
1 april – 30 juni 2014

•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	1	718	MSEK	(1	727).	Förändringen	
beror	på	tre	procent	lägre	leveranser,	vilket	kompenserats	av	högre	
försäljningspriser	om	fyra	procent.

•	 Det	operativa	rörelseresultatet	uppgick	till	255	MSEK	(273).	Högre	
försäljningspriser	har	motverkats	av	högre	avverkningskostnader	som	
följer	av	upparbetning	av	stormfälld	skog.	

•	 Värdeförändring	skog	var	164	MSEK	(150).

•	 Kvartalets	resultat	uppgick	till	306	MSEK	(314).	

1 januari – 30 juni 2014

•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	3	282	MSEK	(3	310).	Förändringen	
beror	på	fyra	procent	lägre	leveranser,	vilket	kompenserats	av	högre	
försäljningspriser	om	fyra	procent.

•	 Det	operativa	rörelseresultatet	ökade	till	632	MSEK	(544).	
	Förbättringen	beror	främst	på	högre	leveransvolymer	från	egen		
skog	och	högre	försäljningspriser.	

•	 Värdeförändring	skog	var	192	MSEK	(312).	Minskningen	är	i		
huvudsak	hänförlig	till	högre	avverkningsvolymer.

•	 Periodens	resultat	uppgick	till	594	MSEK	(596).

Q2

	 3	månader	 6	månader	 12	månader
	 april–juni	 januari–juni	 juli	2013–	 Helår
MSEK	 				2014								2013											2014	 2013	 juni	2014	 2013

Nettoomsättning	 1	718	 1	727	 3	282	 3	310	 6	027	 6	056

Operativt	rörelseresultat	 255	 273	 632	 544	 1	066	 978

Värdeförändring	skog	 164	 150	 192	 312	 927	 1	046

Rörelseresultat	 446	 462	 880	 896	 2	199	 2	214

Resultat	före	skatt	 382	 397	 745	 763	 1	923	 1	941	

Periodens	resultat	 306	 314	 594	 596	 1	473	 1	475

Kassaflöde	från	den	
löpande	verksamheten	 316	 303	 510	 355	 791	 636

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massa
ved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar 
skogen som en plats för fiske, jakt och andra natur upp levelser. Skogen 
och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling 
genomsyrar allt som görs.
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Mörrumsån



Fortsatt positiv resultatutveckling 
Sveaskogs operativa rörelseresultat förbättrades under det första halv
året med 88 MSEK till 632 MSEK. Den positiva utvecklingen förklaras 
främst av högre leveransvolymer från egen skog (+fem procent) och 
högre  virkespriser (+fyra procent). Framförallt i slutet av perioden har 
avverkningskostnaderna ökat till följd av upparbetning av stormfälld 
skog. Den totala försäljningsvolymen har  minskat med fyra procent. 
Nettoomsättningen för det första halvåret har  minskat till 3 282 MSEK 
(3 310).
 Totalt sålde Sveaskog under första halvåret 5,7 (5,9) miljoner kubik
meter (m3fub) skogsråvara. Försäljningen av sågtimmer ökade med fem 
procent medan försäljningen av massaved och flis minskade med två 
 procent och försäljningen av biobränsle med 32 procent. 

Återhämtning i marknaden 

Efterfrågan på sågade trävaror har ökat under första halvåret. Därmed 
fortsätter återhämtningen som påbörjades under slutet av 2013. Det 
råder en försiktig optimism i branschen.
 Träindustriföretaget Setra Group AB där Sveaskog äger 50 procent 
fortsätter att utvecklas bra. Rörelseresultatet för det första halvåret 
uppgick till 165 MSEK (33). 
 Sveriges export av massa har ökat i både volym och pris. Efterfrågan 
på tryckpapper fortsätter att minska, medan efterfrågan på kartong är 
stabil. Sammantaget har Sveriges export av papper och kartong 
 minskat. Positiva signaler från massaindustrin har kommit under våren 
genom Södras aviserade investeringar. Det finns för närvarande ett 
visst överskott på massaved i Sverige som påverkar prisnivåerna 
 negativt. 
 Efterfrågan på biobränsle har minskat kraftigt till följd av låga 
 elpriser och substituterande bränslen.  Sveaskogs investering i flytande 
bränslen genom SunPine utvecklas väl och bolaget har för första 
 gången lämnat utdelning. För Sveaskogs del uppgår den till cirka 
5 MSEK.

Nya ekonomiska mål

Vid årsstämman beslutade ägaren om nya ekonomiska mål. Det nya 
direktavkastningsmålet är 4,5 procent och utfallet för första halvåret i 

år uppgick till 4,5 procent (3,7). Målet för 
nettoskuldsättningsgraden är 0,3–0,6 och 
den uppgick vid halvårs skiftet till 0,49 
(0,55). Årsstämman beslutade också om 
en utdelning för 2013 på 450 MSEK 
som har utbetalats under det andra 
kvartalet.
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Sågtimmer 46%
Massaved och flis 39%
Biobränsle 7%
Övrigt 8%

Koncernchefens kommentar

PerOlof Wedin, vd och koncernchef.



1 april–30 JuNi 2014

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen minskade med cirka en procent till 1 718 MSEK 
(1 727). Förändringen beror på att leveransvolymerna var tre procent lägre 
jämfört med motsvarande period föregående år, medan virkespriserna var i 
genomsnitt fyra procent högre. Försäljningen av skogsråvara uppgick till 
2,8 (2,9) miljoner kubikmeter (m3fub). Försäljningen av skogsplantor och 
skogsodlingsmaterial minskade med sju procent.

resultat

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 255 MSEK (273). Leverans
volymerna från egen skog var i stort sett oförändrade medan  priserna har 
ökat. Avverkningskostnaderna har ökat till följd av upparbetning av storm
fälld skog och Svenska Skogsplantor har haft en sämre resultatutveckling.
 Resultatet från fastighetsförsäljning uppgick till –6 MSEK (17). Inga 
 större affärer har avslutats under perioden. Det negativa värdet beror på 
att tidigare redovisade fastighetsaffärer inte har fullföljts. 
 Resultatandelen från intresseföretaget Setra Group uppgick till 33 
MSEK (22).   
 Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 282 MSEK 
(312). Sveaskogs skogstillgångar värderas vid varje kvartal. 
Värdeförändringen det andra kvartalet uppgick till 164 MSEK (150), vilket 
är den beräknade förändringen i verkligt värde enligt IAS 41. Efter värde
förändring skog uppgick rörelseresultatet till 446 MSEK (462). 
 Finansiella poster i kvartalet uppgick netto till –64 MSEK (–65). 
Resultatet före skatt uppgick till 382 MSEK (397). Skatten för perioden 
uppgick till –76 MSEK (–83).  Periodens resultat uppgick till 306 MSEK 
(314).

 
1 JaNuari–30 JuNi 2014

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen minskade med en procent till 3 282 MSEK (3 310). 
Förändringen förklaras av lägre virkesleveranser med fyra procent, vilket 
har kompenserats av fyra procent högre virkespriser. Försäljningen av 
skogsråvara uppgick till 5,7 (5,9) miljoner kubikmeter (m3fub). 
Försäljningen från Svenska Skogsplantor minskade med sju procent.

resultat

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 632 MSEK (544). Förbättringen 
beror främst på högre leveransvolymer från egen skog samt högre virkes
priser. 
 Resultatet från fastighetsförsäljning uppgick till –2 MSEK (36). Det 
negativa värdet förklaras av att tidigare redovisade fastighetsaffärer inte 
har fullföljts. 
 Resultatandelen i intresseföretaget Setra Group uppgick till 58 MSEK 
(4). Resultatutvecklingen är en kombination av ett gynnsamt marknadsläge 
och genomförda interna åtgärder som resulterat i bland annat ökat utbyte 
och en bättre kvalitetsmix.
 Rörelse resultatet före värdeförändring skog uppgick till 688 MSEK 
(584). Värdeförändring skog var 192 MSEK (312). Efter värdeförändring 
skog uppgick rörelseresultatet till 880 MSEK (896).
 Finansnettot var –135 MSEK (–133).
 Periodens resultat uppgick till 594 MSEK (596).
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Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 510 MSEK (355). 
Ökningen beror framförallt på ett högre operativt rörelseresultat. Investe
ringar i anläggningstillgångar uppgick till 52 MSEK (105) och investering i 
aktier uppgick 1 MSEK (0). Försäljningar av anläggningstillgångar, främst 
skogsfastigheter, uppgick till 10 MSEK (88).
 Sveaskogs räntebärande nettoskuld uppgick per 30 juni till 8 490 
MSEK (9 073). Låneportföljen bestod vid periodens utgång till största del 
av lån emitterade under Sveaskogs MTNprogram samt svenska certifi
katsprogram. Cirka fem procent av portföljen består av bankfinansiering. 
Lånevolymen under certifikatsprogrammet uppgick till 2 520 MSEK 
(2 670) vilket har refinansierats löpande. Under MTNprogrammet var den 
utestående volymen per 30 juni, 5 190 MSEK (4 700). Den genomsnittliga 
räntebindningen var under kvartalet som lägst cirka 29 månader.
 Skuldsättningsgraden uppgick till 0,49 (0,55).
 Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 (3,0) och bruttolånekostnaden 
har varit 2,67 procent (2,58).

Moderföretaget

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 det första halvåret 6 MSEK (33). Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till –191 MSEK (–167). Moderföretagets kostnader består huvud
sakligen av räntekostnader. Företaget har inga anställda.

setra Group 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 för 
perioden januari–juni uppgick till 2 258 MSEK (2 140). Rörelseresultatet 
uppgick till 165 MSEK (33). Resultatutvecklingen är en kombination av ett 
gynnsamt marknadsläge och genomförda interna åtgärder som resulterat i 
bland annat ökat utbyte och en bättre kvalitetsmix. Sveaskogs resultatan
del i företaget justerat för internvinster uppgick för första halvåret till 58 
MSEK (4). 
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Räntebärande nettoskuld, MSEK

Marknadsläge och  
virkesleveranser

Sveaskog bedriver handel med skogsråvara i Sverige och drygt hälften 
av skogsråvaran tas från den egna skogen. Kunderna 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.
 Marknadsförutsättningarna i branschen påverkas till stor del av hur den 
globala trä och skogsindustrin samt energisektorn utvecklas. Den svenska 
exportindustrin har stärkts tack vare den på senare tid relativt svaga kron
kursen.

sÅGVerK

Efterfrågan på sågade trävaror steg under det första halvåret, särskilt i 
Nordafrika och Asien. Inom Europa är Tyskland och Storbritannien viktiga 
marknader och där ökar efterfrågan. Det finns en fortsatt försiktig opti
mism hos sågverken. Generellt råder en hög efterfrågan på sågtimmer och 
priserna har ökat med undantag för stormområden. Tillgången på såg
timmer visar ett visst överskott i söder och underskott i övriga Sverige.   
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sveaskogs leveranser 
Sveaskogs leveranser ökade under andra kvartalet till 1 218 km3fub 
(1 178) sågtimmer, vilket är tre procent högre än motsvarande kvartal 
föregående år.      

Massa- oCH pappersiNDustri

Västeuropa är den viktigaste marknaden för svensk massa och pappers
industri följt av Asien. Produktion och export av svensk pappersmassa 
ökade under det första tertialet. Priset på blekt barrsulfatmassa (NBSK) 
har legat relativt stabilt på nivån över 900 USD under perioden.
 Efterfrågan på tryckpapper fortsätter att minska medan Europas leve
ranser av finpapper endast ligger marginellt under fjolårsnivån. Förpack
nings material ökar.
 På den svenska marknaden rådde det i slutet av perioden ett överskott 
på massaved utom i norra delen av landet där situationen var något mer 
balanserad.  

sveaskogs leveranser 
Sveaskog levererade under andra kvartalet 1 335 km3fub (1 342) massa
ved och flis, vilket är en procent lägre än motsvarande period föregående 
år.    

BioBrÄNsleMarKNaDeN

I Sverige är energiproduktion som baseras på biobränsle regional eller 
lokal. Efterfrågan har varit svag under första halvåret. Detta beror främst på 
låga elpriser och hård konkurrens från substituerande bränslen samt delvis 
på mild väderlek under vintern. Trots den låga efterfrågan var priserna i 
stort oförändrade eftersom priserna ofta sätts för en hel säsong. 

sveaskogs leveranser

Sveaskog levererade under andra kvartalet 212 km3fub (342) biobränsle, 
vilket är 38 procent lägre än motsvarande period föregående år.
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Nyckeltal, koncernen
  	   Jan–juni Jan–juni Juli 2013– Helår
	   2014 2013 juni 2014 2013

 Direktavkastning, % 1) (mål minst 4,5%) 4,5 3,7 4,5 3,9
 Nettoskuldsättningsgrad, ggr (mål 0,3–0,6) 0,49 0,55 0,49 0,49
 Rörelsemarginal, %    27 27 37 37
 Avkastning operativt kapital, % 1) 8,5 6,1 8,5 8,7
 Avkastning på eget kapital, % 1) 8,7 14,5 8,7              8,8
 Räntetäckningsgrad, ggr 1,3)  4,0 3,0 4,0 3,5
 Soliditet, %  48 47 48               49
 Räntebärande nettoskuld, MSEK  8 490 9 073 8 490 8 533
 Resultat per aktie, SEK 2)  5,02 5,03 12,45 12,46
 Medelantal anställda  860 866 860 899
 Antal anställda   690 689 690             693
 Total leveransvolym, km3fub  5 668 5 882 10 593 10 807               
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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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Sveaskogkoncernen

Resultaträkning i sammandrag

 	    	3 månader 6 månader 12 månader

		    Kv 2 Kv 2 Jan–juni     Jan–juni   Juli 2013– Helår
MSEK  2014 2013  2014 2013 juni 2014 2013

Nettoomsättning 1 718 1 727           3 282 3 310 6 028 6 056

Övriga rörelseintäkter  13 13 21 19 42         40

Råvaror och förnödenheter –455 –495 –953 –1 103 –1 779 –1 929

Förändring av lager –135 –124 –60 –135 112 37

Övriga externa kostnader (Not 2) –725 –683 –1 340 –1 230 –2 687 –2 577

Personalkostnader –137 –140 –270 –268 –554     –552

Avskrivningar  –24 –25 –48             –49 –96       –97

operativt rörelseresultat 255 273 632 544 1 066       978

Reavinster fastighetsförsäljning –6             17 –2 36 125 163

Resultatandel i intresseföretag 33 22               58 4 81 27

rörelseresultat före värdeförändring skog 282 312 688 584 1 272 1 168

Värdeförändring skog (Not 1)  164 150 192 312 926    1 046

rörelseresultat 446 462              880 896 2 198 2 214

Finansiella poster –64 –65             –135          –133           –275      –273

resultat före skatt 382 397              745            763         1 923    1 941

Skatt –76 –83             –151 –167 –450 –466

periodens/Årets resultat 306 314 594 596 1 473 1 475

Resultat/aktie, SEK före och efter utspädning  2,59  2,65             5,02 5,03 12,45    12,46

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

Rapport över totalresultatet

(Not 1)	 3 månader 6 månader 12 månader

		    Kv 2 Kv 2 Jan–juni     Jan–juni   Juli 2013– Helår
MSEK  2014 2013  2014 2013 juni 2014 2013

periodens/Årets resultat 306 314         594      596               1 473   1 475

Övrigt totalresultat

Komponenter som inte kommer att återföras över 
resultaträkningen

  Aktuariella vinster/förluster avseende pensioner – – – – 56 56

  Skatt på aktuariella vinster/förluster – – – – –12        –12

Komponenter som kan komma att återföras över 
resultaträkningen

  Valutakursdifferenser 0    1 0      0 1 1

  Kassaflödessäkringar –32 32 –65      57 –69 53

  Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar 7    –7 14 –13                   15       –12

summa övrigt totalresultat för perioden/
året, netto efter skatt –25 26 –51 44 –9 86

summa totalresultat för perioden/året 281 340 543    640              1 464     1 561
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Sveaskogkoncernen

Balansträkning i sammandrag

MSEK 30 juni 2014 30 juni 2013 31 dec 2013

tillGÅNGar   

anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 3 6 5

Materiella anläggningstillgångar  

  Skogsmark (Not 1) 2 160 2 132      2 156

  Övriga materiella anläggningstillgångar 534 547        537

  Biologiska tillgångar – växande skog (Not 1) 29 568 28 726    29 375

Finansiella anläggningstillgångar 488 381         415

summa anläggningstillgångar 32 753 31 792     32 488

omsättningstillgångar   

  Lager 606 545         673

  Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande 1 582 1 959      1 512

  Likvida medel  1 480 695         1 155

summa omsättningstillgångar 3 668 3 199       3 340

suMMa tillGÅNGar 36 421 34 991    35 828

eGet Kapital oCH sKulDer   

eget kapital 17 489 16 475     17 396

långfristiga skulder 

  Räntebärande skulder och avsättningar  6 556 6 281       6 044

  Övriga skulder och avsättningar 7 666 7 360       7 646

summa långfristiga skulder 14 222 13 641     13 690

Kortfristiga skulder 

  Räntebärande skulder  3 414 3 487       3 645

  Övriga skulder 1 296 1 388       1 097

summa kortfristiga skulder 4 710 4 875       4 742

suMMa sKulDer 18 932 18 516      18 432

suMMa eGet Kapital oCH sKulDer 36 421 34 991     35 828

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 intresseföre
tag i procent av nettoomsättningen.

Direktavkastning  
Rörelseresultat före värdeförändring skog exkl. reavinster fastig
hetsförsäljning, dividerat med genomsnittligt operativt kapital, exkl. 
uppskjuten skatt.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt operativt kapital.

Nettoresultat per aktie
Periodens/årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal aktier under perioden/året. 

Operativt kapital  
Balansomslutningen exkl. räntebärande tillgångar, skattefordringar 

Definitioner

och tillgångar som innehas för försäljning minus ej räntebärande 
skulder och uppskjutna skatteskulder, allt beräknat vid periodens/
årets slut. 

Operativt rörelseresultat  
Rörelseresultat före värdeförändring skog, resultatandel i 
intresseföretag och reavinster från fastighetsförsäljningen.

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

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.

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

Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK Jan–juni 2014 Jan–juni 2013 Helår 2013

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 880 896 2 214

Ej kassaflödespåverkande poster m m –242 –383 –1 280

Erhållna räntor 11 10       19

Erlagda räntor –146 –143   –314

Betald skatt  –73 –99   –95

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital  430 281    544

Rörelsekapitalförändring  80 74     92

Kassaflöde från den löpande verksamheten 510 355 636

investeringsverksamheten   

Investering i anläggningstillgångar –52 –105   –212

Investering i aktier –1 0     0

Försäljning av anläggningstillgångar 10 88    370

Försäljning av aktier 0 0      0

Förändring av räntebärande fordringar 0 0        0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –43 –17    158

Finansieringsverksamheten   

Utbetald utdelning –450 –435   –435

Förändring av finansiella skulder 308 –38 –34

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –142 –473  –469

periodens/årets kassaflöde 325 –135      325

likvida medel vid årets början 1 155 830    830

likvida medel vid periodens/årets slut 1 480 695    1 155
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Förändringar i eget kapital i sammandrag

MSEK Jan–juni 2014 Jan–juni 2013 Helår 2013

ingående eget kapital 1 januari  17 396 16 270 16 270

Summa totalresultat 543 640   1 561

Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma –450 –435 –435

utgående eget kapital vid periodens/årets slut 17 489 16 475  17 396

–  8  –



Moderföretaget

Resultaträkning i sammandrag

(Not 1) 3 månader 6 månader 12 månader

		    Kv 2 Kv 2 Jan–juni     Jan–juni   Juli 2013– Helår
MSEK  2014 2013  2014 2013 juni 2014 2013

Rörelsens intäkter 3 16 6        33           19   46

Rörelsens kostnader –12 0 –15        –1          –14     0

rörelseresultat –9 16 –9        32            5   46

Finansiella poster –91 –103 –182 –199 –29      –46

resultat före skatt –100 –87 –191 –167 –24     0

Skatt 21 19 42 37 5     0

periodens/årets resultat * –79 –68 –149 –130 –19     0

* Samma som Summa totalresultat för perioden/året.
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Balansträkning i sammandrag

MSEK 30 juni 2014 30 juni 2013 31 dec 2013

tillGÅNGar   
anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 57 57        56

summa materiella anläggningstillgångar 57 57        56

Finansiella anläggningstillgångar

  Aktier och andelar 24 934 24 934   24 934

  Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 2 410 1 910   2 210

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 344 26 844 27 144

summa anläggningstillgångar 27 401 26 901 27 200

omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande 82 601      398

Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 342 18   98

Likvida medel 0 0          0

summa omsättningstillgångar 424  619   496

suMMa tillGÅNGar 27 825 27 520 27 696

eget kapital

Eget kapital 10 716 11 185 11 315

långfristiga skulder    

  Räntebärande långfristiga skulder  5 986 5 597   5 447

  Övriga avsättningar 3 7 3

summa långfristiga skulder 5 989 5 604   5 450

Kortfristiga skulder   

  Räntebärande skulder och avsättningar 11 065 10 676 10 860

  Övriga skulder och avsättningar 55 55        71

summa kortfristiga skulder 11 120 10 731 10 931

suMMa eGet Kapital oCH sKulDer 27 825 27 520 27 696

–  9  –



Moderföretaget

Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK Jan–juni 2014 Jan–juni 2013 Helår 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten –82 –4     255

Kassaflöde från investeringsverksamheten –213 338     45

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 295 –334    –300

Kassaflöde totalt 0 0 0

likvida medel vid årets början 0 0 0

likvida medel vid periodens/årets slut 0 0 0
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Förändringar i eget kapital i sammandrag

MSEK Jan–juni 2014 Jan–juni 2013 Helår 2013

ingående eget kapital 1 januari  11 315 11 750 11 750

Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma –450 –435  –435

Periodens/årets resultat –149 –130     0

utgående eget kapital vid periodens/årets slut 10 716 11 185 11 315

reDoVisNiNGspriNCiper

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 redovisningsprinci
per och beräkningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven  
årsredovisning. Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt  
på koncernens eller moderföretagets resultat och ställning. De större svenska dotterföretagen tillämpar K3 från och 
med 1 januari 2014 och jämförelseåret har justerats. Effekten på koncernen var liten.
 Belopp anges i MSEK om inte annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Not 1 – VÄrDeFÖrÄNDriNG sKoG, MseK

Det marknadsrelaterade värdet på Sveaskogs tillgångar per 30 juni 2014 har beräknats till 31 728 (30 858), 
varav 29 568 (28 726) utgör det verkliga värdet på den växande skogen och 2 160 (2 132) utgör ett fastställt 
anskaffningsvärde för mark. Förändringen i balansräkningen uppgår till 870 (516). 

Not 2 – KoMMeNtarer till resultatrÄKNiNGeN, MseK

Kostnaderna inkluderar kostnader för upparbetning av stormarna Hilde och Ivar.

Not 3 – VÄrDeriNG aV FiNaNsiella DeriVat oCH sKulDer 
Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 30 juni 2014 och 
31 december 2013: 

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
MSEK Juni 2014 2013 Juni 2014 2013 Juni 2014 2013

Tillgångar     
Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

Växande skog     29 568 29 375
Summa tillgångar 0 0 0 0 29 568 29 375

Skulder    
Skulder 0 0 9 448 9 248
Derivatinstrument  0 0 125 60 0 0
Summa skulder 0 0 9 573    9 308 0 0
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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.    
    
Koncernens värderingsprocess  
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 finans
funktionen ett väl etablerat finansiellt system och finansiell kursinformation från ett välkänt finansinformations
system. En dubbelkoll sker av värderingen av derivatinstrument av otctyp för att säkerställa rätt värdering.

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

  20140630 20131231  

Långfristiga skulder 6 030 5 624  
Kortfristiga skulder 3 417 3 624  
Totalt 9 447        9 248  

risKer oCH osÄKerHetsFaKtorer

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till Sveaskogs årsredovisning för 2013 
sidorna 19–22. Inga andra väsentliga förändringar, utöver vad som framgår av denna bokslutsrapport, har skett  
sedan årsredovisningens avgivande.

ViKtiGa HÄNDelser eFter BalaNsDaGeN

Inga viktiga händelser har skett efter balansdagen.

ÖVriGt

Transaktioner med närstående framgår av koncernens Not 3 i Sveaskogs årsredovisning för 2013. Inga väsentliga 
förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående jämfört med det som beskrivits i årsredo
visningen för 2013.

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 16 juli 2014
Sveaskog AB (publ.) (5565580031)

  PerOlof Wedin  
  Verkställande direktör och koncernchef

Rapporten har undertecknats av verkställande direktören efter bemyndigande från styrelsen. 
Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
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