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Delårsrapport
januari – mars 2010
Första kvartalet
• Marknaden har fortsatt att utvecklas positivt.
• Försäljningsvolymen har ökat för både timmer, massaved och biobränsle.
• Den kalla, snörika vintern har gjort mer virke tillgängligt och medfört något
högre kostnader.
• Kvartalets nettoomsättning ökade till 1 677 MSEK (1 490).
• Operativt rörelseresultat förbättrades med 54 procent till 327 MSEK (212).
• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 448 MSEK (434),
vari ingår realisationsvinster från försäljningar av skogsfastigheter med
76 MSEK (99) och värdeförändring skog om 45 MSEK (220).
• Periodens resultat uppgick till 295 MSEK (233).
Kvartal 1
2010
2009
1 677
1 490
327
212
448
434
400
351
295
233

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

Koncernchefens kommentar
Trävarumarknaden i Sverige har fortsatt att utvecklas
positivt under första kvartalet 2010. Stabiliseringen på
marknaden från andra kvartalet 2009 består, med god
efterfrågan på både timmer och massaved. Detta har
haft en gynnsam effekt på prisutvecklingen. I inledningen av året har vi tecknat virkesavtal för det kommande året med ett stort antal kunder, såväl befintliga
som nya.
Sveaskogs leveransvolym ökade under första kvartalet med sju procent till drygt tre miljoner kubikmeter.
Sortimentet massaved ökade mest med 14 procent,
medan timmer ökade med knappt fem procent. Efterfrågan på biobränsle har varit god och leveranserna
ökade med 14 procent, dock med ojämn fördelning
mellan norra och södra Sverige. För samtliga huvudsortiment har volymen levererat virke från egen skog
ökat vilket har en positiv marginaleffekt. Även genomsnittligt högre virkespriser har bidragit positivt till resultatet. Försäljningsintäkten under perioden steg med
13 procent till totalt 1 677 MSEK jämfört med 1 490
MSEK motsvarande kvartal 2009.
Den kalla, snörika vintern har haft både positiva och
negativa effekter på Sveaskogs verksamhet. Kylan och
tjälen har möjliggjort avverkning av skog på annars
obäriga marker, medan kylan periodvis även har inne-

2,49

1,97

burit svårigheter för produktion och logistik. Det stora
snödjupet i Bergslagen och norra Sverige har försvårat
arbetet och lett till ökade kostnader. Sammantaget har
ändå produktionsförhållandena varit goda under perioden.
Sveaskogs operativa rörelseresultat under första
kvartalet uppgick till 327 MSEK, en förbättring med
115 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen förklaras i huvudsak av
ökade leveransvolymer och priser.
I mars lanserade Sveaskog och dotterbolaget
Svenska Skogsplantor ett mekaniskt skydd mot
snytbagge, Conniflex. Detta är det första icke kemiska
snytbaggeskyddet på marknaden som är både
effektivt och miljövänligt. Skyddet behövs mot denna
skadeinsekt, som orsakar skogsbruket kostnader på
hundratals miljoner kronor per år. Svenska Skogsplantor räknar med att inom fem år behandla 40–50
miljoner plantor per år med Conniflex och behandlingsmetoden görs även tillgängligt för andra plantproducenter på marknaden.
Arbetet med en reviderad svensk standard för
skogscertifieringen FSC har pågått i många år och
under årets första kvartal kom beskedet att den har
godkänts av internationella FSC. Sveaskog har varit
engagerad i arbetet, då FSC har stor betydelse för
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konkurrenskraften hos svensk skogsnäring.
Försäljning av fastigheter uppgick totalt till 263
MSEK, vilket är 35 MSEK mer än motsvarande period
föregående år. Totalt är det 109 affärer, vilket är i nivå
med samma period föregående år. Sveaskog har under
perioden förvärvat en större fastighet i Bergslagen om
1 242 hektar till en köpeskilling om 59 MSEK samt
ytterligare två mindre fastigheter i norra Sverige.
Under första kvartalet har ett intensivt arbete pågått
för att förbereda driftsättning av SunPines biodieselanläggning i Piteå, som är Sveriges första fabrik för
kommersiell produktion av talldiesel. SunPine AB ägs
av Sveaskog, Preem, Södra och entreprenörsföretaget
Kiram.
Sveaskogs intressebolag Setra Group AB har under
perioden fortsatt den positiva utvecklingen från slutet
av 2009. Försäljningen har ökat jämfört med samma
period föregående år och rörelseresultatet har förbättrats. Även kassaflödet har förbättrats kraftigt.
Sveaskogs resultatandel för första kvartalet 2010
uppgår till 0 MSEK, efter internvinsteliminering.
Under perioden har Sveaskogs totala investeringar
uppgått till 72 MSEK.
Regeringen har under perioden lämnat en proposition till riksdagen avseende Sveaskogs verksamhet
och inriktning. Denna innebär ett förtydligande av
företagets uppdrag.
I de finansiella lånemarknader som Sveaskog
agerar på har kreditspreadarna fortsatt att återvända
till ett mer normalt läge. Sveaskog har genom sitt företagscertifikatprogram på den svenska kreditmarknaden tagit del av denna positiva trend.
Marknad
Den globala konjunkturen fortsätter att förbättras till
följd av de kraftiga finansiella stimulanser som har
satts in av regeringar och riksbanker. Sveriges konjunkturutveckling speglar optimismen i omvärlden.
Sverige befinner sig fortfarande i en djup lågkonjunktur, men grundförutsättningarna är goda och de
svenska statsfinanserna är enligt många bedömare i
mycket bra skick.
Sågverksindustrin

Konjunkturläget i sågverksindustrin ser ut att stabiliseras. Orderingången är svagt stigande främst på exportmarknaderna. Orderstocken hos sågverken är dock
fortsatt något svag och sågverkens färdigvarulager
stiger även om produktionen har varit låg under vintern
på grund av kylan. Majoriteten av sågverken tror på
stigande produktion, större efterfrågan och högre
priser framöver.
Utbudet på trävarumarknaden är lågt på grund
av problem med råvaruförsörjningen i bland annat
Tyskland och Finland samt den kalla vintern som
begränsat produktionen. Samtidigt är enligt vissa
bedömare industrikunderna tillbaka i full skala på
trävarumarknaden, vilket ökar efterfrågan. Sågverken
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har därför lyckats behålla eller höja priserna något
under de senaste månaderna. Trenden går mot en
utjämning av marknaden där granträvaror vinner mark
mot furuvaror som tidigare har gått starkare.
En viktig faktor som har bidragit till att trävarukonjunkturen är relativt god är marknadstillväxten i
Mellanöstern och Nordafrika. Från att ha varit en marginalmarknad är denna region nu den andra viktigaste
marknaden för svenska sågverk efter Storbritannien.
Massa- och pappersindustrin

Konjunkturutvecklingen inom massa- och pappersindustrin är god. Liksom tidigare står massaindustrin
för den mest positiva utvecklingen med en ökande
orderingång och förhoppningar om högre priser framöver. Även pappersindustrin ser överlag en ökande
produktion och orderingång.
Massapriserna har stigit snabbt under de senaste
månaderna till stor del beroende på en kraftigt stigande efterfrågan från främst kinesiska köpare som har
drabbats av höga returpapperspriser och söker alternativa fiberkällor. Efter jordbävningen i Chile i slutet av
februari har temperaturen på marknaden för avsalumassa stigit ytterligare.
Biobränslemarknaden

Energipriserna uppvisar en långsiktigt ökande trend
trots en relativt låg konsumtion. 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 sätt. Svenska företag får i
ökande omfattning förfrågningar från utländska
energibolag om möjligheterna att leverera biobränsle.
Virkesmarknaden
Norra Europa

Virkesmarknaden i Östersjöområdet börjar normaliseras allt mer beroende på förbättringen i konjunkturen.
Detta medför att importen till Sverige och Finland från
Baltikum ökar. I huvudsak efterfrågas björkmassaved
och en bristsituation med snabbt stigande priser är
under uppsegling. I takt med att temporärt avstängda
massa- och pappersbruk kommer tillbaka i produktion
ökar även efterfrågan av barrmassaved.
Sverige

Den svenska virkesmarknaden är i stort sett balanserad med vissa lokala obalanser. Efterfrågan på timmer
är stor i norra Sverige vilket kan leda till ytterligare prishöjningar. I Syd- och Mellansverige är det inte sannolikt med ytterligare prishöjningar för att driva fram mer
virke. För fibersortimenten uppvisar virkesmarknaden
en god efterfrågan. En hög skogsindustriproduktion i
hela Sverige driver marknaden mot en potentiell fiberbrist som sannolikt leder till höjda massavedpriser inför
hösten. Under senare tid har flera aktörer höjt massa-
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vedpriserna. Trots en positiv marknadsutveckling är
skogsägarna på många håll avvaktande och virkesmarknaden uppvisar en viss tröghet.
Biobränslemarknaden går under senare delen av
våren in i förhandlingarna om nästa säsongs leveranser och priser. Som för övriga energikällor förväntas
priserna för biobränsle stiga. Marknaden är fortsatt
ganska balanserad och lite talar för att samma bristsituation ska uppstå som rådde våren 2009 när
sågverken kraftigt sänkte produktionen och därmed
ströp biproduktflödena till energibolagen.
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72 MSEK (12), dessa består huvudsakligen av skogsmark, skogsmaskiner och skogsbilvägar. Investeringar i
aktier utgör 0 MSEK (0). Försäljningarna av anläggningstillgångar, främst skogsfastigheter, uppgick till
263 MSEK (225). Den räntebärande nettoskulden
minskade under det första kvartalet med 185 till
5 846 MSEK.
Personal
Antalet anställda per den sista mars 2010 var 714
personer (745). Centrala förhandlingar pågår med
GS-facket och avtalet är prolongerat till den 31 maj.

Försäljning, resultat och lönsamhet
Andra enheter inom koncernen

Första kvartalet

Under kvartalet ökade nettoomsättningen för
Sveaskogkoncernen med 13 procent jämfört med
samma period 2009. Förändringen förklaras av såväl
ökade leveranser som priser. Försäljningsvolymen har
ökat med sju procent.
Det operativa rörelseresultatet har förbättrats och
uppgår till 327 MSEK (212). Förbättringen förklaras
även av det genomförda besparingsprogrammet.
Reavinster från fastighetsförsäljning, främst
avseende försäljning till enskilt skogsbruk uppgår till
76 MSEK (99).
Resultatandelen i intressebolaget Setra Group
uppgår till 0 MSEK (–97).
Rörelseresultatet före värdeförändring skog har
förbättrats kraftigt och uppgår till 403 MSEK (214).
Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser
och leveransvolymer och en förbättrad resultatutveckling i intressebolaget Setra Group.
Värdeförändringen av den växande skogen uppgår
till 45 MSEK (220). Minskningen förklaras främst av
högre virkesuttag från egen skog.
Efter värdeförändring skog uppgick rörelseresultatet till 448 MSEK (434).
Finansnettot uppgår till –48 MSEK (–83). Förbättringen förklaras främst av sjunkande ränteläge.
Periodens resultat är 26 procent högre än motsvarande period föregående år och uppgår till 295
MSEK (233).
Kassaflöde, investeringar
och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till –16 MSEK (–31). Det negativa kassaflödet beror
på rörelsekapitalförändringar, framförallt förändringar
av rörelsefordringar.
Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till

Sveaskog Naturupplevelsers resultat är i stort sett

oförändrat jämfört med föregående år. De älginventeringar som Sveaskog har genomfört har rönt stort
intresse. Inventeringarna, som visar på stor variation i
älgtäthet, kommer att ligga till grund för framtagande
av handlingsplaner för den fortsatta förvaltningen.
Årets fiskepremiär i Mörrum avhölls den 27:e mars
med goda fångster.
Svenska Skogsplantors resultat är i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år.
Den snörika vintern har dock orsakat vissa skador på
växthusen. I mars lanserade bolaget och Sveaskog
Conniflex på marknaden. Conniflex är ett effektivt och
miljövänligt mekaniskt plantskydd mot snytbagge.
Skyddet, som består av en beläggning av lim och sand,
ska ersätta de kemiska skyddsmedel som används
idag på tall- och granplantor.
Intressebolaget Setra Group AB redovisar ett
avsevärt förbättrat resultat till följd av den förbättrade
konjunkturen på trävarumarknaden. Sveaskogs
resultatandel i bolaget uppgår till 0 MSEK jämfört
med –97 MSEK första kvartalet föregående år.
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 rörelsens intäkter under
första kvartalet 2010 3 MSEK (7). Resultatet efter
finansiella poster uppgick till –87 MSEK (–167), varav
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar om 0
MSEK (3). Moderbolagets kostnader består huvudsakligen av räntekostnader till följd av förvärvet av
Sveaskog Förvaltnings AB. Bolaget har inga anställda.

– 4 –

SVEAS KOG

D E L Å R S R A P P O R T JA N UA R I – M A R S 2 0 1 0

Sveaskogkoncernen
Resultaträkning i sammandrag

3 månader

MSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Förändring av varulager
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Operativt rörelseresultat
Reavinster fastighetsförsäljning
Resultatandel i intresseföretag
Rörelseresultat före värdeförändring skog
Värdeförändring skog (Not 1)
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens/Årets resultat

12 månader

Jan–mars
2010
1 677
3
–673
–8
–516
–134
–22
327
76
0
403
45
448
–48
400
–105
295

Jan–mars
2009
1 490
3
–704
35
–470
–123
–19
212
99
–97
214
220
434
–83
351
–118
233

April 2009–
mars 2010
6 221
16
–2 236
–10
–2 321
–551
–80
1 039
384
–42
1 381
1 548
2 929
–236
2 693
–707
1 986

Helår
2009
6 034
16
–2 267
33
–2 275
–540
–77
924
407
–139
1 192
1 723
2 915
–271
2 644
–720
1 924

2,49
118,4

1,97
118,4

16,77
118,4

16,25
118,4

Resultat/aktie, SEK
- räknat på genomsnittligt antal aktier, milj

Rapport över totalresultatet

3 månader

MSEK
Periodens/Årets resultat

12 månader

Jan–mars
2010
295

Jan–mars
2009
233

April 2009–
mars 2010
1 986

Helår
2009
1 924

–1
8
–2
5

0
–28
7
–21

–2
54
–14
38

–1
18
–5
12

300

212

2 024

1 936

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Kassaflödessäkringar
Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar
Summa övrigt totalresultat för perioden/året, netto efter skatt
Summa totalresultat för perioden/året

Balansräkning i sammandrag
MSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Skogsmark (Not 1)
Övriga materiella anläggningstillgångar
Biologiska tillgångar – växande skog (Not 1)
Övriga anläggningstillgångar

31 mars 2010

31 mars 2009

31 dec 2009

9
2 009
544
27 956
454
30 972

9
1 976
507
26 914
260
29 666

9
2 013
556
28 028
457
31 063

609
2 423
0
704
3 736
34 708

695
2 265
4
694
3 658
33 324

596
2 064
0
506
3 166
34 229

18 198

16 263

17 898

3 972
8 184
12 156

4 945
7 978
12 923

3 972
8 221
12 193

2 578
1 776
4 354
34 708

2 594
1 544
4 138
33 324

2 566
1 572
4 138
34 229

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande
Kortfristiga räntebärande fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder och avsättningar
Övriga skulder och avsättningar
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Övriga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Sveaskogkoncernen
Kassaflödesanalys i sammandrag
MSEK
Rörelseresultat
Ej kassaflödespåverkande poster m m
Erhållna räntor
Erlagda räntor
Betald skatt
Kassaflöde från löpande verksamheten
före förändring rörelsekapital
Rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från löpande verksamheten

Jan–mars 2010
448
–129
1
–49
–52

Jan–mars 2009
434
–227
4
–87
10

Helår 2009
2 915
–2 048
12
–283
–94

219
–235
–16

134
–165
–31

502
32
534

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

–72
0
263
0
191

–12
0
225
–1
212

–203
–255
980
0
522

Utbetald utdelning
Förändring av finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
23
23

0
–226
–226

–89
–1 200
–1 289

198
506
704

–45
739
694

–233
739
506

Jan–mars 2010
17 898
300
0
300
18 198

Jan–mars 2009
16 051
212
0
212
16 263

Helår 2009
16 051
1 936
–89
1 847
17 898

Jan–mars 2010
27
11,5
52
0,32
4,1
5 846
2,49
842
714

Jan–mars 2009
29
8,0
49
0,42
0,9
6 841
1,97
892
745

Helår 2009
48
11,3
52
0,34
2,8
6 031
16,25
958
721

Periodens/årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens/årets slut

Förändringar i eget kapital i sammandrag
MSEK
Ingående eget kapital 1 januari
Summa totalresultat för året
Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma
Totala intäkter och kostnader för perioden
Utgående eget kapital vid periodens/årets slut

Nyckeltal*
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, % 1)
Soliditet, %
Skuldsättningsgrad, ggr
Räntetäckningsgrad, ggr 1) 3)
Räntebärande nettoskuld, MSEK
Nettoresultat per aktie, SEK 2)
Medelantal anställda
Antal anställda
*
1)
2)
3)

För definitioner hänvisas till Årsredovisningen för 2009.
Rullande 12 månader.
Räknat på antal aktier, 118 373 034 st.
Rörelseresultat före värdeförändring skog justerat med reavinster fastighetsförsäljning plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

– 6 –

SVEAS KOG

D E L Å R S R A P P O R T JA N UA R I – M A R S 2 0 1 0

Moderbolaget
Resultaträkning i sammandrag

3 månader
Jan–mars
2010
3
0
3
–90
–87
23
–64

MSEK
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Nettoresultat

12 månader

Jan–mars
2009
7
0
7
–174
–167
44
–123

April 2009–
mars 2010
40
–1
39
–418
–379
100
–279

Helår
2009
44
–1
43
–502
–459
121
–338

Balansräkning i sammandrag
MSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Räntebärande
Ej räntebärande

31 mars 2010

31 mars 2009

31 dec 2009

65

68

65

2 620
24 934
27 554
27 619

3 253
24 934
28 187
28 255

2 520
24 934
27 454
27 519

476
4 749
0
5 225
32 844

1 113
5 330
0
6 443
34 698

494
4 767
0
5 261
32 780

13 056

13 084

13 120

3 169

4 119

3 169

16 602
17
16 619
32 844

17 482
13
17 495
34 698

16 455
36
16 491
32 780

Jan–mars 2010
–47
–100
147
0

Jan–mars 2009
83
–167
84
0

Helår 2009
420
598
–1 018
0

0
0

0
0

0
0

Jan–mars 2010
13 120
–
–
–
–
–64
13 056

Jan–mars 2009
13 207
–
–
–

Helår 2009
13 207
–89
461
–121

–123
13 084

–338
13 120

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande skulder och avsättningar
Kortfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande skulder och avsättningar
Övriga skulder och avsättningar
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kassaflödesanalys i sammandrag
MSEK
Kassaflöde
Kassaflöde
Kassaflöde
Kassaflöde

från löpande verksamheten
från investeringsverksamheten
från finansieringsverksamheten
totalt

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

Förändringar i eget kapital i sammandrag
MSEK
Ingående eget kapital 1 januari
Kontantutdelning
Koncernbidrag
Skatteeffekt av koncernbidrag
Övrigt
Periodens nettoresultat
Utgående eget kapital vid periodens slut

– 7 –

SVEAS KOG

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt lagen om värdepappersmarknaden. För
moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer.
Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper
för rapporten är oförändrade jämfört med senast
avgiven årsredovisning med den förändringen att
koncernen från och med 1 januari 2010 tillämpar IAS
27 (reviderad) ”Koncernredovisning och separata
finansiella rapporter” samt IFRS 3 (reviderad)
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”Rörelseförvärv”. Standarderna bedöms inte ge någon
väsentlig inverkan på koncernens räkenskaper.
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 skogstillgångar per 31 mars 2010 har beräknats till 29 965
(28 890), varav 27 956 (26 914) utgör det verkliga
värdet på den växande skogen och 2 009 (1 976)
utgör ett fastställt anskaffningsvärde för mark.
Förändringen i balansräkningen uppgår till 1 075
(263).

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 21 april 2010
Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)
Göran Persson

Eva Färnstrand

Thomas Hahn

Patrik Jönsson

Christina Liffner

Ordförande
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Anna-Stina Nordmark Nilsson

Mats G Ringesten
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Eva-Lisa Lindvall

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning
Gunnar Olofsson
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www.sveaskog.se
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