2013

Bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen uppgick till 1 565 MSEK (1 585).
Priserna ökade i genomsnitt med en procent medan leveransvolymerna minskade med två procent.
• Det operativa rörelseresultatet ökade till 275 MSEK (261).
Förbättringen förklaras av högre priser och lägre kostnader.
• Värdeförändring skog var 695 MSEK (141).
• Kvartalets resultat uppgick till 767 MSEK (1 554). Minskningen förklaras av att fjolårets resultat påverkats med
1 328 MSEK till följd av ändrad bolagsskattesats.

MSEK
Nettoomsättning
Operativt rörelseresultat
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Periodens/Årets resultat
Resultat per aktie

Kvartal 4
2013
2012
1 565
1 585
275
261
1 103
395
1 037
304
767
1 554
6,48

13,13

Helåret
• Nettoomsättningen uppgick till 6 056 MSEK (6 307).
Priserna minskade i genomsnitt med sex procent medan
leveransvolymerna ökade med en procent.
• Det operativa rörelseresultatet uppgick till 978 MSEK
(848). Förbättringen, trots lägre virkespriser, beror främst
på ökade leveransvolymer från egen skog samt lägre avverkningskostnader.
• Värdeförändring skog var 1 046 MSEK (503).
• Årets resultat uppgick till 1 475 MSEK (2 155). Minskningen förklaras av att fjolårets resultat påverkats positivt
med 1 328 MSEK till följd av ändrad bolagsskattesats.
• Intresseföretaget Setra Group AB förbättrade sitt rörelseresultat till 107 MSEK (–80).

Helår
2013
6 056
978
2 214
1 941
1 475

2012
6 307
848
1 422
1 128
2 155

12,46

18,20

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom
gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för ﬁske, jakt och andra naturupplevelser.
Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs.
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Koncernchefens kommentar

växande skog. Skogen marknadsvärderas i balansräkningen.
Värdeförändringen på den växande skogen som redovisas i resultaträkningen uppgick till 1 046 MSEK (503). Förbättringen förklaras bland annat av att nya avverkningsberäkningar gjorts som
medger ökade slutavverkningsvolymer.
VI SS ÅTE R HÄMTN I NG I MAR KNAD E N

OM SÄTTN I NG OCH R E SU LTAT

Trots fortsatta prissänkningar på skogsråvaran under 2013 har
Sveaskog förbättrat det operativa rörelseresultatet. Detta har
främst åstadkommits genom ökade leveranser från egen skog
och god kostnadskontroll.
Försäljningen av skogsråvara uppgick under året till 10,8
miljoner kubikmeter (m3fub). Det är en ökning med en procent
jämfört med 2012. Försäljningen av sågtimmer, massaved och
flis ökade volymmässigt med två procent medan leveranserna av
biobränsle minskade med åtta procent.
Sveaskogs nettoomsättning för 2013 uppgick till 6 056
MSEK (6 307). Minskningen beror i allt väsentligt på sex procent
lägre försäljningspriser.
Det operativa rörelseresultatet uppgick till 978 MSEK (848).
Trots lägre priser för våra produkter har vi åstadkommit en
förbättring med 15 procent. Den viktigaste faktorn till resultatförbättringen är att vi har ökat leveranserna från vår egen skog
med fem procent. Enhetskostnaderna för avverkningen har
sjunkit bland annat till följd av att jämförelseåret innehöll
kostnader kopplat till stormen Dagmar. I övrigt har vi haft god
kostnadskontroll.
Reavinsterna från fastighetsförsäljning har ökat till 163
MSEK (122). I förbättringen ingår en bytesaffär med SCA som
innebär att Sveaskog avyttrat skogsmark i Jämtland och förvärvat mark i Västerbotten och Norrbotten.
Resultatandelen från intressebolag som härrör från innehavet
i Setra Group AB har förbättrats till 27 MSEK (–51). Detta är ett
uttryck för att marknaden för sågverken stärkts efter ett par
besvärliga år, samtidigt som lägre priser på skogråvara fått
genomslag och effektiviseringsarbetet i Setra börjat ge resultat.
Sveaskogs tillgångar består i allt väsentligt av skogmark och

Inledningen av året kännetecknades av en svag allmän konjunktur och en stark svensk krona, vilket påverkade konkurrenskraften för den svenska skogsindustrin. Den svenska sågverksproduktionen låg i början av året på den lägsta nivån sedan
1990-talet. Under 2013 lades ytterligare sågverk ned i Sverige.
Samtidigt kom året som helhet att präglas av en viss återhämtning, i synnerhet under andra halvåret och främst för sågade
trävaror och blekt barrsulfatmassa.
Produktionen av grafiska papper påverkas utöver den konjunkturella försvagningen av en strukturell omvandling till följd av
att framförallt efterfrågan på tidningspapper minskar. Under 2013
stängdes fyra pappersmaskiner för tillverkning av tidnings- och
tidskriftspapper i Sverige. En viss omställning pågår från grafiska
papper till förpackningspapper, men flera aktörer har aviserat om
nedläggning av tillverkningskapacitet. Denna marknads- och
strukturutveckling har sedan 2011 pressat priserna på skogsråvara. Pressen fortsatte under våren för att under sommaren
plana ut.
På helårsbasis har de genomsnittliga priserna på skogsråvara
för Sveaskogs del minskat med sex procent.
Inför 2014 finns det positiva indikatorer som gör att jag tror på
förbättringar under året.
LE DAN D E OCH HÅLLBART FÖR ETAGAN D E

Vår vision är att vara det ledande skogsföretaget. Det innebär att
vara det mest lönsamma skogsföretaget på kort och lång sikt, att
vara förstahandsvalet för affärspartners och medarbetare, att leda
utveckling och innovation i vår bransch och att vara bäst på att
kombinera ett lönsamt skogsbruk med miljöansvar.
Utifrån detta har vi satt upp långsiktiga mål för ett hållbart
företagande som, förutom mål för lönsamhet och kundnöjdhet,
är att bli ett mer jämställt företag och att ha god kvalitet i miljöhänsyn med 99 procent avverkningar utan stor påverkan. Den
generella naturhänsynen inom skogsbruket är lika viktig som
avsättningar till naturvårdskogar och ekoparker för att gynna den
biologiska mångfalden. Det är ett sätt att bedriva lönsamt skogsbruk på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är också ett sätt att vårda
vår viktigaste tillgång – skogen.
Stockholm i januari 2014

Per-Olof Wedin, vd och koncernchef.
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Verksamheten

N ETTOOM SÄTTN I NG OCH R E SU LTAT

Fjärde kvartalet
Under kvartalet uppgick nettoomsättningen
till 1 565 MSEK (1 585), en minskning med
en procent jämfört med motsvarande period
2012. Förändringen förklaras av två procent
lägre leveransvolymer vilket delvis har motverkats av en procent högre genomsnittliga
priser.
Det operativa rörelseresultatet, som är
det resultat som säger mest om hur den
löpande affären utvecklas, ökade till 275
MSEK (261) som en följd av högre priser
och lägre kostnader.
Reavinster från fastighetsförsäljning uppgick till 118 MSEK (23).
Resultatandelen kopplat till intresseföretaget Setra Group uppgick till 15 MSEK
(–30).
Rörelseresultatet före värdeförändring
skog uppgick till 408 MSEK (254).
Värdeförändring skog var 695 MSEK
(141). Efter värdeförändring skog uppgick
rörelseresultatet till 1 103 MSEK (395).
Finansnettot uppgick till –66 MSEK
(–91).
Resultatet före skatt uppgick till 1 037
MSEK vilket är en förbättring med 733
MSEK jämfört med motsvarande period
föregående år. Skatten för perioden uppgick
till –270 MSEK (1 250). Föregående års
skatt var positiv beroende på lägre uppskjuten skatt till följd av den bolagsskattesänkning som beslutades av riksdagen i
slutet av 2012.
Periodens resultat uppgick till 767 MSEK
(1 554).
Helåret
Nettoomsättningen minskade med fyra
procent och uppgick till 6 056 MSEK
(6 307). Den lägre omsättningen förklaras
främst av lägre priser vilket delvis har kompenserats av högre volymer. Medelpriset
minskade med sex procent medan leveransvolymerna ökade med en procent. Det
operativa rörelseresultatet uppgick till 978
MSEK (848). Förbättringen, trots lägre
virkespriser, beror främst på ökade leveransvolymer från egen skog, ökade intäkter för
upplåtelser samt lägre avverkningskostnader.

Reavinster från fastighetsförsäljning
uppgick till 163 MSEK (122). Försäljningen
inom programmet för förstärkning av enskilt
skogsbruk var lägre, ökningen var främst
hänförlig till en större markbytesaffär med
SCA.
Resultatandelen kopplat till intresseföretaget Setra Group uppgick till 27 MSEK
(–51).
Rörelseresultatet före värdeförändring
skog förbättrades och uppgick till 1 168
MSEK (919).
Värdeförändring skog var 1 046 MSEK
(503). Efter värdeförändring skog uppgick
rörelseresultatet till 2 214 MSEK (1 422).
Finansnettot uppgick till –273 MSEK
(–294). Förändringen förklaras framförallt av
lägre räntor.
Resultatet före skatt uppgick till 1 941
MSEK vilket är en förbättring med 813
MSEK jämfört med motsvarande period
föregående år.
Skatten uppgick till –466 MSEK (1 027).
Skillnaden jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av tidigare nämnd förändring av företagsskatt.
Årets resultat uppgick till 1 475 MSEK
(2 155). Minskningen förklaras av effekten
av ändrad bolagsskattesats. Såväl det operativa rörelseresultatet som reavinster och
värdeförändring skog har ökat.
KASSAFLÖD E, I NVE STE R I NGAR OCH

Nettoomsättning, MSEK
6951

6724
6307

6034

2009

2010

2011

2012

6056

2013

Operativt rörelseresultat, MSEK
1280
1085
978

924
848

2009

2010

2011

2012

2013

Räntebärande nettoskuld, MSEK
9004

8533

6031
5219

5230

2010

2011

FI NAN S I E LL STÄLLN I NG

Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 636 MSEK (542). Ökningen
beror framförallt på ett högre operativt
rörelseresultat och positiv förändring av
rörelsekapital. Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 212 MSEK (168).
Dessa består huvudsakligen av skogsmark
och skogsmaskiner. Investeringar i aktier
uppgick till 0 MSEK (4). Försäljningar av
anläggningstillgångar, främst skogsfastigheter, uppgick till 370 MSEK (251) och försäljningen av aktier uppgick till 0 MSEK (2).
Sveaskogs räntebärande nettoskuld har
under året minskat med 471 MSEK och
uppgick till 8 533 MSEK (9 004). Låneportföljen består till största del av lån emitterade
under Sveaskogs MTN-program samt
svenska certifikatsprogram. Cirka fem
procent av portföljen består av bankfinan-
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2009

2012

2013

Räntetäckningsgrad, ggr
5,5

4,4
3,5
2,8

2009

2,6

2010

2011

2012

2013

2013
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FI NAN S I E LLA ÄGAR MÅL

Avkastning eget kapital, %
12,4
11,3

11,0
8,8

4,7

2009

2010

2011

2012

siering. Lånevolymen under certifikatsprogrammet var 2 520 MSEK (3 000)
vilket har refinansierats löpande. Under
MTN-programmet är den utestående volymen vid årsskiftet 4 850 MSEK (4 140).
Den genomsnittliga räntebindningen har
under året som lägst varit cirka 22 månader och var vid bokslutstillfället 30 månader. Räntetäckningsgraden uppgick till 3,5
(2,6) och bruttolånekostnaden har varit
2,65 procent (3,4).

2013

Andra enheter inom koncernen

Finansiellt mål: 7 procent fr o m 2011.
Tidigare gällde 6 procent.

MOD E R FÖR ETAG ET

Direktavkastning, %
5,4
4,4
3,9
3,3
3,2

2009

2010

2011

2012

2013

Finansiellt mål: 5 procent fr o m 2011.
Tidigare gällde 3,5 procent.

SVE N S KA S KOG S PLANTOR AB

Soliditet, %
55
52

54
47

Sveaskog AB (publ.), som ägs av svenska
staten till 100 procent, äger och förvaltar
skogsfastigheter och aktier i dotterföretag
samt svarar för koncerngemensam finansiering.
För Sveaskog AB var rörelsens intäkter
under året 46 MSEK (26). Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 0 MSEK
(4 500). Moderföretagets kostnader består
huvudsakligen av räntekostnader. Företaget
har inga anställda.

49

Svenska Skogsplantor är ett helägt dotterföretag som producerar och säljer skogsodlingsmaterial samt utför tjänster inom
skogsskötselområdet. Företaget omsatte
316 MSEK jämfört med 346 MSEK föregående år. Rörelseresultatet uppgick till
24 MSEK (30).
S ETRA G ROU P AB

2009

2010

2011

2012

2013

Finansiellt mål: 35–40 procent.

Utdelning, MSEK
4473
Utdelning utöver
utdelningsmål
Utdelning enligt
utdelningsmål

1739*

487
2009

435
2010

2011

2012

Mål: Minst 60 procent av resultatet efter
skatt exklusive ej kassaflödespåverkande
värdeförändringar enligt IFRS.
* Inkl koncernmässigt värde för utdelning
av Ersättningsmark i Sverige AB.

Sveaskog äger 50 procent av aktierna i
träindustriföretaget Setra Group AB som
redovisas som intresseföretag. I koncernens resultaträkning redovisas andelen av
intresseföretagets resultat. Nettoomsättningen uppgick till 4 068 MSEK (4 069).
Rörelseresultatet uppgick till 107 MSEK
(–80). Sveaskogs resultatandel i företaget
justerat för internvinster under året uppgick
till 27 MSEK, jämfört med –51 MSEK föregående år.

Marknad
Sveaskog bedriver handel med skogsråvara
i Sverige och ungefär hälften av skogsråvaran tas från den egna skogen. Marknadsförutsättningarna i branschen påverkas till
stor del av hur den globala trä- och skogsindustrin samt energisektorn utvecklas.
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Sveaskogs kunder finns i huvudsak i
Sverige och exporterar en stor del av sina
produkter över hela världen. Utbud, efterfrågan, priser och valutor påverkar därför
lönsamheten i olika led.
SÅGVE R K

År 2013 präglades av en viss återhämtning
av konjunkturen. I Västeuropa, som är en
stor marknad för svenska sågverk, ökade
de största importländerna sin aktivitet
under det andra halvåret även om ökningen
skedde från en låg nivå. Byggandet ökade
något i Europa.
På den amerikanska marknaden låg
bostadsbyggandet på en fortsatt låg nivå
under första halvåret för att stiga något
under slutet av året.
Den svenska kronan var fortsatt stark
under en stor del av året vilket påverkade
de svenska sågverkens konkurrenskraft på
flertalet marknader. Ytterligare sågverk i
Sverige fick stänga under 2013. Trots
stängningar av enheter ökade produktionen
något genom ökad aktivitet i befintliga
anläggningar.
Priserna på sågade trävaror steg något
under året, främst i södra Sverige.
Sannolikt kunde produktionen ha varit
högre under året men bristen på sågtimmer
under andra halvåret och fjärde kvartalet
hade en dämpande effekt. Exportpriserna
för sågade trävaror ökade under året.
Sågtimmerpriserna var i stort sett oförändrade men steg något under andra halvåret i
främst södra Sverige. För Sveaskog finns
det anledning att se optimistiskt på marknadsutvecklingen.

Sveaskogs leveranser
Sveaskogs levererade 4 298 (4 224)
km3fub sågtimmer under 2013, vilket är två
procent högre än under 2012.
MASSA- OCH PAPPE R S I N D USTR I

Västeuropa är den viktigaste marknaden för
svensk massa- och pappersindustri följd av
Asien. Produktion och export av svensk
pappersmassa ökade något under året.
Under det andra halvåret steg priserna för
blekt barrsulfatmassa (NBSK) från cirka
820 US-dollar per ton till cirka 900–920
US-dollar och optimismen i branschen
ökade något.
Nedlagd kapacitet inom tidningspapper
innebar en minskad produktion och export

SVEASKOG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

av papper. Efterfrågan på papper för
förpackningsändamål ökade däremot. En
viss omställning från grafiska papper till
förpackningspapper pågår i branschen.
Marknaden för massaved och annan
fiberråvara har till stora delar präglats av
överskott med sjunkande priser som följd.
Skogsindustrinedläggningar i Norge har
medfört ökad import av massaved till
Sverige. Sveaskog förväntar sig fortsatt
konkurrens från importerad ved.

Sveaskogs leveranser
Sveaskog levererade 4 978 (5 018) km3fub
massaved och flis under 2013, vilket är en
procent lägre än under 2012.

energiproduktion baserat på kolförbränning
och importen av träpellets från USA till
Europa ökar.
I Sverige var efterfrågan relativt god
under den kyliga våren. Utbudet av grenar
och toppar (grot) samt energived var under
resten av året stort vilket bidrog till prissänkningar på biobränsle under andra
halvåret. Efterfrågan påverkades också av
det låga svenska elpriset.
En varm höst bromsade in leveranserna
under årets andra hälft och då främst under
fjärde kvartalet.
Sveaskog väntar sig framöver en
balanserad marknad där vinterklimatet och
kvaliteten kommer att påverka leveransmöjligheterna.

Sveaskogs totala leveransvolym,
km3fub

10834

2009

11268

2010

10721

10807

2011

2012

2013

Leveransvolym sågtimmer,
km3fub
4261

4308

4224

4322

2012

2013

3983

B IOB RÄN S LE MAR KNAD E N

I Europa finns kravet att minst 20 procent
av energiproduktionen ska vara baserad på
förnybara råvaror år 2020. Omställningen
går emellertid trögt som följd av svag konjunktur i många länder. Tyskland ökar sin

10605

Sveaskogs leveranser
Sveaskog levererade 1 353 (1 479) km3fub
biobränsle under 2013, vilket är nio procent
lägre än under 2012.

2009

2010

2011

Leveransvolym massaved och ﬂis,
km3fub
5234

5499
5124

5018

5126

2011

2012

2013

Grotflisning i Ekopark Galhammar.
Foto av Kurt Rodhe.

2009

2010

Leveransvolym biobränsle,
km3fub
1461

1498

1479
1359

1339

2009

– 5 –

2010

2011

2012

2013

2013
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Sveaskogkoncernen

Resultaträkning i sammandrag
3 månader
MSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Förändring av varulager
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Operativt rörelseresultat (Not 2)
Reavinster fastighetsförsäljning
Resultatandel i intresseföretag
Rörelseresultat före värdeförändring skog
Värdeförändring skog (Not 1)
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens/Årets resultat
Resultat/aktie, SEK före och efter utspädning
- räknat på genomsnittligt antal aktier, milj

12 månader

Kv 4
2013

Kv 4
2012

Helår
2013

Helår
2012

1 565
16
–474
105
–744
–169
–24
275
118
15
408
695
1 103
–66
1 037
–270
767

1 585
27
–454
81
–811
–134
–33
261
23
–30
254
141
395
–91
304
1 250
1 554

6 056
40
–1 929
37
–2 577
–552
–97
978
163
27
1 168
1 046
2 214
–273
1 941
–466
1 475

6 307
37
–2 036
4
–2 819
–535
–110
848
122
–51
919
503
1 422
–294
1 128
1 027
2 155

6,48
118,4

13,13
118,4

12,46
118,4

18,20
118,4

Rapport över totalresultatet
3 månader

12 månader

Kv 4
2013

Kv 4
2012

Helår
2013

Helår
2012

Periodens/Årets resultat

767

1 554

1 475

2 155

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

56
–12

7
–5

56
–12

7
–5

1
–12
3

1
–8
–1

1
53
–12

0
–26
4

MSEK

Komponenter som kan komma att återföras över resultaträkningen
Valutakursdifferenser
Kassaflödessäkringar
Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar (Not 3)
Summa övrigt totalresultat för perioden/året,
netto efter skatt
Summa totalresultat för perioden/året

Definitioner
Avkastning på eget kapital
Redovisat resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget
kapital.
Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital,
exklusive uppskjuten skatt.
Bruttomarginal
Rörelseresultat före avskrivningar och resultatandel i
intresseföretag i procent av nettoomsättningen.
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36

–6

86

–20

803

1 548

1 561

2 135

Direktavkastning
Rörelseresultat före värdeförändring skog exkl. reavinster
fastighetsförsäljning, dividerat med genomsnittligt operativt
kapital, exkl. uppskjuten skatt.
Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt operativt kapital.
Nettoresultat per aktie
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal
aktier under året.
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Sveaskogkoncernen

Balansräkning i sammandrag
MSEK

31 dec 2013

31 dec 2012

5

8

2 156
537
29 375
414
32 487

2 083
563
28 424
389
31 467

Omsättningstillgångar
Lager
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

673
1 512
1 155
3 340
35 827

659
1 789
830
3 278
34 745

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

17 397

16 271

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder och avsättningar
Övriga skulder och avsättningar
Summa långfristiga skulder

6 004
7 645
13 689

5 529
7 332
12 861

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 645
1 096
4 741
18 430
35 827

4 305
1 308
5 613
18 474
34 745

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Skogsmark (Not 1)
Övriga materiella anläggningstillgångar
Biologiska tillgångar – växande skog (Not 1)
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Operativt kapital
Balansomslutningen exkl. räntebärande tillgångar, skattefordringar och tillgångar som innehas för försäljning minus ej räntebärande skulder och uppskjutna skatteskulder, allt beräknat vid
årets slut.
Operativt rörelseresultat
Rörelseresultat före värdeförändring skog, resultatandel i
intresseföretag och reavinster från fastighetsförsäljningen.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat före värdeförändring skog exkl. reavinster
fastighetsförsäljning plus ﬁnansiella intäkter dividerat med
ﬁnansiella kostnader.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.

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

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

Kassaflödesanalys i sammandrag
MSEK

Helår 2013

Helår 2012

2 214
–1 280
19
–314
–95

1 422
–548
40
–245
–287

544
92
636

382
160
542

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Investering i aktier
Försäljning av anläggningstillgångar
Försäljning av aktier
Förändring av räntebärande fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–212
0
370
0
0
158

–168
–4
251
2
0
81

Finansieringsverksamheten
Förändring av ägarkapital
Utbetald utdelning
Förändring av räntebärande skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–435
–34
–469

–4 473*
3 934
–539

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

326
830
1 155

84
746
830

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Ej kassaflödespåverkande poster m m
Erhållna räntor
Erlagda räntor
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

* Kontantutdelning 4 473 MSEK varav 4 000 MSEK utöver utdelningsmålet.

Förändringar i eget kapital i sammandrag
MSEK

Helår 2013

Ingående eget kapital 1 januari
Summa totalresultat för året
Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma
Utgående eget kapital vid årets slut

16 271
1 561
–435
17 397

Helår 2012
18 609
2 135
–4 473*
16 271

* Ordinarie utdelning 473 MSEK, därutöver 4 000 MSEK utöver utdelningsmålet.

Nyckeltal
Helår 2013
Direktavkastning, % 1)
(mål minst 5%)
Avkastning på eget kapital, % 1) (mål minst 7%)
Soliditet, %
(mål mellan 35 och 40%)
Rörelsemarginal, %
Avkastning operativt kapital, % 1)
Skuldsättningsgrad
Räntetäckningsgrad, ggr 1,3)
Räntebärande nettoskuld, MSEK
Resultat per aktie, SEK 2)
Medelantal anställda
Antal anställda

3,9
8,8
49
37
8,7
0,49
3,5
8 533
12,46
899
693

1) Rullande 12 månader.
2) Räknat på antal aktier, 118 373 034 st.
3) Rörelseresultat före värdeförändring skog minus reavinster för fastigheter
plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
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Helår 2012
3,2
12,4
47
22
5,8
0,55
2,6
9 004
18,20
949
702
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Moderföretaget

Resultaträkning i sammandrag
MSEK
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

Helår 2013

Helår 2012

46

26

0

–1

Rörelseresultat

46

25

Finansiella poster

–46

4 475

0

4 500

Resultat före skatt
Skatt

0

0

Årets resultat *

0

4 500

31 dec 2013

31 dec 2012

56
56

59
59

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

24 934
2 210
27 144
27 200

24 934
2 220
27 154
27 213

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

398
98
0
496
27 696

544
265
0
809
28 022

Eget kapital
Eget kapital

11 315

11 750

Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder
Övriga avsättningar
Summa långfristiga skulder

5 447
3
5 450

4 817
7
4 824

10 860
71
10 931
27 696

11 355
93
11 448
28 022

* Samma som Summa totalresultat för året.

Balansräkning i sammandrag
MSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder och avsättningar
Övriga skulder och avsättningar
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderföretaget

Kassaflödesanalys i sammandrag
MSEK
Kassaflöde
Kassaflöde
Kassaflöde
Kassaflöde

Helår 2013

Helår 2012

255
45
–300
0

2 841
–86
–2 755
0

0
0

0
0

Helår 2013

Helår 2012

11 750
–435
0
11 315

11 723
–4 473
4 500
11 750

från den löpande verksamheten
från investeringsverksamheten
från finansieringsverksamheten
totalt

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Förändringar i eget kapital i sammandrag
MSEK
Ingående eget kapital 1 januari
Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma
Årets resultat
Utgående eget kapital vid årets slut

R E DOVI S N I NG S PR I NCI PE R

NOT 2 – KOM M E NTAR E R TI LL R E SU LTATRÄKN I NG E N, M S E K

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med
IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2,
Redovisning för juridiska personer. Moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper och beräkningsprinciper för rapporten
är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning förutom när det gäller IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 1
Utformning av finansiella rapporter och IFRS 13 Värdering till
verkligt värde. Nya IAS 19, IAS 1 och IFRS 13 tillämpas från och
med 1 januari 2013 och jämförelseåret har justerats i enlighet
med detta. Övriga nya eller reviderade IFRS samt
tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på
koncernens eller moderföretagets resultat och ställning.
Belopp anges i MSEK om inte annat anges. Siffror inom
parentes avser motsvarande period föregående år.

Fjolårets helårsresultat inkluderar kostnader för upparbetning av
stormen Dagmar på cirka 70 MSEK.

NOT 1 – VÄR D E FÖRÄN D R I NG S KOG, M S E K

Det marknadsrelaterade värdet på Sveaskogs skogstillgångar
per 31 december 2013 har beräknats till 31 531 (30 507), varav
29 375 (28 424) utgör det verkliga värdet på den växande
skogen och 2 156 (2 083) utgör ett fastställt anskaffningsvärde
för mark. Förändringen i balansräkningen uppgår till 1 024 (498).
Ökningen förklaras av nya avverkningsberäkningar och uppdaterade pris- och kostnadsbedömningar.

NOT 3 – VÄR D E R I NG AV FI NAN S I E LLA D E R IVAT OCH S KU LD E R

Följande tabell visar koncernens derivat värderade till verkligt
värde per 31 december 2013 och 31 december 2012:

MSEK

Nivå 1
2013 2012

Nivå 2
2013 2012

Nivå 3
2013 2012

Tillgångar
Finansiella tillgångar
värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen
Summa tillgångar
0

0

0

0

0

0

Skulder
Derivatinstrument
Summa skulder

0
0

60
60

118
118

0
0

0
0

0
0

Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i Nivå 2

Derivat i nivå 2 består av ränteswapar och används för både
trading och säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde av
ränteswapar baseras på swapräntor framtagna från ett finansinformationssystem och omvandlas till en nollkupongkurva för
värderingen.
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Koncernens värderingsprocess

VI KTIGA HÄN D E LS E R E FTE R BALAN S DAG E N

Inom ramen för koncernens finansfunktion sker ett arbete med
värdering av finansiella tillgångar och skulder. Finansfunktionen
rapporterar till Ekonomichefen som i sin tur rapporterar till vice
vd/CFO. Till sin hjälp har finansfunktionen ett väl etablerat
finansiellt system och finansiell kursinformation från ett välkänt
finansinformationssystem. En dubbelkoll sker av värderingen av
derivatinstrument av otc-typ för att säkerställa rätt värdering.

Inga viktiga händelser har skett efter balansdagen.

Verkligt värde på finansiella skulder. Det verkliga värdet på
upplåning bedöms enligt nedan:

UTD E LN I NG

(Verkligt värde = marknadsvärde plus upplupen ränta)
2013-12-31
5 624
3 624
9 248

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Totalt

2012-12-31
4 328
4 867
9 195

R I S KE R OCH OSÄKE R H ETS FAKTOR E R

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till Sveaskogs årsredovisning för 2012 sidorna
58–60. En uppdaterad bild sker i årsredovisningen för 2013.

ÖVR IGT

Under 2013 har inga relationer eller transaktioner med närstående förekommit förutom normalt påverkande transaktioner i verksamheten. Transaktioner med närstående kommer att framgå av
not 3 i Sveaskogskoncernens årsredovisning för 2013.

Enligt gällande ekonomiska mål ska ordinarie utdelning långsiktigt motsvara minst 60 procent av resultatet efter skatt exklusive
ej kassflödespåverkande värdeförändringar enligt IFRS. Hänsyn
ska tas till Sveaskogs konsolideringsbehov och ekonomiska
ställning i övrigt. Förslag till årsstämman om utdelning för 2013
tas av styrelsen i mars 2014.
ÅR SSTÄM MA

Årsstämma hålls i Stockholm den 24 april 2014. Stämman är
öppen för allmänheten. Årsredovisning beräknas kunna publiceras på www.sveaskog.se i mitten på mars 2013. Tryckt
årsredovisning på svenska distribueras i början av april.
Den tryckta årsredovisningen kan beställas från Sveaskog,
e-post info@sveaskog.se eller direkt via Sveaskogs hemsida
www.sveaskog.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande
översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 28 januari 2014
Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)

Göran Persson

Eva Färnstrand

Thomas Hahn

Ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Johan Hallberg

Birgitta Johansson-Hedberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Anna-Stina Nordmark Nilsson

Mats G Ringesten

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Eva-Lisa Lindvall

Sture Persson

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Per-Olof Wedin
Verkställande direktör och koncernchef

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
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Foto: Anders Alm

Ett hygge kan väcka känslor och ses som en dramatisk förändring i landskapet. Förr var ett
avverkat hygge ofta ett stort, rektangulärt och avskalat område. I dag sker avverkning med
stor hänsyn, där hygget ofta slingrar sig fram i landskapet och det här och var finns mindre
eller större dungar av träd sparade. Naturvärdesträd och buskar som är avvikande sparas
liksom lövträd i barrskog och hänsynskrävande biotoper, död ved och torra träd. Kulturmiljöer
värnas och kantzoner lämnas mot vattendrag.
Sveaskog har satt upp långsiktiga mål för ett hållbart företagande som bland annat omfattar
att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Ett konkret mål är att klara 99 procent av miljövärdena
i skogsbruket utan stor påverkan, det som kallas ”hänsynsindex”. Den generella naturhänsynen
vid avverkningar är lika viktig som avsättningar till naturvårdsskogar och ekoparker, eftersom det
ger förutsättningar för biologisk mångfald på landskapsnivå.
I Pålänge utanför Kalix har Sveaskog fått uppmärksamhet för en vacker avverkning. Delaktiga
i arbetet har bland annat varit (fr v) Fredrik Risén (skogsentreprenör), Jan Forsström (markägare),
Anders Nenzén (Skoglig samverkan) och Bror Olofsson (virkesköpare Sveaskog).

VI D FRÅGOR KONTAKTA

www.sveaskog.se
TI D PU N KTE R FÖR KOM MAN D E RAPPORTE R

Årsstämma
Delårsrapport januari-mars 2014
Delårsrapport januari–juni 2014
Delårsrapport januari–september 2014

Sveaskog AB, Stockholm
Torsgatan 4, 105 22 Stockholm
Tel 08-655 90 00
Sveaskog AB, Kalix
Torggatan 4, Box 315, 952 23 Kalix
Tel 0923-787 00
info@sveaskog.se
www.sveaskog.se

24 april 2014
24 april 2014
16 juli 2014
22 oktober 2014

Produktion: Ahnlund Ateljé, januari 2014.

Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel 08-655 91 74, 076-130 42 01
Per Matses, vice vd och CFO, tel 08-655 92 90, 070-655 98 20

