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Bokslutsrapport 2008

Fjärde kvartalet
• Tilltagande påverkan av konjunkturavmattning.

• Fallande virkespriser.

• Låg försäljningsvolym till sågverks-, massa- och 

 pappersindustrin.

• Minskad efterfrågan och lägre försäljningsvolym 

inom markförsäljningsprogrammet.

• Kvartalets nettoomsättning uppgick till 1 735 MSEK 

(1 976).

• Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick 

till 81 MSEK (359). 

• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog 

 uppgick till 409 MSEK (619), vari ingår realisations-

vinster från försäljningar av skogsfastigheter med 

 71 MSEK (207).

• Periodens resultat uppgick till 634 MSEK (432).

Helåret
• Påverkan av den svaga konjunkturen.

• Högre genomsnittliga virkespriser jämfört med 2007.

• Minskad efterfrågan främst beträffande sågtimmer.

• Minskad efterfrågan inom markförsäljnings  -

 pro grammet. 

• Nettoomsättningen uppgick till 7 240 MSEK 

 (7 263).

• Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick 

till 634 MSEK (1 361). 

• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick 

till 1 774 MSEK (2 123) vari ingår realisations vinster 

från försäljningar av skogsfastigheter med 330 

MSEK (571).

• Nettoresultatet uppgick till 1 406 MSEK (1 419).

 Koncernchefens kommentar
Den relativt starka inledningen av 2008 förbyttes mot 

en svagare avslutning. Under fjärde kvartalet sjönk för-

säljningsvolymen med 11% jämfört med samma period 

föregående år. Totalt under 2008 levererade Sveaskog 

12,5 miljoner kubikmeter sågtimmer, massaved och 

biobränsle, vilket är en minskning med 8,5% jämfört 

med 2007. Den totala försäljningsintäkten har ändå 

kunnat hållas på samma nivå som 2007 genom högre 

virkespriser. 

 Den sålda volymen sågtimmer och massaved 

 minskade med 10% under året. Minskningen beror 

på kraftiga produktionsbegränsningar såväl inom 

 pappers- och massaindustrin som på många sågverk.

Konjunktur avmattningen märks inte hos biobränsle-

kunderna. Där fortsätter expansionen och Sveaskog 

ökade under 2008 den sålda volymen biobränsle med 

8% jämfört med 2007.

 Sveaskogs operativa rörelseresultat under fjärde 

kvartalet och helåret 2008 försämrades jämfört med 

2007 beroende på dels lägre leveransvolymer, dels 

ökade kostnader. Avverknings- och transportkostna-

derna ökade markant på grund av höjda drivmedels-

priser, som dock sjönk något i slutet av året. Då efter-

 Kvartal 4 Helår

MSEK  2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning 1 735  1 976  7 240  7 263

Rörelseresultat före värdeförändring skog  81 359 634 1 361

Värdeförändring skog 328 260 1 140  762

Rörelseresultat 409 619 1 774 2 123

Resultat före skatt 215 549 1 316 1 860

Nettoresultat 634 432 1 406 1 419

Resultat per aktie, SEK 5,35  3,65 11,88 11,99
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frågan på sågtimmer har minskat har företagets gall-

ringsandel ökat, vilket ökat genomsnittlig drivnings-

kostnad. Resultatet belastas även av kostnaderna för 

upparbetning av granbarkborreskadad skog i södra 

Sverige.

 Skogsvård är en förutsättning för att utveckla 

 skogens värden och långsiktiga lönsamhet. Under 

2008 har Sveaskog skogsvårdat 102 300 hektar 

med åtgärder såsom sådd, plantering och röjning.

 En ökad tillväxt i skogen bidrar positivt till klimatet 

genom att öka inbindningen av koldioxid och produce-

ra mer förnyelsebar skogsråvara. Sveaskog ökar till-

växten genom bland annat gödsling, planteringar med 

förädlat plant material och utvecklade röjningsmetoder. 

Sveaskog driver även forskning och utveckling kring 

mer miljö anpassade gödselmedel. Under 2008 har vi 

avsatt en 2 000 hektar stor tillväxtpark i Västerbotten, 

där målet är att öka tillväxten med 50% genom inten-

siv skogsskötsel samtidigt som effekter på skogens 

ekosystem studeras.

 Omsättningen för fastighetsaffärer uppgick totalt till 

1 030 MSEK, vilket är marginellt lägre än de 1 059 

MSEK som genomfördes 2007. Antalet affärer, i mark-

försäljningsprogrammet, är i stort detsamma som 
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under 2007, 239 jämfört med 238. Höstens finanskris 

och den åtstramade kreditmarknaden har haft en 

negativ påverkan på efterfrågan och antalet avslutade 

affärer. 

 Intresset för etablering av vindkraftverk på 

Sveaskogs marker är fortsatt stort. Ett intensivt arbete 

pågår med att mäta och projektera lämpliga vindlägen 

tillsammans med både stora energiföretag och mindre 

lokala entreprenörer.

 Avsättning av skogsmark till ekoparker är en viktig 

del i Sveaskogs miljöpolicy, som syftar till att stärka 

biologisk mångfald. Under 2008 invigde vi fyra nya 

ekoparker. Sveaskog  sjösatte även ett storskaligt 

 program för naturvårdande skötsel i ekoparker och 

naturvårdsskogar. Totalt  handlar det om åtgärder på 

135 000 hektar, vilket motsvarar ungefär en tredjedel 

av Sveaskogs naturvårdsareal nedan fjällskogsgrän-

sen.

 Sveaskogs intressebolag Setra Group AB verkar 

inom den trämekaniska industrin som är en konjunk-

turkänslig bransch. 2007 var ett mycket bra år för de 

flesta sågverk med höga marginaler och goda resultat. 

Under 2008 förändrades situationen och vinsterna har 

vänt till omfattande förluster. Någon nära förestående 

vändning är svår att se då byggkonjunkturen förmod-

ligen inte nått botten ännu. Setra har kunnat kompen-

sera stora delar av volymbortfallet med produktions-

begränsningar och en sänkning av lagret har inneburit 

att kassaflödet varit tillfredställande. Sveaskogs 

 resultatandel för 2008 beräknas uppgå till –110 

MSEK, men har ännu inte fastställts.

 Under året har Sveaskogs totala investeringar 

 uppgått till 172 MSEK. Drygt en tredjedel utgörs av 

investering i intressebolaget SunPine AB, som bygger 

Sveriges första kommersiella biodieselanläggning i 

Piteå samt del tagande i en nyemission i forsknings-

bolaget SweTree Technologies AB. Ytterligare en dryg 

tredjedel utgörs av ett förvärv av skogsmark från 

Skogsstyrelsen samt mindre investeringar i mark och 

byggnader. Investeringar har även gjorts i nya skogs-

maskiner. 

 Den globala finanskrisen har påverkat Sveaskog 

genom kraftigt höjda räntemarginaler på den svenska 

marknaden för företagscertifikat under fjärde kvartalet. 

Sveaskog har dock tack vare sin starka balansräkning 

kunnat agera på marknaden även under dessa turbu-

lenta finansiella förhållanden. 

 Marknad
Den globala ekonomin har nu gått in i en lågkonjunk-

tur, tillväxtprognoserna skrivs ned löpande och en 

negativ tillväxt förutspås i hela OECD-området under 

2009. Många bedömare menar att konjunkturen 

 bottnar först under senare delen av 2010 för att 

sedan vända uppåt under 2011.

Sågverksindustrin
Trävarumarknaderna är fortsatt svaga. Även om det 

under hösten fanns svaga tecken på att prisnedgång-
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en började plana ut, menar många bedömare att trä-

varupriserna kommer att falla ytterligare när byggandet 

avtar. Många sågverksföretag produktionsbegränsar 

för att möta en vikande orderingång på hemma- och 

exportmarknaderna. Minskande efterfrågan gör att 

sågverken har en kraftig lageruppbyggnad av färdig-

varor vilket har drivit ned priserna på mark naden. På 

senare tid har signaler kommit som pekar på att den 

kortsiktiga balansen på trävarumarknaden har för-

bättras och att köparnas lager av sågade  trä varor har 

minskat. Det finns dock inga tecken på en snar positiv 

vändning på marknaden. 

 Ännu har inga större strukturförändringar skett i 

branschen, men sådana väntas i takt med att lönsam-

heten viker i företagen. 

 

Massa- och pappersindustrin
Massa- och pappersindustrin har haft en fallande 

 produktion under det senaste kvartalet och konjunk-

turen är kraftigt vikande. Massaproducenterna har 

 stigande lager och massapriserna har sjunkit snabbt 

under senaste kvartalet. Främsta skälet är en vikande 

efterfrågan från papperstillverkarna när dessa av 

marknadsskäl begränsar sin produktion. Det finns 

 signaler om att svenska företag, som gynnas av en 

svag valuta, ökar sina marknadsandelar i Europa. 

 För att hantera en allt lägre efterfrågan begränsar 

skogsindustriföretagen kapaciteten. Detta sker främst 

genom temporära stopp, men även genom nedlägg-

ning av industrier. Till följd av det rådande ekonomiska 

läget är strukturaffärer att vänta framöver.  

Biobränslemarknaden
Expansionen av biobränslebaserad energiproduktion 

fortsätter. Inom EU pågår ett intensivt arbete med att 

hitta former för att trygga råvaruförsörjningen till den 

europeiska energisektorn på ett uthålligt och miljö-

vänligt sätt. Svenska företag får i ökande omfattning 

förfrågningar från utländska energibolag om möjlig-

heterna att leverera biobränsle. Än så länge sker dock 

endast begränsade exportaffärer. 

 Virkesmarknaden

Norra Europa
Virkesmarknaden i Östersjöområdet präglas långsiktigt 

av en bristsituation för både timmer- och massaved-

sortimenten, vilket under 2006–2007 ledde till stigan-

de priser. För närvarande är pristrenden dock vikande 

på grund av den försämrade konjunkturen som leder 

till omfattande produktionsbegränsningar inom såväl 

träindustrin som pappers- och massaindustrin. Energi-

sektorn håller delvis emot på fibersidan genom att 

 etablera ett prisgolv i marknaden. Förväntningar om 

stigande framtida råvarupriser och företagens behov 

av att positionera sig på virkesmarknaden bidrar till 

att eventuella prissänkningar inte direkt speglar den 

 dystra utvecklingen i skogsindustrin eller sågverks-

sektorn.
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Sverige
Marknaden för sågtimmer har under de senaste 

 månaderna präglats av sågverkens produktions-

begränsningar till följd av låg efterfrågan på sågade 

trävaror och låga färdigvarupriser. Flödet av cellulosa-

flis till massa- och pappersindustrin har på grund av 

detta varit svagt. I södra Sverige pågår en avveckling 

av timmerlagren sedan stormarna, vilket får effekter på 

timmerpriserna. Sågverken försöker hålla ned sina 

lager av sågtimmer samtidigt som de fortsätter att 

bedriva ett aktivt marknadsarbete gentemot virkes-

leverantörer för att bevaka sina positioner på den 

 lokala virkesmarknaden. Pristrenden på timmer är i 

nuläget  vikande.

 Massa- och pappersindustrin har parerat det svaga 

flödet av cellulosaflis med ett tidigare uppbyggt lager 

och en ökad förbrukning av massaved. Tidigare 

genomförda prishöjningar för att hålla uppe massa-

vedflödena ersätts nu av prissänkningar då alla fiber-

förbrukande industrier för närvarande är välförsörjda.

 Den inhemska efterfrågan på biobränsle är fortsatt 

hög och prisnivån närmar sig massaved. Det vikande 

flödet av biprodukter från sågverksindustrin får allt 

större genomslag och leverantörer av  biobränsle som 

bygger en stor del av sina energileveranser på bipro-

dukter börjar få problem att klara avtalade volymer. 

Detta  gynnar Sveaskog som har skogsbränsle som 

bas i leveranserna, vilket resulterar i förfrågningar om 

 volymer och höjda priser.

 Andra enheter inom koncernen
Sveaskog Naturupplevelsers resultat för 2008 är 

något bättre än föregående år trots minskad omsätt-

ning. Resultatförbättringen förklaras främst av en 

effektivare organisation med lägre kostnader och till 

del av en starkare säsong för sportfisket i Mörrumsån. 

Bolaget har under året tecknat avtal med 30 nya 

turismföretag som driver verksamhet på Sveaskogs 

marker.

 Svenska Skogsplantors resultat är oförändrat 

 jämfört med föregående år. Efterfrågan på plantor är 

god med stigande priser. Under hösten fattades beslut 

om renodling av utbudet av skogsvårdstjänster, vilket 

har medfört att den fasta personalstyrkan inom 

 tjänsteverksamheten har minskat. Under året har 

ca 200 000 plantor som behandlats med Conniflex 

levererats och utplanterats. Conniflex är det mekaniska 

skydd mot snytbagge som Svenska Skogsplantor har 

utvecklat och patenterat tillsammans med Sveaskog. 

 Intressebolaget Setra Group AB redovisar ett 

 avsevärt försämrat resultat till följd av den svaga 

 konjunkturen på trävarumarknaden. Sveaskogs 

 resultatandel i bolaget beräknas uppgå till –110 MSEK 

(248), men har ännu inte fastställts. Den planerade 

 ägarbreddningen av bolaget har försvårats av det 

svaga konjunkturläget och därmed rådande brist på 

riskvilligt kapital.  
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 Försäljning, resultat och lönsamhet

Fjärde kvartalet
Under kvartalet minskade nettoomsättningen för 

Sveaskogkoncernen med 12% jämfört med samma 

period 2007. Det förklaras främst av att försäljnings-

volymen minskade med 11% jämfört med samma 

 period  föregående år.

 Rörelseresultatet före värdeförändring skog har 

 försämrats kraftigt och uppgår till 81 MSEK (359). 

Resultatförsämringen förklaras av lägre leverans-

volymer och priser, en nedskrivning av värdet på 

avverkningsrätter samt väsentligt försämrad resultat-

andel i  intressebolaget Setra Group.  

 Resultatandelen för Sveaskog i Setra Group 

 beräknas uppgå till –36 MSEK (93). 

 Efter värdeförändring skog uppgick rörelseresulta-

tet till 409 MSEK (619), vari ingår realisationsvinster 

från försäljningar av skogsfastigheter med 71 MSEK 

(207). 

 Finansnettot om –194 MSEK (–70) har försämrats 

på grund av ökade räntekostnader och kostnader för 

historiska pensioner. Avsättningen som är gjord i enlig-

het med rekommendationer från Finansinspektionen 

är hänförlig till ökad genomsnittlig livslängd. Företagets 

positiva skatteeffekt för perioden 419 MSEK (–117) 

härrör huvudsakligen från sänkt bolagsskatt, från 28% 

till 26,3%, knuten till uppskjuten skatteskuld.  

 Periodens resultat uppgår till 634 MSEK (432). 

Helåret
Sveaskogkoncernens nettoomsättning är i stort sett 

oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 

7 240 MSEK (7 263). Den totala leveransvolymen av 

 rundvirke var ca 10% lägre än föregående år. Det 

kompenserades av ökade virkespriser.  

 Rörelseresultatet före värdeförändring skog blev 

634 MSEK (1 361). Förändringen förklaras främst av 

den kraftigt försämrade resultatandelen i Setra Group, 

lägre försäljningsvolym samt lägre reavinster vid för-

säljning av exploateringsmark. Det under året höga 

oljepriset har dessutom orsakat ökade kostnader för 

såväl transporter som avverkning och skogsvård. 

 Sveaskogs resultatandel efter skatt i intresse-

bolaget Setra Group beräknas uppgå till –110 MSEK 

(248), men har ännu inte fastställts. 

 Rörelseresultatet efter värdeförändring skog upp-

gick till 1 774 MSEK (2 123). I värdeförändring skog 

ingår koncernmässiga realisationsvinster vid försäljning 

av skogsfastigheter med 330 MSEK (571). Dessutom 

tillkommer IAS 41-värdejusteringen av skogskapitalet 

med 810 MSEK (191). Reavinstberäkningen har för-

ändrats från och med 1 januari 2008. Då övergick 

Sveaskog till att beräkna reavinsten värderelaterat och 

inte som tidigare arealrelaterat, då detta ger en mer 

rättvisande bild av uppkommen vinst. Värdejusteringen 

av skogskapitalet enligt IAS 41 förklaras av att före-
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tagets avverkningsberäkningar uppdaterats under året 

samt att avverkningsuttaget varit lägre än föregående 

år. 

 Finansnettot var –458 MSEK (–263), vilket är en 

försämring med 195 MSEK. Av denna förändring för-

klaras 94 MSEK av avsättning för historiska pensio-

ner. Den återstående kostnadsökningen förklaras av 

högre volym i låneportföljen och högre räntenivå.

 Kassaflöde, investeringar 
 och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

till 201 MSEK (–20). Det förbättrade kassaflödet 

beror främst på en positiv rörelsekapitalförändring. 

 Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick 

till 113 MSEK (87). Dessa består huvudsakligen av 

skogsmaskiner och skogsbilvägar. Investeringar i 

aktier utgör 58 MSEK (3). Försäljningarna av 

anläggnings tillgångar, främst skogsfastigheter, uppgick 

till 1 026 MSEK (1 063). Den räntebärande netto-

skulden minskade med 263 MSEK till 7 036 MSEK. 

 Personal
Per den sista december 2008 var antalet anställda 

741 personer (726) och medelantalet anställda 1 018 

(1 027).

Sveaskogkoncernen

 Resultaträkning i sammandrag     3 månader 12 månader

(Not 1)    Kv 4 Kv 4 Helår Helår

MSEK       2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning   1 735 1 976 7 240  7 263 

Övriga rörelseintäkter    4 40 21 110

Råvaror och förnödenheter   –753 –939 –3 259 –3 256

Förändring av varulager   67 30 –28 –8

Övriga externa kostnader   –799 –711 –2 658 –2 425

Personalkostnader    –119 –112 –500 –505

Avskrivningar enligt plan   –18 –18 –72 –66

Resultatandel i intresseföretag   –36 93 –110 248

Rörelseresultat före värdeförändring skog   81 359 634 1 361

Värdeförändring skog (Not 1)    328 260 1 140 762

Rörelseresultat   409 619 1 774 2 123

Finansiella poster   –194 –70 –458 –263

Resultat före skatt   215 549 1 316 1 860 

Skatt   419* –117 90 –441

Nettoresultat   634 432 1 406 1 419

Resultat/aktie, SEK   5,35 3,65 11,88 11.99

– räknat på genomsnittligt antal aktier, milj st   118,4 118,4 118,4 118,4

* Skatteeffekten härrör till sänkt bolagsskatt knuten till uppskjuten skatteskuld. 
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Under året har ett samarbete inletts med Skogs- och 

Träfacket kring tydligare krav på skogsvårdsentrepre-

nörer avseende personalfrågor samt en utvecklad 

 uppföljning av hur entreprenadföretagen lever upp till 

sina åtaganden. 

 Moderbolaget
Sveaskog AB, som ägs av svenska staten till 100%, 

äger och förvaltar skogsfastigheter och aktier i 

 dotterföretag samt svarar för koncerngemensam 

 finansiering.

 För Sveaskog AB var nettoomsättningen under 

2008, 72 MSEK (78). Resultatet efter finansiella 

 poster uppgick till 4 376 MSEK (–105), varav realisa-

tionsvinster vid fastighetsförsäljningar om 57 MSEK 

(50). Avvikelsen i resutatet består av en extra utdel-

ning från Sveaskog Förvaltnings AB till moderbolaget.

Moderbolagets kostnader består huvudsakligen av 

räntekostnader till följd av förvärvet av Sveaskog 

Förvaltnings AB. Bolaget har inga anställda.
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Sveaskogkoncernen

 Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK   Helår 2008 Helår 2007

Rörelseresultat  1 774 2 123

Ej kassaflödespåverkande poster m m  –930 –1 090

Erhållna räntor  64 50

Erlagda räntor  –508 –346

Betald skatt   –288 –424

Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring rörelsekapital 112 313

Rörelsekapitalförändring   89 –333

Kassaflöde från löpande verksamheten  201 –20

Investering i anläggningstillgångar  –113 –87

Investering i aktier  –58 –3

Försäljning av anläggningstillgångar  1 026 1 063

Förändring av räntebärande fordringar  –2 149

Kassaflöde från investeringsverksamheten  853 1 122

Utbetald utdelning  –810 –2 480

Förändring av finansiella skulder  310 937

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –500 –1 543

Periodens kassaflöde  554 –441

Likvida medel vid årets början  185 626

Likvida medel vid periodens slut   739 185

 Balansräkning i sammandrag

MSEK   31 dec 2008 31 dec 2007

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar  9 9

Skogsmark (Not 1)  1 990 2 015

Övriga materiella anläggningstillgångar  515 525

Biologiska tillgångar – växande skog (Not 1)  26 803 26 591

Övriga anläggningstillgångar  386 447

   29 703 29 587

Omsättningstillgångar  

Varulager  639 668

Förskott till leverantörer  387 338

Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande  1 786 1 906

Kortfristiga räntebärande fordringar   2 0

Likvida medel   739 185

    3 553 3 097

SUMMA TILLGÅNGAR  33 256 32 684

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital  16 087 15 586

Långfristiga skulder  

  Räntebärande skulder och avsättningar  4 440 3 860

  Övriga skulder och avsättningar  7 953 8 163

   12 393 12 023

Kortfristiga skulder  

  Räntebärande skulder   3 340 3 623

  Övriga skulder  1 436 1 452

   4 776 5 075

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  33 256 32 684

 Förändringar i eget kapital i sammandrag

MSEK   Helår 2008 Helår 2007

Ingående eget kapital 1 januari   15 586 16 620

Förändring i säkringsreserv, netto  –97 26

Omräkningsdifferens för perioden m m  2 1

Periodens resultat  1 406 1 419

Totala intäkter och kostnader för perioden  1 311 1 446

Kontant utdelning  –810 –2 480

Utgående eget kapital vid periodens slut  16 087 15 586
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 Nyckeltal*

    Helår 2008 Helår 2007

Rörelsemarginal, %   25 29

Avkastning på eget kapital, % 1)  9 9

Soliditet, %   48 48

Skuldsättningsgrad, ggr   0,44 0,47

Räntetäckningsgrad, ggr 1) 3)  1,4 4,8

Räntebärande nettoskuld, MSEK   7 036 7 299

Nettoresultat per aktie, SEK 2)  11,88 11,99

Medelantal anställda  1 018 1 027

Antal anställda  741 726

* För definitioner hänvisas till Årsredovisningen för 2007

1) Rullande 12 månader 

2) Räknat på antal aktier, 118 373 034 st

3) Rörelseresultat före värdeförändring skog plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. 

 

 

Sveaskogkoncernen

 Balansräkning i sammandrag

MSEK  31 dec 2008 31 dec 2007

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar  69 85

Finansiella anläggningstillgångar  

  Räntebärande  3 082 2 506

  Ej räntebärande  24 934   24 934

   28 016 27 440

   28 085 27 525

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande  1 016 1 160

Kortfristiga placeringar  5 685 5 425

Kassa och bank  0 0

   6 701 6 585

SUMMA TILLGÅNGAR  34 786 34 110

Eget kapital  13 207 8 678

Obeskattade reserver  0 0

Långfristiga skulder och avsättningar  

  Räntebärande skulder och avsättningar  3 599 3 005

Kortfristiga skulder och avsättningar  

  Räntebärande skulder och avsättningar  17 918 22 385

  Övriga skulder och avsättningar  62 42

   17 980 22 427

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  34 786 34 110

 Resultaträkning i sammandrag       12 månader

MSEK  Helår 2008 Helår 2007

Rörelsens intäkter 72 78

Rörelsens kostnader 0 –1

Rörelseresultat 72 77

Finansiella poster 4 304 –182

Resultat efter finansiella poster 4 376 –105

Dispositioner – –

Skatt 270 170

Nettoresultat 4 646  65

Moderbolaget
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 Redovisningsprinciper
Denna bokslutsrapport för Sveaskogkoncernen är 

upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, i enlighet 

med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekom-

mendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner.  

 Samma redovisningsprinciper tillämpas i boksluts-

rapporten som i årsredovisningen. Dessa redovis-

ningsprinciper beskrivs i Sveaskogs årsredovisning 

för 2007, not 1 Redovisningsprinciper.

 Belopp anges i MSEK om inte annat anges. Siffror 

inom parentes avser motsvarande period föregående 

år.

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 29 januari 2009

Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)

 Göran Persson Håkan Ahlqvist Lars Johan Cederlund
 Ordförande

 Eva Färnstrand Thomas Hahn Birgitta Johansson-Hedberg  

 Patrik Jönsson Christina Liffner Anna-Stina Nordmark Nilsson 

 Sture Persson Eva-Lisa Lindvall  Gunnar Olofsson  
   Verkställande direktör och koncernchef

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning

 Not 1 - Värdeförändring skog, MSEK
Det marknadsrelaterade värdet på Sveaskogs skogs-

tillgångar per 31 december 2008 har beräknats till 

28 793 (28 606), varav 26 803 (26 591) utgör det 

verkliga värdet på den växande skogen och 1 990 

(2 015) utgör ett fastställt anskaffningsvärde för mark. 

Förändringen i balansräkningen uppgår till 187 (–181). 

Gunnar Olofsson  

Verkställande direktör och koncernchef

Vid frågor kontakta
Gunnar Olofsson, vd och koncernchef, tel 08-655 91 74, 070-334 15 16

Peder Zetterberg, ek. och finanschef, tel 08-655 92 90, 0708-65 21 20 

www.sveaskog.se

Tidpunkter för kommande rapporter 
Delårsrapport januari–mars 2009 23 april 2009

Delårsrapport januari–juni 2009 23 juli 2009

Delårsrapport januari–september 2009 20 oktober 2009

KONCERNKONTOR

Sveaskog Förvaltnings AB 
Stockholm
Torsgatan 4

105 22 Stockholm

Tel 08-655 90 00

Fax 08-655 94 14

www.sveaskog.se

Sveaskog Förvaltnings AB

Sveaskog Förvaltnings AB
Kalix
Torggatan 4

Box 315

952 23 Kalix

Tel 0923-787 00

Fax 0923-787 01
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