning och avgångsvederlag    

Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 

månader, vid uppsägning från Urban Erikssons sida 6 månader. Vid 

uppsägning från bolagets 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 bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 

 månader, vid uppsägning från de anställdas sida 6 månader. Vid upp-

sägning från bolagets 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 2007  2006 2007 2006

Avskrivningar enligt plan     

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för 
systemutveckling m m 1 3 – –

     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader 6 6 1 1

Övrig mark och markanläggningar 18 17 – –

Maskiner och inventarier 41 36 – –

Summa 66 62 1 1
     

Nedskrivningar     

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för 
systemutveckling m m – 31 – –

Summa – 31 – –

Summa avskrivningar 
och nedskrivningar 66 93 1 1

**
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  Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader 

  Koncernen

MSEK    2007 2006

Finansiella intäkter     

Utdelning   3 3

Realisationsvinst   – –

Ränteintäkter   22 58

Orealiserad vinst marknadsvärdering ränteswapar  – 3

Övriga fi nansiella intäkter   – 8

Valutakursdifferenser   – –

Summa   25 72

     

Finansiella kostnader    

Räntekostnader, pensioner   –35 –37

Räntekostnader, övriga   –242 –303

Orealiserad förlust marknadsvärdering ränteswapar  – –5

Övriga fi nansiella kostnader   –10 –11

Valutakursdifferenser   –1 –2

Summa   –288 –358

Summa totalt   –263 –286

Den fi nansiella delen av kostnader för pensionsåtaganden 

i egen regi har beräknats efter en räntesats om 4,35% (3,2).   

 

  Moderbolaget

MSEK    2007 2006

Resultat från andelar i koncernföretag    

Utdelning   500 350

Summa   500 350

Övriga fi nansiella intäkter    

Ränteintäkter, koncernföretag   204 193

Ränteintäkter, övriga   0 0

Övriga fi nansiella intäkter   – 8

Summa   204 201

Övriga fi nansiella kostnader    

Räntekostnader, övriga koncernföretag   –671 –432

Räntekostnader, övriga   –207 –166

Övriga fi nansiella kostnader   –8 –9

Summa   –886 –607

Summa totalt   –182 –56

  Not 11 - Skatter    

Resultat efter fi nansiella poster
  Koncernen

MSEK    2007 2006

Sverige   1 854 1 329

Övriga länder   6 9

Summa   1 860 1 338

     

Skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)
 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Aktuell skatt     

Periodens skattekostnad (–)/
skatteintäkt (+) –376 –326 170 68

Justering av skattekostnad 
hänförlig till tidigare år 8 –6 – –10

Summa –368 –332 170 58

Uppskjuten skatt      

Uppskjuten skatteintäkt (+)/
skattekostnad (–) –73 –20 – –

avseende temporära skillnader – – – –

Uppskjuten skattekostnad (–)/
skatteintäkt (+) i återfört resp 
aktiverat skattevärde    

Summa –73 –20 – –

Summa totalt –441 –352 170 58

Skattekostnad (–)/skatteintäkt (+) per land    
 
 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Sverige –440 –351 –170 58

Övriga länder –1 –1 – –

Summa –441 –352 –170 58

Skillnad mellan nominell och effektiv skattesats   

 Koncernen Moderbolaget

%  2007  2006 2007 2006

Svensk inkomstskattesats –28,0 –28,0 –28,0 –28,0

Skatteeffekt mellan redovisat 
och skattemässigt resultat på 
fastighetsaffärer 0,0 0,0 0,0 –1,3

Skatteeffekt på grund av tidigare ej
intäktsförda skattefordringar resp ej
kostnadsförda skulder 0,5 –0,5 0,4 –0,3

Skatteeffekt av att resultatandel 
i intressebolag redovisas netto 
efter skatt 3,7 2,0 – –

Skatteeffekt på grund av ej avdragsgilla
kostnader och ej skattepliktiga intäkter 0,1 0,2 133,2 66,1

Skatteeffekt på grund 
avredovisad förlust   56,0 

Effektiv skattesats enligt 
resultaträkningen –23,7 –26,3 161,6 36,5

Skatteposter som redovisas direkt mot eget kapital  

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Skatt hänförlig till poster som 
redovisas direkt mot eget kapital –10 22 – –

Aktuell skatt i lämnade(+)/
erhållna (–) koncernbidrag – – 170 68

Summa –10 22 170 68
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Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar   

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Uppskjuten skatteskuld     

Biologiska tillgångar, skogsmark, 
övrig mark och byggnader 7 680 7 698 – –

Övriga anläggningstillgångar 11 5 – –

Varulager 30 32 – –

Skogsvårdsskuld 75 82 – –

Avsättning för ersättningar till anställda 29 24 – –

Periodiseringsfond – – – –

Ersättningsfond för mark 9 30 – –

Övriga obeskattade reserver 196 96 – –

Summa 8 030 7 967 – –

     

Uppskjuten skattefordran     

Finansiella instrument –1 9 – –

Underskottsavdrag – – – –

Avsättningar 130 139 – –

Summa 129 148 – –

Summa netto uppskjuten 
skatteskuld (+)/–fordran (–) 7 901 7 819 – –

Redovisas som    

– Uppskjuten skattefordran 12 22 – –

– Uppskjuten skatteskuld 7 914 7 841 – –

Netto uppskjuten skatteskuld 7 902 7 819 – –

Några skattemässiga underskott föreligger inte för närvarande.

    

  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 

 slutfördes i maj 2006 efter det att EU-kommissionen godkänt affären. 

De till affärsområdet Cartonboard hänförbara tillgångarna och  skulderna 

klassifi cerades 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    2007 2006

Nettoomsättning   – 587

Övriga rörelseintäkter   – 10

Råvaror och förnödenheter   – –238

Förändring av varulager   – 61

Övriga externa kostnader   – –179

Personalkostnader   – –101

Avskrivningar   – –61

Rörelseresultat   – 79

Finansnetto   – –13

Resultat före skatt   – 66

Skatt   – –19

Resultat efter skatt, men före resultat från omvärdering 
och avyttring av avvecklad verksamhet   – 47

Resultat från omvärdering och avyttring av     
avvecklad verksamhet före skatt   – 96

Skatt hänförlig till resultat från omvärdering och    
avyttring av avvecklad verksamhet   – –27

Realisationsvinst vid försäljning   – 1 036

Resultat från omvärdering och avyttring av     
avvecklad verksamhet efter skatt   – 1 105

Resultat från avvecklad verksamhet,     
netto efter skatt   – 1 152

     

  AssiDomän

  Cartonboard

MSEK    2007 2006

Kassafl öde från den löpande verksamheten   – 47

Kassafl öde från investeringsverksamheten   – –

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten   – –

Summa   – 47

   

     

  Not 13 - Ej kassafl ödespåverkande poster  

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Avskrivningar/nedskrivningar 66 93 1 1

Realisationsvinster/förluster –104 –36 –49 –72

Resultatandelar i intresseföretag –248 –96 – –

Värdeförändring skog –762 –842 – –

Övriga värdeförändringar  –3 –60 – –

Övrigt –39 31 – –

Summa –1 090 –910 –48 –71
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  Balanserade

  utgifter 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

Utgående planenliga restvärden 31.12.2006    41

Ackumulerade nedskrivningar     

Ingående värden 1.1.2006    0

Årets nedskrivningar    –31

Utgående värden 31.12.2006    –31

Utgående planenliga restvärden 31.12.2006    10

  Balanserade

  utgifter för system-

MSEK  utveckling m m

Anskaffningsvärden     

Ingående värden 1.1.2007    44

Investeringar    –

Omräkningsdifferenser    –

Utgående värden 31.12.2007    44

Ackumulerade avskrivningar enligt plan     

Ingående värden 1.1.2007    –3

Årets avskrivningar    –1

Utgående värden 31.12.2007    –4

Ackumulerade nedskrivningar     

Ingående värden 1.1.2007    –31

Årets nedskrivningar    –

Utgående värden 31.12.2007    –31

Utgående planenliga restvärden 31.12.2007    9

  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 1.1.2006 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

Anskaffningsvärden     

Ingående värden 1.1.2007 2 040 517 432 24 973

Investeringar 1 4 67 13 84

Från pågående nyanläggningar och förskott m m – 15 – –15 –

Försäljning samt utrangering –26 –11 –50 – –61

Omräkningsdifferenser m m – – – – –

Utgående värden 31.12.2007 2 015 525 449 22 996

Ackumulerade planenliga avskrivningar     

Ingående värden 1.1.2007 – –163 –289 – –452

Försäljning och utrangering – 2 47 – 49

Årets avskrivningar – –24 –42 – –66

Omräkningsdifferenser m m – –2 – – –2

Utgående värden 31.12.2007 – –187 –284 – –471

Utgående planenliga restvärden 31.12.2007 2 015 338 165 22 525

  Not 14 - Immateriella anläggningstillgångar, koncernen



Sveaskog

Årsredovisning 2007 39

   Byggnader,
   övrig mark och
MSEK Skogsmark markanläggningar

Moderbolaget
Anskaffningsvärden

Ingående värden 1.1.2006 186 33

Investeringar – –

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

Anskaffningsvärden

Ingående värden 1.1.2007 137 32

Investeringar – 1

Avyttringar och utrangeringar –76 –6

Utgående värden 31.12.2007 61 27

Ackumulerade planenliga avskrivningar   

Ingående värden 1.1.2007 – –3

Försäljning och utrangering – 1

Årets avskrivning – –1

Utgående värden 31.12.2007 – –3

Utgående planenliga restvärden 31.12.2007 61 24

Taxeringsvärden för svenska fastigheter

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Skogsmark 29 589 29 756 447 729

Övrig mark 258 276 32 41

Byggnader 95 93 7 9

Summa 29 942 30 125 486 779

     

Redovisat i balansräkningen:     

Skogsmark 2 015 2 040 61 137

Växande skog 26 591 26 747 0 –

Summa 28 606 28 787 61 137

  Not 16 – Biologiska tillgångar, växande skog 
  och skogsmark 

Virkesförråd, virkesuttag och virkestillväxt

  Koncernen

  2007 2006

Virkesförråd*, miljoner m3sk  256 267

Nettotillväxt*, miljoner m3sk 10,6 11,0

Virkesuttag från egen skog, miljoner m3fub 5,65 5,85

* Brukad mark   

1 m3sk motsvarar cirka 0,82 m3 fub.  

  Växande
MSEK  skog

Växande skog     
Anskaffningsvärden  

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

Ingående värden 1.1.2007 26 747

Förvärv av skogsfastigheter – växande skog

Förändring i värde – växande skog 

  Volymförändring – avverkning –1 387

  Volymförändring – tillväxt 1 570

  Övrig förändring 

Försäljning av skogsfastigheter 
(ingående värde) – växande skog –339

Utgående värden 31.12.2007 26 591

Skogsmark     
Ingående värden 1.1.2007 2 040

Försäljning av skogsmark –25

Utgående värden 31.12.2007 2 015

Värdeförändring skog i resultaträkningen
I resultaträkningen ingår värdeförändring skog med MSEK 762 (842).  

 Av förändringen avser MSEK 571 (580) koncernmässiga realisations-

vinster vid försäljningar av skogsfastigheter; övrig förändring MSEK 191 

(262) 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 2007 minskat med MSEK 181.

 Det verkliga värdet av den växande skogen är MSEK 26 591 

(26 747) och det fastställda anskaffningsvärdet för skogsmarken 

MSEK 2 015 (2 040).  

Antaganden och och känslighetsanalys   
Sveaskog har avsatt stora arealer produktiv skogsmark till naturvårdsa-

realer. Värdet av stående skog ingående i naturvårdsarealerna ingår inte 

i avkastningsvärdet. En grov uppskattning av värdet på stående skog 

avsatt till naturvårdsarealer är Mdr 5–7.    

 Priser och kostnader utgörs av historiska data (år 2002–2004) med 

antagande om oförändrat rotnetto.     

 Infl ationen har satts till 2% per år. Förändringar i priser och kostnader 

sker endast när bedömning kan göras att rotnettot långsiktigt förändras. 

 Tillgångsvärdet har fastställts genom att kassafl ödet före skatt diskon-

terats med en nominell ränta om 6,25% (6,25%), vilket bedöms motsvara 

den långsiktigt vägda kapitalkostnaden (WACC = weighted average cost 

of capital) för detta tillgångsslag. 

   

Känslighetsanalys   

Diskonteringsränta: +/–0,25 % förändring på diskonteringsräntan ger 

ca +/–1 600 MSEK förändring på värdet av stående skog.  

 Virkespriser: +/–5,0 % förändring på virkespriserna ger cirka 

+/– 2 700 MSEK på värdet av den stående skogen. 

 Avverkningskostnader: +/–5,0 % förändring på avverkningskost-

naderna ger cirka +/–850 MSEK förändring på värdet av den stående 

skogen.
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     Andra
     långfristiga
     Intresse- värdepappers-
MSEK    företag* innehav

Koncernen     

Ingående värden 1.1.2006   87 27

Investeringar   – 2

Avgår till tillgångar som innehas för försäljning – –4

Andel i intresseföretags resultat*   96 –

Utgående värden 31.12.2006   183 25

     

Ingående värden 1.1.2007   183 25

Investeringar   – 3

Försäljningar   – –

Nedskrivningar   – –4

Andel i intresseföretags resultat 1)   228 –

Utgående värden 31.12.2007   411 24
    

* Innehavet i Setra Group redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Aktie-

 innehavet i övriga intresseföretag har värderats till anskaffningsvärde.    

 Kapitalandelsredovisning har ej tillämpats för dessa p g a innehavens   

 ringa betydelse.     

1)  Andel i intresseföretags resultat efter skatt och utdelning avseende    

  2007     

     

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

MSEK    2007 2006

Setra Group AB, Sverige    

Enligt bolagets redovisning:    

Nettoomsättning   6 059 5 940

Resultat efter skatt   528 222

Tillgångar   3 132 3 197

Eget kapital   1 390 939

Skulder   1 742 2 258

Ägd andel i %   50 50

     

Setra Group har under år 2006 börjat tillämpa IFRS vid upprättandet av 

sin koncernredovisning.     

MSEK    2007 2006

Moderbolaget     

Anskaffningsvärden     

Ingående värden    24 934 24 934

Utgående värden    24 934 24 934

  Not 17 - Aktier och andelar

       

Specifi kation av aktier och andelar samt andra långfristiga värdepappersinnehav   Redovisat värde, MSEK 

  Antal Ägarandel i % 1) 31 december 

  Org nr Säte/land aktier 2007 2006 2007 2006

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       

Sveaskog Försäkringsaktiebolag AB 516401-8466 Stockholm 500 000 100 100 – –

AssiDomän Kraft Products AB 556071-4072 Solna 692 911 345 100 100 – –

Sveaskog Naturupplevelser AB 556237-4982 Östersund 10 000 100 100 – –

SIA Sveaskog Baltfor - Lettland 2 500 100 100 – –

Lessebo skogar AB 556001-2964 Solna 125 000 100 100 – –

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 15 853 336 50 50 407 179

Övriga       1 0

Summa intresseföretag      411 183

Koncernens övriga långfristiga värdepappersinnehav       

Moderbolagets indirekta innehav       

Bottenvikens Stuveri AB 556053-7168 Piteå 18 775 24,1 24,1 3 3

Swe Tree Technologies AB** 556573-9587 Umeå 230 000 10,9 10,9 20 20

Övriga andelar      1 2

Summa koncernens övriga långfristiga värdepappersinnehav     24 25 

Summa koncernens innehav av aktier i intresseföretag och övriga långfristiga värdepappersinnehav   435 208

1) Rösträttsandelen överensstämmer för samtliga andelar med kapitalandelen.

Komplett lagstadgad specifi kation av koncernföretagens innehav fi nns i den årsredovisning som insändes till Bolagsverket. 
Denna specifi kation kan erhållas från Sveaskog AB, Koncernstab Information, 105 22 Stockholm.       
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  Not 18 - Långfristiga fordringar   

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Räntebärande långfristiga fordringar     

Fordringar hos intresseföretag – 150 – –

Fordringar hos koncernföretag – – 2 506 3 898

Övriga långfristiga fordringar – 0 – –

Summa  0 150 2 506 3 898

Ej räntebärande långfristiga fordringar

Övriga långfristiga fordringar  – – – –

Summa 0 0 – –

Summa totalt 0 150 2 506 3 898

   

  Not 19 - Varulager

  Koncernen

MSEK    2007 2006

Avverkningsrätter   127 109

Råvaror   9 19

Förbrukningsartiklar   1 2

Produkter under tillverkning*   369 369

Färdiga produkter*   162 100

Omsättningsfastigheter   – 0

Övrigt   – 0

Summa   668 599

* Varav tillhörande Svenska Skogsplantor AB:   

Produkter under tillverkning   94 89

Färdiga produkter   77 72

    

  Not 20 - Kundfordringar, lånefordringar 
  och övriga fordringar

Kundfordringar och lånefordringar

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Kundfordringar 1 037 786 – –

Lånefordringar 473 289 – –

Upplupna intäkter 34 19 4 6

Fordringar hos intresseföretag 184 463 – –

Fordringar hos koncernföretag 
räntebärande – – 5 425  2 932

Fordringar hos övriga koncernföretag – – 1 129 656

Summa 1 728 1 557 6 558 3 594 

    

Övriga fordringar

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Derivattillgång 11 0 – –

Förutbetalda kostnader 20 18 – –

Övriga kortfristiga fordringar 128 74 27 12

Summa 159 92 27 12

  Not 21 - Likvida medel

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Kortfristiga placeringar 113 484 – –

Övriga kortfristiga räntebärande 
fordringar – – – –

Kassa och bank 72 142 – –

Summa enligt balansräkningen 185 626 – –

Summa enligt kassafl ödesanalysen 185 626 – –

     

Kortfristiga placeringar har klassifi cerats som likvida medel med 

utgångspunkten att     

• de har en obetydlig risk för värdefl uktuationer     

• de kan lätt omvandlas till kassamedel     

• de har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.  

Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till MSEK 5 700.    

För huvuddelen av koncernen fi nns s k koncernkonton 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.

 

  Not 22 - 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.

   

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 kassafl ödesinstrument hän-

förbart till säkringstransaktioner som ännu inte har avslutats.  

   

Omräkningsreserv   

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid 

omräkning av fi nansiella rapporter från utländska verksamheter som har 

upprättat sina fi nansiella rapporter i den valuta som används i den ekono-

miska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 

valuta) till SEK. Moderbolaget och koncernen presenterar sina fi nansiella 

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 årsstämma.   
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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 bolagsstämman.

  Not 23 - Räntebärande skulder   

Koncernen fi nansierar sig huvudsakligen via banksystemet, men också 

via kapitalmarknaden genom utgivande av företagscertifi kat 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 2007 

MSEK 5 070 (6 050) outnyttjade. För vidare detaljer kring koncernens 

låne portfölj och förfallostruktur, se nedan.     

 För mer information om företagets exponering för ränterisk och risk 

för valutaförändringar hänvisas till not 29 Finansiella risker och fi nans-

policy.     

    

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Långfristiga skulder    

Utnyttjande under MSEK 5 000
Medium Term Note program 3 005 948 3 005 948

Bankfaciliteter – 1 350 – 1 350

Obligationslån – – – –

Övriga skulder – 1 – –

Summa 3 005 2 299 3 005 2 298

Kortfristiga skulder     

Utnyttjande under MSEK 5 000     
Företagscertifi katsprogram 2 516 1 788 2 515 1 788

Utnyttjande under MSEK 5 000     
Medium Term Note program – 500 – 500

Bankfaciliteter 800 1 105 800 1 100

Obligationslån 250 – 250 –

Skulder till övriga koncernföretag – – 18 820 16 213

Övriga skulder 57 – – –

Summa 3 623 3 393 22 385 19 601

Summa totalt 6 628 5 692 25 390 21 899

     

      

Räntevillkor 2007    

     Nominellt 
  Ränte- Ränte-  belopp i 
  sats  bind-   original- 

MSEK % ning Valuta valuta Totalt

Koncernen     
Räntebärande tillgångar

Deposition 4,01 rörlig SEK 113 113
Likvida medel 3,75 rörlig SEK 72 72

Räntebärande skulder     

Företagscertifi kat 4,54 rörlig SEK 2 555 2 516
Banklån 4,87 rörlig SEK 800 800
effekt av ränteswapar 4,66 fast SEK 800 

Obligationer     

MTN FRN SEK 4,97 rörlig SEK 450 450
MTN Obligation SEK 5 fast SEK 850 850
MTN FRN SEK 4,95 rörlig SEK 1 535 1 535
effekt av ränteswapar 4,89 fast SEK 1 535 

MTN FRN EUR 5,19 rörlig EUR 18 170
effekt av ränteswapar 5,43  fast SEK 165 

Obligationslån 5,02 rörlig SEK 250 250
effekt av ränteswapar 5,08 fast SEK 250 

Övriga räntebärande skulder 4,55    57
Summa räntebärande skulder      6 628

Förfalloår för externa räntebärande skulder 31.12.2007  
   
 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Inom ett år 3 623 3 393 3 565 3 388

Mellan ett och två år  705 1 601 705 1 600

Mellan två och tre år 250 698 250 698

Mellan tre och fyra år 1 300 – 1 300 –

Mellan fyra och fem år 750 – 750 –

Senare än inom fem år – – – –

Summa 6 628 5 692 6 570 5 686

     

Räntebärande skulder fördelade på valutor inkl till skulderna 
hänförliga fi nansiella derivatinstrument   
  
 Koncernen

 2007 2006

Valuta MSEK  Andel,% MSEK  Andel,%

MEUR 170 3 163 3

MSEK 6 458 97 5 529 97

Summa 6 628 100 5 692 100

     

Marknadsvärdering av fi nansiella derivatinstrument

  Koncernen

MSEK    2007 2006

Ränteswapar   –11 –98

Cross currency-swapar   – –

Ränteoptioner   – –

Summa av derivattillgång och derivatskuld   –11 –98
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Nominellt belopp på fi nansiella derivatinstrument  

  Koncernen

MSEK    2007 2006

Räntederivat    

Ränteterminer netto   – 500

Ränteswapar Löptid kortare än 1 år   1 500 1 600

     Löptid 2–4 år   950 2 300

     Löptid 5 år och längre   750 –

    3 200 4 400

Ränteoptioner   – –

Summa   3 200 4 400

     

Valutaderivat     

Cross currency swapar netto   165 165

Summa   165 165

  Not 24 - 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 resultat räkningen 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 s.k. bolagiserings avtalet enligt vilket 

Sveaskog Förvaltnings AB övertog Domänverkets rörelse och tillgångar 

per 1 juli 1992 samt motsvarande förpliktelser hos Svenska Skogs-

plantor 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 omstruk turering 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 över-

tagandetidpunkterna. 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 ej är skatte mässigt 

avdragsgilla. I upptaget belopp ingår en avsättning för att täcka vissa 

bristfälligheter i övertaget underlag från staten.

 Den avtalsenliga oantastbara pensionsrätt avseende förmåns-

bestämda pensionsplaner som fortlöpande intjänas fi nansieras genom 

premiebetalning till Alecta. För de medarbetare som är knutna till 

förmåns baserade pensionsplaner administrerade av Alecta (ITP-planen) 

och ej inryms iden s k tiotaggarlösningen uppgår premierna år 2007 till 

MSEK 11. Den kollektiva konsolideringsnivån hos Alecta var vid utgången 

av 2007, 152%.     

 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 

 pensionsåtaganden som behandlas som förmånsbestämda och 

 fon derade förpliktelser och som ingår i nettokostnaden för de 

ersättningar som redovisas i koncernresultaträkningen.    

 

     

  Koncernen

MSEK    2007 2006

Redovisat värde av förmånsbestämda pensionsplaner    

Nuvärde av förpliktelser   924 941

Ej resultatförda aktuariella vinster   –68 –

Redovisade avsättningar till pensioner   856 941 

Förändringar av redovisade pensions-
avsättningar under 2006 respektive 2005     

Avsättningar 31.12. 2006 respektive 31.12.2005  941 1 014

Effekt av ändrade principer   – –

Utbetalda förmåner   – –98

Övrig förändring   –85 25

Redovisade avsättningar till pensioner   856 941

Nettokostnad för förmåner av 
förmånsbestämda pensionsplaner     

Räntekomponent i årets ökning av 
nuvärdet av pensionsförpliktelser   35 37

Intjänat under året   –7 –6

Redovisad pensionskostnad    28 31

Förväntad förfallotid för avsättningar för pensioner    

Inom ett år   82 95

Senare än inom ett år   774 846

Summa   856 941

  31.12 31.12 31.12 31.12

%  2007 2006 2005 2004

Diskonteringsfaktor 4,35 3,95 3,95 4,9

Infl ationsindex för konsumentpriser 2,0 2,0 2,0 2,0

Inkomstinfl ation 3,0 3,0 3,0 3,0

Framtida lönehöjningar 3,0 3,0 3,0 3,0

  Not 25 - Ej räntebärande skulder 

Leverantörsskulder m m
 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 1 075 961 – –

Skulder till intresseföretag 37 84 – –

Skulder till koncernföretag – – 2 18

Upplupna kostnader mm 144 81 35 19

Summa totalt 1 256 1 126 37 37 

    

Övriga skulder 31.12.2007  
 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Derivatskuld 25 101 – –

Förutbetalda intäkter 18 81 – –

Avsättningar – 86 – –

Övriga kortfristiga skulder 80 136 5 5

Summa 123 404 5 5
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  Not 26 - Övriga avsättningar 

 Utgående Återförda   Utgående
 balans Avsätt- Avsätt- Ianspråk- balans
MSEK 31.12.2005 ningar ningar tagande 31.12.2006

Koncernen     

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

Reserver för resursanpassning 20 –14 80 –21 65

Övriga avsättningar 18 – – – 18

Summa 137 –37 85 –23 162

     
 Utgående Återförda   Utgående
 balans Avsätt- Avsätt- Ianspråk- balans
MSEK 31.12.2006 ningar ningar tagande 31.12.2007

Koncernen     

Avsättningar m m i samband 
med företagsförvärv och 
-försäljningar 79 –16  –2 61

Avsättningar för resursanpassning 65   –14 51

Övriga avsättningar 18  106  130

Summa 162 –16 106 –16 242

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, lämnades garantier som kan aktuali-

seras inom 8 år från tillträdesdagen.    

 Avsättningar m m 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, 2006 

och 2007.      

 Avsättning 2007 avser framförallt historiska impediment och arkiv-

kostnader knutet till Domänverket och uppgår per sista december till 

38 MSEK respektive 47 MSEK. Dessa ingår i klassifi cering övriga 

 avsättningar.   

  Not 27 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

 Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007  2006 2007 2006

Ställda säkerheter    

Aktier i intresseföretag – – – –

Bankmedel 3 6 – –

Summa 3 6 – –

Eventualförpliktelser     

Borgensförbindelser för koncernföretag – – 712 734

Borgens- och andra ansvarsförbindelser – 1 – –

Summa – 1 712 734

Tillsynsmyndigheter har lagt ned ett omfattande arbete på att identifi era 

och inventera förorenade områden i landet. Sveaskog har förorenade 

 områden på sitt innehav som exempelvis kan ha sitt ursprung från 

 tidigare skogsindustriell verksamhet, plantskolor, deponier, gruvverk-

samhet med mera. 

 För områden där föroreningarna är så pass allvarliga att det fi nns risk 

för miljön och människors hälsa och där Sveaskog är ansvarig så kommer 

undersökningar och efterbehandlingsåtgärder att utföras. Kostnader för 

framtida saneringsåtgärder kan inte uppskattas närmare i nuläget. 

    

  Not 28 - Dispositioner, moderbolaget 

   Moderbolaget

MSEK    2007 2006

Upplösning av periodiseringsfond   – 72

Summa   0 72

    

  Not 29 - Finansiella risker och fi nanspolicy

Styrelsen i Sveaskog har antagit en fi nanspolicy som reglerar hur de 

fi nansiella risker som koncernen utsätts för, ska hanteras. Denna policy 

utvärderas en gång per år.   

 Med fi nansiella risker avses förändringar i koncernens resultat och 

kassafl öde föranledda av ändringar i valutakurser, räntenivåer, refi nan-

sieringsbehov och kreditrisker. Ansvaret för att reducera de fi nansiella 

riskerna och utföra de löpande fi nansiella transaktionerna är centrali-

serad till en koncerngemensam fi nansfunktion. Den övergripande mål-

sättningen för fi nansavdelningen är att säkerställa en kostnadseffektiv 

fi nansiering och att minimera negativa effekter på koncernens resultat 

som kan uppstå genom rörelser inom ränte- och valutamarknaderna.

 Av de olika fi nansiella risker som ett företag kan utsättas för – fi nan-

sieringsrisk, ränterisk, kreditrisk/motpartsrisk och valutarisk – är fi nansie-

ringsrisk och ränterisk klart dominerande inom Sveaskog. Valutarisken är 

relativt liten.   

 Sveaskog, som är ett skogsägande och skogsförvaltande bolag, 

 fi nansierar cirka 20% av sina tillgångar med externa lån. Av detta skäl 

läggs stor vikt vid att minimera både fi nansieringsrisken och ränte-

risken i denna upplåning. Dessutom eftersträvas att inte vara beroende 

av enskilda fi nansieringskällor 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 

fi nansiering ska fi nansavdelningen tillse att bekräftade bankkreditlöften, 

korta såväl som långa, fi nns tillgängliga. Volymmässigt ska dessa i första 

hand täcka utestående företagscertifi kat för att eliminera risken att dessa 

inte kan refi nansieras i ett läge då certifi katmarknaden inte fungerar.  

 Långivarbasen ska bestå av olika fi nansieringskällor så att ett alltför 

stort beroende av enskild lånemarknad inte uppstår. Sveaskogkoncer-

nens externa lån består av en blandning av banklån och marknadslån 

– företagscertifi kat och obligationslån. På detta sätt är koncernen inte 

beroende av enbart en fi nansieringskälla. Sveaskog har inte ställt någon 

säkerhet för dessa lån. 

  Den nuvarande låneportföljen består av banklån, företagscertifi kat och 

obligationslån. Företagscertifi katen är till sin karaktär korta med en löptid 

om maximalt 12 månader, medan utestående obligationslån har en löptid 

mellan ett och fem år. Banklånen har en genomsnittlig  återstående löptid 

om cirka 5 år.   

 Enligt gällande fi nanspolicy ska låneportföljen ha en väl spridd för-

falloprofi l. Korta lån får inte motsvara mindre än 30% och långa lån inte 

mer än 70% av den totala låneportföljen.   

 Sveaskogs fi nansiella skuld uppgick vid årsskiftet till MSEK 6 628 och 

dess förfallostruktur framgår av tabellen Villkor och återbetalnings tider i 

not 24 Räntebärande skulder.   

Ränterisk   

Ränterisk är risken att värdet av ett fi nansiellt instrument varierar 

p g a förändringar i marknadsräntor. Hur snabbt en trendmässig ränte-

förändring får effekter på resultatet beror på lånens och placeringarnas 

räntebindningstid.   

 Ansvaret för att koncernens ränteexponering hanteras i enlighet 
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med fastställd policy är centraliserad till fi nansavdelningen. Det åligger 

fi nansavdelningen 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 10 månader men heller inte överstiger 30 månader. För 

att uppnå denna norm används räntederivat, företrädesvis ränteswapar, 

se tabell Effektiv ränta och förfallostruktur.   

 Per den 31 december 2007 hade Sveaskog ränteswapar med ett 

kontraktsvärde av MSEK 3 200 (3 900).   

 Swaparnas verkliga värde uppgick per den 31 december 2007 till 

MSEK –11 (–98).     

Kreditrisk/motpartsrisk   

Med kreditrisk avses att en motpart i en fi nansiell transaktion inte kan 

fullfölja sina åtaganden. Den fi nansiella riskhanteringen medför expone-

ring för kreditrisker. För Sveaskog uppstår sådana dels i samband med 

placering av likvida medel men framför allt i samband med motparts-

risker i relation till banker vid köp av derivatinstrument. För att kunna 

ingå derivattransaktioner med bankerna har Sveaskog Förvaltnings AB 

s k 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 2007 förekom inga 

kreditförluster.   

 En annan typ av kreditrisk är fordringar på kommersiella kunder. 

Koncernens fyra största kunder svarade per 31 december 2007 för cirka 

68% (63%) av den totala omsättningen. Kreditförsäkring/garanti fi nns 

enligt koncernens policy, men tillämpas inte för större kunder. Per 31 

december 2007 fanns utestående fordringar på dessa kunder mot-

svarande 65% (61%) av koncernens totala kundfordringar vid samma 

tidpunkt.

   

Valutarisk   

Sveaskogs valutaexponering är begränsad. Samtliga tillgångar fi nns i 

Sverige och endast en mindre del av kostnaderna är i främmande valuta. 

Ingen valutasäkring av kommersiella fl öden sker för närvarande.   

  

Finansiell exponering   

Den av styrelsen antagna fi nanspolicyn stipulerar att koncernens låne-

portfölj ska ha en genomsnittlig räntebindningstid som inte understiger 

10 månader och inte överstiger 30 månader. För att anpassa ränte-

bindningen till denna norm används olika typer av derivat, företrädesvis 

ränteswapar. Huvudsyftet med ränteswaparna är att vid var tid för 

Sveaskogkoncernen försöka uppnå en sådan optimal räntebindning som 

möjligt med hänsyn tagit till konjunktur, räntenivåer, egna resultat- och 

balansräkning, låneportföljens storlek etc. 

Finansiell exponering – utestående 
derivatinstrument till nominella belopp

Koncernen     

Miljoner i originalvaluta 2008 2009 2010 2012 Totalt

Ränteterminer, SEK      –
Räntederivat     

Ränteswapar     

  EUR     0
  SEK 1 500 700 250 750 3 200
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 fl uktuationer på koncernens resultat. 

På lång sikt kommer dock varaktiga förändringar av ränteläget att få en 

påverkan på det konsoliderade resultatet.   

 Per den 31 december 2007 beräknas en generell höjning av räntan 

med 1 procentenhet att minska koncernens resultat före skatt med cirka 

MSEK 66 (57) utan beaktande av säkringsredovisning.   

   

Beräkning av verkligt värde   

• Värdepapper   

Verkligt värde är baserat på noterade marknadspriser på balansdagen.  

   

• Derivatinstrument   

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 fi nansiella derivatinstrument och 

Nominellt belopp på fi nansiella derivatinstrument i not 24 Räntebärande 

skulder.

  Not 30 - Upplysning om kategorier 
 av fi nansiella instrument

   Koncernen

MSEK  2007 2006

Sveaskog har följande typer av fi nansiella instrument   
Kundfordringar och lånefordringar 1 728 1 557
Andra fi nansiella skulder 7 821 6 904

Derivat, värderade till verkligt värde över balansräkningen –14 –101

 

Verkligt värde överensstämmer med bokförda värden.

 De fi nansiella instrumenten beskrivs närmare i not 20 (kundfordringar 

och lånefordringar), not 23 och 25 (andra fi nansiella skulder) och not 20 

och 25 (derivat). 
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    Verkställande direktör 
        
   Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 mars 2008    
   

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

  Ernst & Young Ernst & Young Av Riksrevisionen förordnad revisor 

  Not 31 - Viktiga uppskattningar och bedömningar 

Försäkringsersättning     

Stormskada i samband med Stormen Gudrun är föremål för rättslig tvist 

och någon annan bedömning än den som gjordes i samband med 2005 

år bokslut är inte möjlig att göra.     

Biologiska tillgångar    

I avsaknad av en aktiv marknad och därmed relevata marknadspriser 

på växande skog av Sveaskogs storleksordning har det verkliga värdet 

beräknatrs som ett avkastningsvärde.     

 Kassafl ödet från framtida intäkter från virkesuttag efter avdrag för 

avverknings-, återbeskognings,- och andra skogsskötselkostnader har 

diskonterats till ett nuvärde.     

 Under 2008 kommer bolaget att göra en översyn av ingående 

 parametrar och dess innhåll och därtill beslut om eventuella justeringar.  

 

  Not 32 - Viktiga händelser efter 2007 års utgång 

Den begynnande nedgång i sågverksindustrin som noterades under 

senare delen av sista kvartalet 2007 har fortsatt under inledningen av 

2008. Lagren av sågade trävaror hos många distributörer är välfyllda, 

varför efterfrågan på ytterligare leveranser är låg. Vidare förefaller 

nedgången i export att fortsätta. Utifrån marknadsläget har Sveaskog 

temporärt stoppat slutavverkning i vissa områden och överfört resurser 

till gallring och skogsskötsel. 

 Sveaskog har inlett ett omfattande arbete med älginventering på 

 företagets marker. Företaget kommer att investera 4 miljoner kronor per 

år under en treårsperiod i systematiska fl yg- och markinventeringar i syfte 

att inrätta en aktuell älgdatabas. Databasen möjliggör en balanserad 

älgförvaltning baserad på foderprognoser, uppskattningar av skadetryck 

på skogen och bedömning av älgstammens utveckling för att kunna 

kombinera skogsbruk med god tillgång på jaktbart vilt. 
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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 2007. Bolagets årsredo-

visning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 14–46. 

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 4 mars 2008

 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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Ordlista

Aptering
En trädstams uppdelning i sortiment. Uppdel-
ningen görs så att största  möjliga eko no miska 
utbyte erhålls.

Arrondering
Skogsfastigheternas relativa belägenhet.

Askåterföring
Att till skogsmarken återföra den mineral ämnes-
rika askan från ved som eldats i biobränslepannor. 
På så sätt upprätthålls ett  långsiktigt kretslopp av 
vissa näringsämnen.

Avsalumassa
Torkad massa som säljs i balar på  marknaden.

Avverkningsrätt (leveransrotköp)
Skogsägaren låter en opartisk person märka ut 
ett skogsområde som ska  avverkas. Köparen 
ansvarar själv för skörd och ut transport. Volymen 
mäts och avräknas vid industrin.

Avverkningsuppdrag
Skogsägaren uppdrar åt köparen att svara för 
skörden. Köparen ansvarar för skörd och 
uttransport till bilväg medan prissättning och 
mätning av virket sker på samma sätt som för 
leveransvirke. 

Barrmassaved
Tall- eller granmassaved. Ger längre och  starkare 
fi brer än lövmassaved.

Bestånd
Träd som växer inom en viss areal och som främst 
kännetecknas av enhetlig ålder och trädslags-
blandning.

Biobränslen
Förnyelsebara bränslen som kommer från 
växt riket, t ex från ved, inkl lutar, bark och tallolja.

Biologisk mångfald
Variationsrikedom bland allt levande i alla  miljöer 
och ekologiska processer som de ingår i. Detta 
innefattar mångfald inom och mellan arter och 
hos ekosystem.

Biotop
Naturtyp. 

Bonitet
Mått på produktionsförmågan hos skogsmark. 
Defi nieras som medeltillväxten när den kul minerar 
för ett visst bestånd, mätt i m3sk/ha/år. 

Bruttoavverkning
Från ett skördat skogsbestånd uttagen ved med 
tillägg för kvarlämnade fällda träd och stamdelar.

Bruttotillväxt 
Volymtillväxt i ett skogsbestånd inklusive naturlig 
avgång.

Chain of Custody, C o C
Certifi kat för spårbarhet som gör det möjligt att 
garantera råvarans ursprung – från skogen via 
industrin till konsumenten. 

Ekologiskt bokslut  
En systematisk, dokumenterad, periodisk och 
objektiv granskning av resultatet av miljö-
skyddsåtgärder, till exempel i skogsbruket.

Ekologisk landskapsplan 
En skogsbruksplan på landskapsnivå där 
skogs bruket anpassas på lång sikt för att 
bibehålla landskapets mångfald av växter och djur. 

Ekoparker 
Ett större samman hängande skogslandskap med 
höga naturvärden och natur vårds ambitioner. Svea-
skog har beslutat att inrätta 36 ekoparker runt om 
i landet.

Flis 
Ved, som maskinellt sönderdelats till bitar av 
lämplig storlek, avsedda för t ex  massatill verk ning, 
fi berskivetillverkning eller bränning.

Fossila bränslen
Bränslen baserade på kol- och väteföreningar 
från sedimenterad berggrund – främst kol, olja 
och fossilgas.

Fotosyntes
De gröna växternas förmåga att med hjälp av 
solenergi, koldioxid och vatten bilda kolhydrater.

FSC (Forest Stewardship Council)
Internationell organisation som verkar 
för  certifi ering av skog och ett samhällsnyttigt, 
 miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt 
skogsbruk. 

fub (Fast kubik under bark)
Trädråvaran rensad från bark, toppar och övrigt 
spill. Se m3fub, m3sk.

Hektar, ha
Hektar, en yta motsvarande 10 000 m2. En km2 
motsvarar 100 hektar.

Humuslager
Det ytliga markskiktet huvudsakligen be stående 
av döda växt- eller djurdelar.

Impediment
Benämning på markområde som har en 
genomsnittlig tillväxt om mindre än 1 m3sk/ha/år.

Kväveoxider (NOX)
En grupp gaser bestående av kväve och syre som 
bildas vid förbränning. I fuktig luft omvandlas 
kväveoxider till salpetersyra, som försurar 
nederbörden.

Lövmassaved 
Vanligen björk. Ger kortare fi brer än barr -
massaved. Används särskilt vid framställning 
av tryck- och kontors papper.

m3fub 
Volymenhet för virke. Anger kubikmeter verklig 
vedvolym utan bark. Se även fub.

m3sk 
Skogskubikmeter. Volymen virke inklusive topp 
och bark, 1 m3sk motsvarar cirka 0,82 m3fub. 
Se även fub.

Massaved
Virkessortiment avsett för framställning av 
pappersmassa. Både lövved (företrädesvis björk) 
och barrved (tall och gran) förekom mer. Massaved 
mäts vanligen i fallande  längder 25–55 dm eller i 
tre meterslängder. 

Naturvårdsskogar
Skogar som avsätts inom ramen för Sveaskogs 
mål om 20% naturvårdsareal för att de har höga 
naturvärden (till exempel nyckelbiotoper och 
naturvärdeslokaler) eller för att de har god 
potential att utveckla sådana naturvärden.

Naturvärdeslokal
Skog med vissa naturvärden och stora 
 förut sättningar att inom snar framtid återskapa 
höga naturvärden. 

Nyckelbiotop
Skogsområde med höga naturvärden där man 
kan förvänta sig närvaro av (biotopberoende) 
rödlistade arter. Dessa skogar har ofta lång 
historia och naturskogsliknande karaktärer. 

PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certifi cation schemes). Organisation som verkar 
för certifi ering av skog och erkännande av olika 
certifi eringsprogram.  

Produktiv skogsmark
Skogsmark som kan producera minst 
1 m3sk/ ha/år i genomsnitt.

Rundvirke
Avverkat och kvistat timmer, även utan bark, 
kapat. 

Rödlistade arter
Arter som vars långsiktiga överlevnad är osäker 
på sikt – på grund av t ex skogsbruk. Klassade 
enligt internationella hotkategorier i en s k 
 rödlista.

Självföryngring 
Ny skog uppkommer från frön som sprids från 
fröträd.

Skogsregion
Innehavet är indelat i fem skogsregioner; fjällskog, 
nordlig barrskog, sydlig barrskog, mellansvensk 
barrskog och sydlig lövskog. I varje region sätts 
20% av för naturskydd och naturhänsyn.

Ståndort
Ett område som har för växterna enhetlig  livsmiljö.

Uppförandekod
Dokument som tydliggör hur företaget ska 
 uppträda som affärspartner, arbetsgivare och 
samhällsaktör.



Producerad av Sveaskog Koncernstab Information i samarbete 

med Plädera Information AB, OTW Publishing och Gullers Grupp. 

Fotografer: Bengt Alm, Carl Johan Eriksson och Leif Öster. 

Tryckt hos Jernström Offset i mars 2008.
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Sveaskog samarbetar med 

WWF för att främja bevarande 

och uthålligt brukande av  

världens skogar.

KONCERNKONTOR

Sveaskog Förvaltnings AB 
Stockholm
Pipers väg 2A, Solna

105 22 Stockholm

Tel 08-655 90 00

Fax 08-655 94 14

Sveaskog Förvaltnings AB
Kalix
Torggatan 4, Kalix

Box 315

952 23 Kalix

Tel 0923-787 00

Fax 0923-787 01

SKOGSRÖRELSEN

Sveaskog Norrbotten
Box 123

952 22 Kalix

Tel 0923-696 50

Fax 0923-696 69

Sveaskog Västerbotten
Box 71

921 22 Lycksele

Tel 0950-231 50

Fax 0950-231 90

Sveaskog Södra Norrland
Storsjöstråket 15

831 34 Östersund

Tel 063-55 15 00

Fax 063-55 15 01

Sveaskog Bergslagen
Box 404

701 48 Örebro

Tel 019-19 50 00

Fax 019-19 50 25

Sveaskog Götaland
Box 3223

350 53 Växjö

Tel 0470-76 54 50

Fax 0470-76 54 76

www.sveaskog.se

Sveaskog AB
org nr 556558-0031

 Sveaskog ger för 2007 ut två 

publikationer, verksamhetsberättelse 

med hållbarhetsredovisning samt 

årsredovisning. Dessa fi nns som pdf 

på www.sveaskog.se

Verksamhetsberättelse med 

hållbarhetsredovisning. 

Årsredovisning. 


