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Delårsrapport 
januari – september 2009

Tredje kvartalet
• God efterfrågan och stigande priser för sågtimmer, 

 stabila priser för övriga sortiment.  
• Ökande försäljning till massa- och pappersindustrin. 
• Svag inledning på biobränslesäsongen med 

av vaktande efterfrågan.
• Nettoomsättningen uppgick till 1 212 MSEK (1 409). 
• Det operativa rörelseresultatet, exklusive resultat-

andelen i Setra Group, uppgick till 184 MSEK (107). 
• Resultatandelen i Setra Group uppgår till –12 MSEK 

(–41). 
• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick 

till 482 MSEK (300), vari ingår realisationsvinster från 
försäljningar av skogsfastigheter med 88 MSEK (60). 

• Periodens resultat uppgår till 307 MSEK (142).

 Koncernchefens kommentar
Konjunkturen för Sveaskogs produkter förbättras lång-
samt. Totalt under tredje kvartalet levererade Sveaskog 
2 miljoner kubikmeter sågtimmer, massaved och flis, vilket 
är 12% lägre än motsvarande kvartal föregående år. 
Volymen är 19% lägre än andra kvartalet 2009, vilket är 
en normal säsongsmässig variation. Genomsnittspriset 
för sågtimmer och massaved har varit 5% lägre än 
mot svarande kvartal 2008. Sveaskog har samtidigt haft 
en positiv resultateffekt genom ökad andel sågtimmer i 
 leveranserna.
 Efterfrågan på biobränsle har varit avvaktande under 
inledningen av säsongen. Det varma vädret har gjort att 
flera energibolag inte ökat sin produktion och detta i 
kombination med välfyllda lager av biobränsle har dämpat 
efterfrågan. 
 Sveaskogs totala försäljning av samtliga sortiment 
under januari–september minskade i volym med 17% 
jämfört med samma period föregående år. Den lägre voly-
men och de lägre virkespriserna påverkade det  operativa 
rörelseresultatet negativt under perioden. Genom en ökad 
andel sågtimmer, ökad andel virke från egen skog och 
kostnadsbesparingar har resultateffekterna av lägre 

 Kvartal 3 Januari–september
MSEK 2009 2008  2009 2008
Nettoomsättning  1 212  1 409  4 381 5 505
Rörelseresultat före värdeförändring skog 172  67 446 553
Värdeförändring skog 310  233 1 028 812
Rörelseresultat 482 300 1 474 1 365
Resultat före skatt 420 212 1 266  1 101
Periodens resultat  307 142 895 772

Nettoresultat per aktie 2,59 1,20 7,56 6,52
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affärsvolym och virkespriser begränsats. Det operativa 
rörelseresultatet uppgick till 590 (626). 
 Sveaskogs åtgärdsprogram, som syftar till att sänka 
kostnadsmassan och att öka effektiviteten, löper enligt 
plan. 
 Sveaskog har under kvartalet tecknat en avsiktsför-
klaring om förvärv av mark, byggnader och viss utrustning 
i Lövholmen, Piteå, av Setra Group. Sveaskog planerar att 
etablera en bas i Piteå för företagets fortsatta utveckling 
inom bioenergi, dels en terminal för behandling av bio-
bränsle, dels försök kring utveckling av nya tekniker för 
produktion av drivmedel baserade på skogsbränslen. 
 Under januari–september 2009 har Sveaskog genom-
fört 337 fastighetsförsäljningar om 28 650 hektar, inom 
främst programmet som syftar till att stärka enskilt skogs-
bruk. Omsättningen för fastighetsaffärer under perioden 
uppgick totalt till 752 MSEK, vilket är 37 MSEK lägre än 
motsvarande period 2008. Sveaskog har även förvärvat 
1 772 hektar skogsmark till ett totalt värde av 98 MSEK.
 Resultatet för intressebolaget Setra Group AB har 
 förbättrats avsevärt under tredje kvartalet. Som enskild 
månad visade september ett svagt rörelseöverskott. Det 
är första positiva månadsresultatet sedan februari 2008. 

Januari–september 
• Låg försäljningsvolym och lägre priser på timmer och 

massaved. 
• God efterfrågan på biobränsle med ökade leveranser.
• Det operativa rörelseresultatet, exklusive resultat-

andelen i Setra Group, uppgick till 590 MSEK (626). 
• Resultatandelen i Setra Group uppgår till –144 MSEK 

(–74). 
• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick 

till 1 474 MSEK (1 365), vari ingår realisationsvinster 
från försäljningar av skogsfastigheter med 333 MSEK 
(259). 

• Periodens resultat uppgår till 895 MSEK (772).



–  3  –

Bolaget visar en ackumulerad förlust för årets tre första 
kvartal med –302 MSEK, varav Sveaskogs andel är –144 
MSEK. 
 Under tredje kvartalet har Sveaskogs investeringar 
uppgått till 9 MSEK. Hälften har gjorts inom dotterbolaget 
Svenska Skogsplantor och resterande utgörs ersättnings-
investeringar av skogsmaskiner. 

 Marknad
Globalt befinner vi oss fortfarande i en djup lågkonjunktur, 
men under det tredje kvartalet har signaler kommit om en 
positiv utveckling för flera av världens större ekonomier. 
Att aktiviteten ökat beror dels på omfattande expan siva 
åtgärder som vidtagits av många nationella banker, dels 
på att lagernivåer generellt är mycket låga vilket snabbt 
påverkar tillverkningsindustrin när  efter frågan ökar.    

Sågverksindustrin

Konjunkturläget i sågverksindustrin fortsätter att utveck-
las i en positiv riktning. Orderingången stiger på både 
hemma- och exportmarknaden och många sågverk anser 
sig ha för små färdigvarulager. Orderstocken hos sågver-
ken är dock fortsatt svag och det finns en tydlig oro hos 
producenterna om hur varaktig nuvarande uppgång är. 
 Produktionen i Sverige januari–augusti är 12% lägre 
än samma period förra året, men signaler om återinsatta 
skift vid sågverken pekar på en ökande produktion. I kon-
kurrerande länder är produktionen fortsatt relativt låg och 
de svenska företagen gynnas av växelkursen och vunna 
marknadsdelar. I takt med att trävarupriserna stiger och 
kronan stärks mot andra valutor kommer den svenska 
konkurrensfördelen att minska. Till Sveriges favör talar de 
svaga virkesmarknaderna i konkurrensländerna som i viss 
mån fortsätter att hämma råvarutillgången och därmed 
utbudet av färdigvaror. 

Massa- och pappersindustrin

Konjunkturutvecklingen inom massa- och pappersindu-
strin är positiv och konfidensindikatorn som väger 
 samman företagens omdömen om orderstock, färdig-
varulager och förväntad produktion är snart uppe på 
 medelnivån för industrin. Det är liksom tidigare massa-
industrin som står för den mest positiva utvecklingen 
med en ökande orderingång och förhoppningar om högre 
priser framöver. Produktionen är relativt balanserad, men 
en svag ökning förutspås. Massapriserna har stigit de 
senaste månaderna.
 Pappersindustrin ser också en ökande orderingång 
och produktion. Orderstocken bedöms dock fortfarande 
vara alltför låg och prisutsikterna för industrins produkter 
är negativa framöver.

Biobränslemarknaden

Expansionen av biobränslebaserad energiproduktion i 
Sverige fortsätter. Inom EU pågår ett intensivt arbete med 
att hitta former för hur råvaruförsörjningen för den euro-
peiska energisektorn kan tryggas på ett uthålligt sätt. De 

relativt låga priserna för fossila bränslen gör att många 
energiproducenter inte ser tillräckliga ekonomiska incita-
ment att påskynda omställningen mot förbrukning av 
 förnyelsebara bränslen.  

 Virkesmarknaden

Norra Europa

Virkesmarknaden i Östersjöområdet fortsätter präglas 
av effekterna av lågkonjunkturen och aktiviteten på 
 marknaderna i Ryssland och Baltikum är låg. Produktions-
begräns ningarna i de importerande länderna inom massa- 
och pappersindustrin samt i viss mån i den trä mekaniska 
industrin leder till låg efterfrågan och därmed stabila 
 priser.
 Från Ryssland kommer besked om att den uppskjutna 
höjningen av virkesexporttullarna förlängs åtminstone till 
2011. Den finska skogsindustrin kontrakterar till följd av 
produktionsbegränsningar betydligt lägre volymer än 
 normalt och har sänkt sina inköp med ca 30% jämfört 
med föregående år. I Baltikum har sågverkssektorn gått 
igång snabbt när efterfrågan på trävaror har tagit fart. 
Detta driver efterfrågan på timmer och en begynnande 
timmerbrist börjar synas. Under augusti och september 
har även massavedpriserna börjat stiga, men signalerna 
från Baltikum pekar på ett fortsatt svagt utbud framöver 
för både timmer och massaved.

Sverige

Den svenska virkesmarknaden har gått igenom en period 
av prissänkningar på sågtimmer och massaved. Pris-
sänkningarna har nu planat ut och priserna har, främst för 
sågtimmer, börjat vända uppåt över hela landet. Köparna 
av virkesråvara försöker stimulera skogsägarna att öka 
avverkningstakten som ligger på en låg nivå. 
 Timmermarknaden är obalanserad med stor skillnad 
mellan efterfrågan och utbud främst i södra Sverige. 
Sågverken erbjuder omfattande premier för att kunna 
köpa sågtimmer i tillräcklig omfattning.
 Efterfrågan och utbud på fiberråvara balanserar var-
andra generellt, men regionalt är det underskott i södra 
Sverige, där stimulanser satts in för ökad gallringsaktivitet. 
I norra Sverige finns ett svagt överskott av råvara.
 Biobränslemarknaden har varit trög under inledningen 
av hösten. Energiproducenterna har välfyllda råvarulager 
och i kombination med varmt sensommarväder har 
 behoven av bränsleleveranser varit begränsade. Överlag 
finns det gott om biobränslevolymer i marknaden då 
många aktörer lagrat överskott av massaved över 
 sommaren med avsikt att användas som biobränsle 
under kommande senhöst och vinter.

 Andra enheter inom koncernen
Sveaskog Naturupplevelsers resultat för januari–septem-
ber är starkare än motsvarande period föregående år.  
Resultat förbättringen är främst hänförlig till ökade arren-
deintäkter och sänkta administrativa kostnader. Bolaget 
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har påbörjat en marknadsanpassning av priserna för jakt 
samtidigt som jaktlagen ges ökade möjligheter att på -
verka inne hållet i sin jakträtt.   
 Svenska Skogsplantors resultat för delåret är något 
svagare jämfört med föregående år. Efterfrågan på 
 plantor är god. Resultatet påverkas dock negativt av 
 leveransproblem och kvalitetsproblem på grund av 
insektsangrepp i vissa plantpartier. Inom ramen för 
utvecklingen av det mekaniska snytbaggeskyddet 
Conniflex har företaget levererat 1,3 miljoner behand -
lade plantor under perioden.
 Intressebolaget Setra Group AB redovisar ett väsent-
ligt bättre resultat för tredje kvartalet jämfört med mot-
svarande period föregående år. För kvartalet uppgår 
Sveaskogs resultatandel i bolaget till –12 MSEK (–41) 
och för perioden januari-september till –144 MSEK (–74).  

 Försäljning, resultat och lönsamhet

Tredje kvartalet

Under kvartalet minskade nettoomsättningen för 
Sveaskogkoncernen med 14% jämfört med samma  period 
2008. Det förklaras främst av 10% lägre försäljnings-
volym men också lägre priser jämfört med samma period 
föregående år. Det operativa rörelseresultatet har dock 
förbättrats och uppgår till 184 MSEK (107). Resultat-
förbättringen förklaras främst av större andel sågtimmer, 
större andel virke från egen skog samt effekter av pågå-
ende besparingsprogram. Resultatandelen för Sveaskog i 
Setra Group uppgick till –12 MSEK (–41).
 Efter värdeförändring skog uppgick rörelseresultatet 
till 482 MSEK (300), vari ingår realisationsvinster från 
försäljningar av skogsfastigheter med 88 MSEK (60).
 Finansnettot uppgick till –62 MSEK (–88). 
 Periodens resultat uppgår till 307 MSEK (142), 
vilket är 116% högre än föregående år.

Januari–september

Sveaskogkoncernens nettoomsättning minskade till 
4 381 MSEK (5 505). Leveransvolymen av rundvirke var 
17% lägre än motsvarande period föregående år. Den 
minskade leveransvolymen i kombination med prisned-
gång på virkesråvara minskade nettoomsättningen 
med 20%. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 
590 MSEK (626). Trots den kraftiga nedgången i omsätt-

ningen har resultattappet kunnat begränsas, detta genom 
större andel sågtimmer, större andel virke från egen skog 
samt kostnadsbesparingar. 
 Sveaskogs resultatandel efter skatt i intressebolaget 
Setra Group AB uppgår till –144 MSEK (–74). Finans- 
nettot förbättrades med 56 MSEK till –208 MSEK 
(–264).
 Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick 
till 1 474 MSEK (1 365). I värdeförändringen skog ingår 
koncernmässiga realisationsvinster vid försäljning av 
skogsfastigheter med 333 MSEK (259). Dessutom till-
kommer IAS 41 värdejusteringen av skogskapitalet med 
695 MSEK (554). 

 Kassaflöde, investeringar 
 och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
428 MSEK (307). 
 Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 
134 MSEK (70). Dessa består huvudsakligen av 
skogsfastigheter, skogsmaskiner och skogsbilvägar. 
Investeringar i aktier utgör 252 MSEK (57), varav 248 
MSEK avser nyemission i Setra Group. Försäljningar av 
anläggningstillgångar, främst skogsfastigheter, uppgick 
till 745 MSEK (789). Den räntebärande nettoskulden 
minskade under de första nio månaderna med 730 till 
6 306 MSEK. 

 Personal
Antalet anställda per den sista september 2009 var 719 
personer (726). Under sommaren har företaget genomfört 
och slutfört förhandlingar om att minska antalet anställda 
som ett led i pågående kostnadsbesparingar. 

 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 årets första nio 
månader 28 SEK (69). Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till –376 MSEK (–722). Moderbolagets kostna-
der består huvudsakligen av räntekostnader till följd av 
förvärvet av Sveaskog Förvaltnings AB. Bolaget har inga 
anställda.
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Sveaskogkoncernen

 Resultaträkning i sammandrag    3 månader 9 månader 12 månader

(Not 1) Kv 3 Kv 3  Jan–sept Jan–sept Okt 2008– Helår
MSEK    2009 2008  2009 2008 sept 2009 2008
Nettoomsättning 1 212 1 409 4 381 5 505 6 116 7 240
Övriga rörelseintäkter  5 4 10 17 14 21
Råvaror och förnödenheter –407 –594 –1 669 –2 506 –2 422 –3 259
Förändring av varulager 82 22 –15 –95 52 –28
Övriga externa kostnader –566 –596 –1 646 –1 859 –2 445 –2 658
Personalkostnader  –122 –119 –413 –381 –532 –500
Avskrivningar enligt plan –20 –18 –58 –54 –76 –72
Resultatandel i intresseföretag –12 –41 –144 –74 –216 –146
Rörelseresultat före värdeförändring skog 172 67 446 553 491 598
Värdeförändring skog (Not 1)  310 233 1 028 812 1 356 1 140
Rörelseresultat 482 300 1 474 1 365 1 847 1 738
Finansiella poster –62 –88 –208 –264 –402 –458
Resultat före skatt 420 212 1 266 1 101 1 445 1 280
Skatt –113 –70 –371 –329 48 90
Periodens resultat 307 142 895 772 1 493      1 370

Nettoresultat/aktie, SEK 2,59 1,20 7,56 6,52 12,61 11,57

 Rapport över totalresultatet   3 månader 9 månader 12 månader

(Not 1) Kv 3 Kv 3  Jan–sept Jan–sept Okt 2008– Helår
MSEK    2009 2008  2009 2008 sept 2009 2008
Periodens resultat 307 142 895 772 1 493 1 370

Övrigt totalresultat      
Valutakursdifferenser  –1 0 –1 0 0 2
Kassaflödessäkringar 14 –43 16 1 –117 –132
Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar –3 12 –4 0 31 35
Summa övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt 10 –31 11 1 –86 –95

Summa totalresultat för perioden 317 111 906 773 1 407 1 275

 Balansräkning i sammandrag

MSEK 30 sept 2009  30 sept 2008 31 dec 2008
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 9 9 9
Skogsmark (Not 1) 2 019 1 982 1 990
Övriga materiella anläggningstillgångar 512 516 515
Biologiska tillgångar – växande skog (Not 1) 27 143 26 690 26 803
Övriga anläggningstillgångar 454 392 350
  30 137 29 589 29 667
Omsättningstillgångar   
Varulager 552 532 638
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande 2 148 2 283 2 174
Kortfristiga räntebärande fordringar  2 0 2
Likvida medel  233 242 739
   2 935 3 057 3 553
SUMMA TILLGÅNGAR 33 072 32 646 33 220

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 16 868 15 549 16 051
Långfristiga skulder   
  Räntebärande skulder och avsättningar 4 476 3 883 4 440
  Övriga skulder och avsättningar 8 016 8 179 7 953
  12 492 12 062 12 393
Kortfristiga skulder   
  Räntebärande skulder  2 065 3 428 3 340
  Övriga skulder 1 647 1 607 1 436
  3 712 5 035 4 776
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 072 32 646 33 220
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Sveaskogkoncernen

 Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK Jan–sept 2009  Jan–sept 2008 Helår 2008
Rörelseresultat 1 474 1 365 1 738
Ej kassaflödespåverkande poster m m –859 –790 –894
Erhållna räntor 13 57 64
Erlagda räntor –221 –281 –508
Betald skatt  –75 –224 –288
Kassaflöde från löpande verksamheten 
före förändring rörelsekapital 332 127 112
Rörelsekapitalförändring  96 180 89
Kassaflöde från löpande verksamheten 428 307 201

Investering i anläggningstillgångar –134 –70 –113
Investering i aktier –252 –57 –58
Försäljning av anläggningstillgångar 745 789 1 026
Förändring av räntebärande fordringar 0 –2 –2
Kassaflöde från investeringsverksamheten 359 660 853

Utbetald utdelning –89 –810 –810
Förändring av finansiella skulder –1 204 –100 310
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 293 –910 –500

Periodens kassaflöde –506 57 554
Likvida medel vid årets början 739 185 185
Likvida medel vid periodens slut   233 242    739  

 Nyckeltal*

  Jan–sept 2009  Jan–sept 2008 Helår 2008
Rörelsemarginal, %  34 25 24
Avkastning på eget kapital, % 1) 9 7 9
Soliditet, %  51 48 48
Skuldsättningsgrad, ggr  0,37 0,45 0,44
Räntetäckningsgrad, ggr 1,3) 1,2 2,6 1,3
Räntebärande nettoskuld, MSEK  6 306 7 067 7 036
Nettoresultat per aktie, SEK 2) 7,56 6,52 11,57
Medelantal anställda 938 991 1 018
Antal anställda 719 726 741

 Förändringar i eget kapital i sammandrag

MSEK Jan–sept 2009  Jan–sept 2008 Helår 2008
Ingående eget kapital 1 januari  16 051 15 586 15 586
Summa totalresultat för året 906 773 1 275
Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma –89 –810 –810
Totala intäkter och kostnader för perioden 817 –37 465
Utgående eget kapital vid periodens slut 16 868 15 549 16 051
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Moderbolaget

 Resultaträkning i sammandrag     9 månader 12 månader

     Jan–sept Jan–sept Okt 2008– Helår
MSEK       2009 2008 sept 2009 2008
Rörelsens intäkter   28 69 31 72
Rörelsens kostnader   –1 –1 –1 –1
Rörelseresultat   27 68 30 71
Finansiella poster   –403 –790 4 692 4 305
Resultat efter finansiella poster   –376 –722 4 722 4 376
Skatt   99 202 167 270
Nettoresultat   –277 –520  4 889 4 646

* För definitioner hänvisas till Årsredovisningen 
 för 2008.

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.
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 Balansräkning i sammandrag

MSEK 30 sept 2009  30 sept 2008 31 dec 2008
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar              66 78 69
Finansiella anläggningstillgångar   
  Räntebärande 2 520 2 461 3 082
  Ej räntebärande 24 934   24 934 24 934
  27 454 27 395 28 016
  27 520 27 473 28 085
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande 124 249 1 016
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 4 814 5 553 5 685
Kassa och bank 0 210 0
  4 938 6 012 6 701
SUMMA TILLGÅNGAR 32 458 33 485 34 786

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 12 841 7 348 13 207
Långfristiga skulder och avsättningar   
  Räntebärande skulder och avsättningar 3 669 3 098 3 599
Kortfristiga skulder och avsättningar   
  Räntebärande skulder och avsättningar 15 884  22 952 17 918
  Övriga skulder och avsättningar 64 87 62
  19 617 23 039 17 980
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 458 33 485 34 786

 Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK Jan–sept 2009  Jan–sept 2008 Helår 2008
Kassaflöde från löpande verksamheten 505 –354 4 581
Kassaflöde från investeringsverksamheten 584 108 –504
Kassaflöde från finansieringsverksamheten          –1 089 456 –4 077
Kassaflöde totalt 0 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0 0
Likvida medel vid periodens slut 0 210 0

 Förändringar i eget kapital i sammandrag

MSEK Jan–sept 2009  Jan–sept 2008 Helår 2008
Ingående eget kapital 1 januari 13 207 8 678 8 678
Kontantutdelning –89 –810 –810
Koncernbidrag – – 963
Skatteeffekt av koncernbidrag – – –270
Övrigt – – –
Periodens nettoresultat –277 –520 4 646
Utgående eget kapital vid periodens slut 12 841 7 348 13 207
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 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlig-
het med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisnings-
lagen 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 2.2 Redovisning för juridiska 
personer. Moderbolagets och koncernens redovis-
ningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört 
med senast avgiven årsredovisning, bortsett från 
att koncernen tillämpar ny uppställningsform över 
resul tatet i enlighet med förändringar av IAS 1 Ut -
formning av finansiella rapporter. Införande av IFRS 8 

Rörelsesegment har inte föranlett någon förändring i 
koncernens segmentsindelning.
 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 skogs-
tillgångar per 30 september 2009 har beräknats till 
29 162 (28 672), varav 27 143 (26 690) utgör det 
verkliga värdet på den växande skogen och 2 019 
(1 982) utgör ett fastställt anskaffningsvärde för 
mark. Förändringen i balansräkningen uppgår till 
490 (–19).  



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 20 oktober 2009
Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)

 Göran Persson Eva Färnstrand Thomas Hahn
 Ordförande

 Birgitta Johansson-Hedberg Patrik Jönsson Christina Liffner 

 Anna-Stina Nordmark Nilsson Mats G Ringesten  

 Sture Persson Eva-Lisa Lindvall   
   

  Gunnar Olofsson  
  Verkställande direktör och koncernchef
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Granskningsrapport

Till styrelsen i Sveaskog AB, org nr 556558-0031

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Sveaskog AB för perioden 1 januari till 30 sep-
tember 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala 
en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.
 Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovis-
ningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-
ning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De gransknings-
åtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
 slutsats grundad på en revision har.
 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
 anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 20 oktober 2009

 Mikael Eriksson Martin Johansson Filip Cassel
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor                 
 PricewaterhouseCoopers   PricewaterhouseCoopers Av Riksrevisionen förordnad revisor

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 
Bokslutsrapport 2009 28 januari 2010
Årsstämma 2010 21 april 2010

Sveaskog Förvaltnings AB, Stockholm Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, tel 08-655 90 00, fax 08-655 94 14

Sveaskog Förvaltnings AB, Kalix Torggatan 4, Box 315, 952 23 Kalix, tel 0923-787 00, fax 0923-787 01

www.sveaskog.se
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