
Tredje kvartalet  
• Nettoomsättningen uppgick till 1 181 MSEK (1 255). 

Priserna minskade i genomsnitt med sju procent och 

leveransvolymerna minskade med tre procent jämfört 

med tredje kvartalet föregående år.

• Det operativa rörelseresultatet uppgick till 159 MSEK 

(141). Förbättringen trots lägre virkespriser, beror 

på ökade leveransvolymer från egen skog, högre 

timmerandel samt lägre kostnader.

• Värdeförändring skog var 39 MSEK (73).

• Rörelseresultatet uppgick till 215 MSEK (223).

• Kvartalets resultat uppgick till 112 MSEK (104). 

 

Delåret januari–september
• Nettoomsättningen uppgick till 4 491 MSEK (4 722). 

Priserna minskade i genomsnitt med nio procent medan 

leveransvolymerna ökade med två procent jämfört med 

motsvarande period föregående år.

• Det operativa rörelseresultatet uppgick till 703 MSEK 

(587). Förbättringen trots lägre virkespriser, beror främst 

på ökade leveransvolymer från egen skog samt lägre 

avverkningskostnader.  

• Värdeförändring skog var 351 MSEK (362).

• Rörelseresultatet uppgick till 1 111 MSEK (1 027).

• Periodens resultat uppgick till 708 MSEK (601).

• Intresseföretaget Setra Group AB förbättrade sitt 

rörelseresultat till 60 MSEK (–24).

Q3 Q3 20132013Januari–september

 Kvartal 3 Jan–sept

MSEK 2013 2012 2013 2012

Nettoomsättning  1 181   1 255 4 491 4 722

Operativt rörelseresultat 159 141 703  587

Rörelseresultat 215 223 1 111 1 027

Resultat före skatt 141 147 904 824

Periodens resultat  112 104 708 601

Resultat per aktie 0,95 0,88 5,98 5,08

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör 

Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fi ske och andra naturupplevelser. Skogen 

med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. 

Omsättningen 2012 var drygt 6,3 miljarder kronor och antalet anställda cirka 700.



DET OPERATIVA RÖRELSERESULTATET FORTSÄTTER ATT 

FÖRBÄTTRAS

Sveaskogs nettoomsättning för perioden januari–september 

uppgick till 4 491 MSEK (4 722). Minskningen i förhållande till 

motsvarande period föregående år beror i allt väsentligt på nio 

procent lägre genomsnittliga försäljningspriser. Den totala 

försäljningsvolymen ökade med två procent. Det operativa 

rörelseresultatet för perioden uppgick till 703 MSEK (587). De 

lägre prisnivåerna har kompenserats av större volym virke från 

egen skog och lägre produktionskostnader. Det senare till följd 

av ökad effektivitet och att fjolåret innehöll merkostnader för 

upparbetning av stormskadat virke kopplat till stormen Dagmar. 

 Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under 

perioden januari till september till 8,0 (7,9) miljoner kubikmeter 

(m3fub). Försäljningen av massaved och flis ökade med drygt tre 

procent, sågtimmer med två procent medan försäljningen av 

biobränsle minskade med knappt fyra procent. 

 Reavinster från fastighetsförsäljning uppgick till 45 MSEK 

(99). Minskningen beror främst på en svagare marknad för 

fastighetsaffärer.

 Resultatandelen i intresseföretag som härrör från innehavet i 

träindustriföretaget Setra Group AB uppgick till 12 MSEK (–21). 

Trots ett svagt marknadsläge har Setra Group AB förbättrat sitt

rörelseresultat från –24 MSEK till 60 MSEK. Resultatförbätt-

ringen förklaras främst av lägre råvarupriser, större volymer samt 

något högre marknadspriser.

SVAG FÖRBÄTTRING I MARKNADEN

Efterfrågan på sågade trävaror är fortsatt svag, men det finns 

tecken på ökad aktivitet i Europa, en viss tillväxt i USA och en 

hög konsumtion i Kina. I Sverige finns tecken på en förbättrad 

marknad även om utbudet av råvara är fortsatt svagt i södra 

delarna av landet.

 De globala leveranserna av papper och massa ökade något i 

augusti och låg ett par procent över föregående års nivå. 

Efterfrågan på grafiska papper är fortsatt vikande medan läget 

är mer positivt för förpackningar och hygienprodukter. 

Priset på långfibrig pappersmassa har börjat röra sig uppåt 

medan däremot priset på lövmassa fortsatt sjunker. 

 Den svenska efterfrågan på biobränsle har präglats av 

återhållsamhet. Leveranserna, i början av året, brottades med 

höga fukthalter vilket sänkte energiinnehållet.

 När det gäller nya affärer så sker det i exempelvis USA och 

Australien en omfattande handel med ekosystemtjänster och 

ekologisk kompensation. Vi ser möjligheter att denna typ av 

tjänster ska expandera även i Sverige. 

Trots den svagare marknaden har vi 

ökat våra volymer under året. Det är 

främst leveranserna från egen skog 

som ökar och det är också det som 

syns i vårt operativa rörelse resultat, 

som ökar trots lägre pris nivåer. 

ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE

Att vara långsiktigt lönsam är en 

grundbult för ett hållbart företag som Sveaskog och vi ska agera 

föredömligt på vår väg dit, i samverkan med våra kunder, 

medarbetare och andra intressenter.

  Vi har ett stort ansvar för att på ett positivt sätt bidra till 

ekonomisk, miljömässig och social utveckling, samt minimera vår 

negativa påverkan på samhället och miljön. Därför ska hållbarhet 

genomsyra allt vi gör.
 

Sveaskogs mål för ett hållbart företagande:

• Ökad lönsamhet – lönsam affärsverksamhet med god etik.

• Kundens främsta och kunnigaste partner.

• Ledande i innovation och effektivitet – ökade intäkter från nya 

 områden för skog och mark och ökad effektivitet i verksam-

 heten.

• Ledande inom hållbart skogsbruk – ett skogsbruk utan stor 

 påverkan och lågt utsläpp av koldioxid.

• Den mest attraktiva arbets- och uppdragsgivaren – ett gott 

 ledare- och medarbetarskap samt jämnare könsfördelning och 

 fler medarbetare med utländsk bakgrund.
 

Som en del i att bli ledande inom innovation har vi i september 

lyft fram och belönat ”Årets förbättring” i företaget. Genomförda 

arbeten som skapat nytta för oss och våra kunder. Ständiga 

förbättringar och utvecklingsarbeten är områden som kommer 

att i hög grad bidra till visionen – det ledande skogsföretaget.

  Ett annat viktigt område som vi fokuserar på är att vara den 

mest attraktiva arbets- och uppdragsgivaren. I den interna 

undersökningen ”Vi i Sveaskog”, som genomfördes efter 

sommaren ger medarbetarna företaget goda betyg. Vi behöver 

dock fortsätta vårt arbete med att få fler kvinnor i skogsbruket 

för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning.
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Koncernchefens kommentar
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Per-Olof Wedin, vd och koncernchef.



Nettoomsättning, MSEK

2013 2012

4491 4722

6076 6307

2012Okt 12–
sept 13

Januari–september Rullande
12 månader

Helår

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Tredje kvartalet

Under kvartalet uppgick nettoomsättningen 

till 1 181 MSEK (1 255), en minskning med 

sex procent jämfört motsvarande period 

2012. Förändringen förklaras i huvudsak av 

i genom snitt sju procent lägre virkespriser.  

 Det operativa rörelseresultatet ökade till 

159 MSEK (141). Förbättringen trots lägre 

virkespriser, beror på ökade leveransvolymer 

från egen skog, högre timmerandel samt 

lägre kostnader. 

 Reavinster från fastighetsförsäljning 

uppgick till 9 MSEK (23). Resultatandelen i 

intresseföretaget Setra Group AB uppgick 

till 8 MSEK (–14). Rörelseresultatet före 

värdeförändring skog uppgick till 176 MSEK 

(150).

 Värdeförändring skog uppgick till 39 

MSEK (73). Efter värdeförändring skog 

uppgick rörelseresultatet till 215 MSEK 

(223).

 Finansnettot var  –74 MSEK (–76). 

 Periodens resultat förbättrades med 8 

MSEK jämfört med motsvarande period 

föregående år och uppgick till 112 MSEK 

(104).

 

Januari–september

Nettoomsättningen minskade med fem 

procent till 4 491 MSEK (4 722). Föränd-

ringen förklaras av minskade genomsnittliga 

virkespriser med nio procent, vilket delvis 

har motverkats av ökade leveransvolymer 

om två procent. 

 Det operativa rörelseresultatet uppgick 

till 703 MSEK (587). Förbättringen, trots 

lägre virkespriser, beror främst på ökade 

leveransvolymer från egen skog, lägre 

avverkningskostnader samt ökade intäkter 

för upplåtelser.

 Reavinster från fastighetsförsäljning, 

främst avseende försäljning till enskilt 
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Operativt rörelseresultat, MSEK 

Räntebärande nettoskuld, MSEK

Verksamheten

2013 2012

703

587

964

848

2012Okt 12–
sept 13

Januari–september Rullande
12 månader

Helår

20122013

8806
9374 9004

5230

20112012

30 september Helår

skogsbruk, uppgick till 45 MSEK (99).

 Resultatandelen i intresseföretag upp-

gick till 12 MSEK (–21). 

 Rörelseresul tatet före värdeförändring 

skog uppgick till 760 MSEK (665). 

Värdeförändring skog var 351 MSEK (362). 

Efter värdeförändring skog uppgick 

rörelseresultatet till 1 111 MSEK (1 027).

 Finansnettot var –207 MSEK (–203). 

 Periodens resultat förbättrades med 107 

MSEK jämfört med motsvarande period 

föregående år och uppgick till 708 MSEK 

(601). 

KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH 

FINANSIELL STÄLLNING 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapitalet uppgick 

till 326 MSEK (16). Efter förändring av 

rörelsekapitalet uppgick kassaflödet till 618 

MSEK (237). Investeringarna i anläggnings-

tillgångar uppgick till 152 MSEK (136) och 

avser främst skogsmark och skogsmaskiner. 

Försäljningar av anläggningstillgångar, 

främst skogsfastigheter, uppgick till 122 

MSEK (186). 

 Sveaskogs räntebärande nettoskuld har 

under året minskat med 198 MSEK och 

uppgick till 8 806 MSEK (9 374). Låne-

portföljen består till största delen av lån 

emitterade under Sveaskogs MTN-program 

samt svenska certifikatsprogram. Cirka fem 

procent av portföljen består av bankfinan-

siering. Lånevolymen under certifikatspro-

gram met är 2 670 MSEK (3 100) och 

refinansieras löpande. Under MTN-

programmet är nuvarande utestående volym 

5 150 MSEK (4 120). Den genom snittliga 

räntebindningen har under året som lägst 

varit cirka 21 månader och var vid boksluts-

tillfället 31 månader. Räntetäck ningsgraden 

uppgick till 3,2 (3,0) och bruttolånekost-

naden var 2,6 procent (3,5).

Räntetäckningsgrad, ggr

20122013

3,2
3,0

2,6

4,4

Helår

20112012

Januari–september*

* Rullande 12 månader.
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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 årets första nio månader 37 MSEK 

(12). Resultatet efter finansiella poster 

uppgick till –265 MSEK (4 086), varav 

realisationsvinster vid fastighetsförsälj-

ningar om 27 MSEK (3). I fjolårets 

finansiella poster ingick en utdelning från 

dotterföretag på 4 500 MSEK. Moder-

företagets kostnader består huvudsakligen 

av räntekostnader. Företaget har inga 

anställda.

SVENSKA SKOGSPLANTOR AB

Svenska Skogsplantor är ett helägt 

dotterföretag som producerar och säljer 

skogsodlingsmaterial samt utför tjänster 

inom skogsskötselområdet. Företaget 

omsatte 291 MSEK jämfört med 322 

MSEK motsvarande period föregående år. 

Rörelseresultatet är 16 MSEK lägre och 

uppgår till 17 MSEK (33).  

SETRA GROUP AB

Sveaskog äger 50 procent av aktierna i 

träindustriföretaget Setra Group AB, 
Soliditet, %

20122013

47
42

47

54

Kvartal 3 Helår

20112012

Direktavkastning, %

20122013

3,8 3,7
3,2

4,4

Januari–september* Helår

20112012

Mål: 5 procent.

* Rullande 12 månader.

Företaget är ett intresseföretag. I kon-

cernens resultaträkning redovisas andelen 

av intresseföretagets resultat. Netto-

omsättningen för första nio månaderna 

uppgick 3 063 MSEK (3 118). Sveaskogs 

resultatandel i företaget justerat för intern-

vinster under året uppgår till 12 MSEK, 

jämfört med –21 MSEK föregående år. 

TRÄMEKANISK INDUSTRI

Efterfrågan på sågade trävaror är fortsatt 

svag, men det finns tecken på ökad 

aktivitet i Europa, en viss tillväxt i USA och 

en hög konsumtion i Kina. I USA har 

priserna på sågade trävaror till viss del 

återhämtat sig även om det skett från låga 

nivåer. 

 Byggproduktionen i Europa är svag men 

det finns tecken på återhämtning i Tyskland 

och Storbritannien. I Tyskland ökade till-

stånden för småhusbyggen och flerfamiljs-

hus. I Storbritannien ökade orderingången 

av privatbostäder under det andra kvartalet. 

Den svenska trävaruexporten minskade 

med sex procent under det första halvåret 

och leveranserna till Nordafrika minskade 

med 25 procent.

Marknad

Avkastning eget kapital, %

20122013

4,5

14,4

12,4

4,7

Januari–september* Helår

20112012

Mål: 7 procent.

* Rullande 12 månader.

Mål: 35–40 procent.

FINANSIELLA ÄGARMÅL

Utdelning, MSEK

2012

435

2011 2010 2009 2008

89
487

1739*

4473

* Inkl koncernmässigt värde för utdelning 
av Ersättningsmark i Sverige AB.

Mål: Minst 60 procent av resultatet efter 
skatt exklusive ej kassaflödespåverkande 
värdeförändringar enligt IFRS.
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Sveaskogs leveranser

Efterfrågan på sågtimmer har gradvis 

förbättrats. I södra och mellersta Sverige 

har det utvecklats ett underskott medan 

situationen varit mer balanserad i norr. 

Sveaskogs leveranser av sågtimmer under 

januari till september var 3 152 km3fub, 

vilket är en ökning med två procent jämfört 

med motsvarande period 2012.  

MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI

De globala leveranserna ökade något i 

augusti och låg ett par procent över 

föregående års nivå. Kapacitetsutnyttjandet 

var i augusti 92 (90) procent. Producent-

lagren har ökat och främst avseende 

lövmassa. De europeiska köparlagren är 

kvar på en låg nivå.

 Barrmassapriserna har börjat röra sig 

uppåt medan däremot priset på lövmassa 

fortsatt sjunker. Priset på barrmassan, 

NBSK, ökade under september månad 

med 10 dollar till 870 USD per ton. Södra 

höjde priset på NBSK till 900 USD per ton 

från 1 oktober och även andra aktörer har 

aviserat höjningar.

Sveaskogs leveranser

I grunden har perioden präglats av ett 

överskott av fiberråvara. Mot slutet av 

Sveaskogs totala leveransvolym, 

km3fub

20122013

8000 7859

10862 10721

2012Okt 12–
sept 13

Januari–september Rullande
12 månader

Helår

Leveransvolym sågtimmer, 

km3fub

Leveransvolym massaved och fl is, 

km3fub

Leveransvolym biobränsle, 

km3fub

20122013

1032 1073

1438 1479

2012Okt 12–
sept 13

Januari–september Rullande
12 månader

Helår

20122013

30983152

4278 4224

2012Okt 12–
sept 13

Januari–september Rullande
12 månader

Helår

20122013

3817 3688

5147 5018

2012Okt 12–
sept 13

Januari–september Rullande
12 månader

Helår

perioden har situationen blivit mer 

balanserad. Sveaskog levererade 3 817 

km3fub massaved och flis under januari till 

september, en ökning med fyra procent 

jämfört med motsvarande period 2012.

BIOBRÄNSLEMARKNADEN

Priserna på skogsflis till värmeverk var 

oförändrade under det andra kvartalet 

medan priserna till industrin steg marginellt. 

De nordiska pelletspriserna var i stort sett 

oförändrade i september och priserna var i 

mitten av månaden marginellt under nivån 

vid årsskiftet. Priset på finsk biomassa 

ökade några procent i augusti men var 

ändå några procent under nivån vid årets 

början. 

 De kontinentala pelletspriserna har 

fortsatt att stiga.

Sveaskogs leveranser

Perioden har präglats av en återhållsam 

efterfrågan på träbränsle. Leveranserna i 

början av året brottades med höga 

fukthalter som sänkte energiinnehållet.  

Sveaskogs biobränsleleveranser uppgick till 

1 032 km3fub under januari till september, 

en minskning med fyra procent jämfört med 

motsvarande period 2012.

SVEASKOG DELÅRSRAPPORT  JANUARI – SEPTEMBER 2013

Paus i skogen.

Foto: Lennart Jönsson.
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Avkastning på eget kapital

Redovisat resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget 

kapital.

Avkastning på operativt kapital 

Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital, 

exklusive uppskjuten skatt.

Bruttomarginal  

Rörelseresultat före avskrivningar och resultatandel i 

intresseföretag i procent av nettoomsättningen.

Definitioner Direktavkastning  

Rörelseresultat före värdeförändring skog exkl. reavinster 

fastighetsförsäljning, dividerat med genomsnittligt operativt 

kapital, exkl. uppskjuten skatt.

Kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt operativt kapital.

Nettoresultat per aktie

Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal 

aktier under året. 

Sveaskogkoncernen

SVEASKOG DELÅRSRAPPORT  JANUARI – SEPTEMBER 2013

Resultaträkning i sammandrag

     3 månader 9 månader 12 månader

   Kv 3  Kv 3 Jan–sept Jan–sept Okt 2012– Helår

 MSEK 2013 2012 2013 2012 sept 2013 2012

Nettoomsättning 1 181 1 255 4 491 4 722 6 076 6 307

Övriga rörelseintäkter 5 3 24 10 51 37

Råvaror och förnödenheter –352 –374 –1 455 –1 582 –1 909 –2 036

Förändring av varulager 67 51 –68 –77 13 4

Övriga externa kostnader (Not 2) –603 –640  –1 833 –2 008 –2 644 –2 819

Personalkostnader –115 –128 –383 –401 –517 –535

Avskrivningar –24 –26 –73 –77 –106 –110

Operativt rörelseresultat 159 141 703 587 964 848

Reavinster fastighetsförsäljning 9 23 45 99 68 122

Resultatandel i intresseföretag 8 –14  12  –21 –18 –51

Rörelseresultat före värdeförändring skog 176 150 760 665 1 014 919

Värdeförändring skog (Not 1)  39 73 351 362 492 503

Rörelseresultat 215 223 1 111 1 027 1 506    1 422

Finansiella poster (Not 3) –74 –76 –207 –203 –298 –294

Resultat före skatt 141 147 904 824 1 208 1 128

Skatt –29 –43 –196 –223 1 054 1 027

Periodens/Årets resultat 112 104 708 601 2 262  2 155

Resultat/aktie, SEK före och efter utspädning 0,95 0,88 5,98  5,08 19,10 18,20

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

Rapport över totalresultatet

     3 månader 9 månader 12 månader

   Kv 3  Kv 3 Jan–sept Jan–sept Okt 2012– Helår

 MSEK 2013 2012 2013 2012 sept 2013 2012

Periodens/Årets resultat 112 104 708 601 2 262 2 155

Övrigt totalresultat

Komponenter som inte kommer att återföras 
över resultaträkningen

  Aktuariella vinster/förluster avseende pensioner – – –      – 7 7

  Skatt på aktuariella vinster/förluster – – – – –5 –5

Komponenter som kan komma att återföras 
över resultaträkningen

  Valutakursdifferenser 0    1 0      –1 1 0

  Kassaflödessäkringar 8 –30 65      –18 57 –26

  Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar –1 8 –14 5 –15 4

Summa övrigt totalresultat för perioden/året, 
netto efter skatt 7 –23 51 –14 45 –20

Summa totalresultat för perioden/året 119 81 759 587 2 307 2 135
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Operativt kapital  

Balansomslutningen exkl. räntebärande tillgångar, skatteford-

ringar och tillgångar som innehas för försäljning minus ej ränte-

bärande 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 fi nansiella intäkter dividerat med 

fi nansiella 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.

Balansräkning i sammandrag

 MSEK 30 sept 2013 30 sept 2012 31 dec 2012

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 6 9 8

Materiella anläggningstillgångar   

  Skogsmark (Not 1) 2 151 2 078 2 083

  Övriga materiella anläggningstillgångar 535 580 563

  Biologiska tillgångar – växande skog (Not 1) 28 764 28 308 28 424

Finansiella anläggningstillgångar 386 434         389

Summa anläggningstillgångar 31 842 31 409    31 467

Omsättningstillgångar   
  Lager 594 591         659

  Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande 1 606 2 114      1 789    

  Likvida medel  1 241 567         830

Summa omsättningstillgångar 3 441 3 272       3 278

SUMMA TILLGÅNGAR 35 283 34 681    34 745

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 16 595 14 723     16 271

Långfristiga skulder 
  Räntebärande skulder och avsättningar 6 614 5 844       5 529

  Övriga skulder och avsättningar 7 361 8 549       7 332

Summa långfristiga skulder 13 975 14 393     12 861

Kortfristiga skulder 
  Räntebärande skulder  3 433 4 098       4 305

  Övriga skulder 1 280 1 467       1 308

Summa kortfristiga skulder 4 713 5 565       5 613

SUMMA SKULDER 18 688 19 958     18 474

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 283 34 681     34 745

Sveaskogkoncernen
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Sveaskogkoncernen

Kassaflödesanalys i sammandrag

 MSEK Jan–sept 2013 Jan–sept 2012 Helår 2012

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 1 111 1 027 1 422

Ej kassaflödespåverkande poster               –446 –411 –548

Erhållna räntor m m 13 38       40

Erlagda räntor –220 –241   –245

Betald skatt  –132 –397   –287

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital  326 16    382

Förändring av rörelsekapital  292 221     160

Kassaflöde från den löpande verksamheten 618 237    542

Investeringsverksamheten   
Investering i anläggningstillgångar –152 –136   –168

Investering i aktier 0 0     –4

Försäljning av anläggningstillgångar 122 184    251

Försäljning av aktier 0 2      2

Förändring av räntebärande fordringar 0 0        0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –30 50    81

Finansieringsverksamheten
Förändring av ägarkapital   

  Utbetald utdelning            –435 –4 473   –4 473

Förändring av räntebärande skulder 258 4 007 3 934

Kassaflöde från finansieringsverksamheten            –177 –466 –539

Periodens/årets kassaflöde 411 –179      84

Likvida medel vid årets början 830 746    746

Likvida medel vid periodens/årets slut  1 241 567    830

Nyckeltal

   Jan–sept 2013 Jan–sept 2012 Helår 2012

Direktavkastning, %1)  (mål minst 5%) 3,8 3,7     3,2

Avkastning på eget kapital, % 1) (mål minst 7%) 14,4 4,5    12,4

Soliditet, %  (mål mellan 35 och 40%) 47 42      47

Rörelsemarginal, %    25 22      22

Avkastning operativt kapital, % 1)  6,1 5,4 5,8

Skuldsättningsgrad, ggr   0,53 0,64    0,55

Räntetäckningsgrad, ggr 1,3)   3,2 3,0      2,6

Räntebärande nettoskuld, MSEK   8 806 9 374  9 004

Resultat per aktie, SEK 2)  5,98 5,08  18,20

Medelantal anställda  857 920     949

Antal anställda                  685 699     702

Förändringar i eget kapital i sammandrag

 MSEK Jan–sept 2013 Jan–sept 2012 Helår 2012

Ingående eget kapital 1 januari  16 271 18 609 18 609

Summa totalresultat 759 587   2 135

Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma –435  –4 473     –4 473*

Utgående eget kapital vid periodens/årets slut 16 595 14 723  16 271

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.

* Kontantutdelning 4 473 MSEK varav 4 000 MSEK utöver utdelningsmålet.
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Moderföretaget
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Balansräkning i sammandrag

 MSEK 30 sept 2013 30 sept 2012 31 dec 2012

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 56 60        59

Summa materiella anläggningstillgångar 56 60        59

Finansiella anläggningstillgångar   
  Aktier och andelar 24 934 24 934   24 934

  Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 2 210 2 220 2 220

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 144 27 154 27 154

Summa anläggningstillgångar 27 200 27 214 27 213

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande 114 138      544

Kortfristiga placeringar 443 154   265

Kassa och bank 0 199          0

Summa omsättningstillgångar 557 491   809

SUMMA TILLGÅNGAR 27 757 27 705 28 022

Eget kapital
Eget kapital 11 108 11 445 11 750

Långfristiga skulder  
  Räntebärande långfristiga skulder  5 947 5 097   4 817

  Övriga avsättningar  7 10  7

Summa långfristiga skulder 5 954 5 107   4 824

Kortfristiga skulder   
  Räntebärande skulder och avsättningar 10 620 11 073 11 355

  Övriga skulder och avsättningar 75 80        93

Summa kortfristiga skulder 10 695 11 153 11 448

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 757 27 705 28 022

Resultaträkning i sammandrag

      9 månader 12 månader

      Jan–sept Jan–sept Okt 2012– Helår

 MSEK    2013 2012 sept 2013 2012

Rörelsens intäkter  37 12    51   26

Rörelsens kostnader  –2 0 –2    –1

Rörelseresultat  35 12 49    25

Finansiella poster  –300 4 074 100      4 475

Resultat före skatt  –265 4 086 149 4 500

Skatt  58 109 –51    0

Periodens/årets resultat *  –207 4 195 98 4 500

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

 MSEK Jan–sept 2013 Jan–sept 2012 Helår 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1 3 054     2 841

Kassaflöde från investeringsverksamheten 40 –98     –86

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –39 –2 757    –2 755

Kassaflöde totalt 0 199         0 

Likvida medel vid årets början 0 0         0

Likvida medel vid periodens/årets slut 0 199         0

Förändringar i eget kapital i sammandrag

 MSEK Jan–sept 2013 Jan–sept 2012 Helår 2012

Ingående eget kapital 1 januari 11 750 11 723 11 723

Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma –435 –4 473     –4 473

Periodens/årets resultat –207 4 195     4 500

Utgående eget kapital vid periodens/årets slut 11 108 11 445 11 750

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisnings-

lagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen vilket är i 

enlighet med bestämmelserna i RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Moderföretagets och koncernens 

redovisningsprinciper och beräkningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven 

årsredovisning förutom när det gäller IAS 19 Ersättningar till anställda och IAS 1 Utformning av finansiella 

rapporter. Nya IAS 19 och IAS 1 tillämpas från och med 1 januari 2013 och jämförelseåret har justerats i 

enlighet med detta. Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon 

effekt på koncernens eller moderföretagets resultat eller ställning. 

 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 30 september 2013 har beräknats till 30 

915 (30 386), varav 28 764 (28 308) utgör det verkliga värdet på den växande skogen och 2 151 (2 078) 

utgör ett fastställt anskaffningsvärde för mark. Förändringen i balansräkningen uppgår till 529 (220).  

NOT 2 – KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGEN, MSEK

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

NOT 3 – VÄRDERING AV FINANSIELLA DERIVAT OCH SKULDER 

Följande tabell visar koncernens derivat värderade till verkligt värde per 30 september 2013 och 

31 december 2012:    

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

MSEK Sept 2013 2012 Sept 2013 2012 Sept 1 2013 2012

Tillgångar     

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen    

Summa tillgångar 0 0 0 0 0 0

Skulder    

Derivatinstrument  0 0 43 118 0 0

Summa skulder 0 0 43    118 0 0

    

Moderföretaget
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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 finansfunktionen ett väl etablerat finansiellt system och finansiell kursinformation från ett välkänt 

finansinformationssystem. En dubbelkoll sker av värderingen av derivatinstrument av otc-typ för att 

säkerställa rätt värdering.

      

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

(Verkligt värde = nominellt belopp plus upplupen ränta)    

  2013-09-30 2012-12-31  

Långfristiga skulder 6 001 4 328  

Kortfristiga skulder 3 419 4 867  

Totalt 9 420        9 195  

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till Sveaskogs årsredovisning för 

2012 sidorna 58–60. 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 2012. Inga 

väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående jämfört med det som 

beskrivits i årsredovisningen för 2012.

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 22 oktober 2013

Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)

 Göran Persson Eva Färnstrand Thomas Hahn
 Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Johan Hallberg Birgitta Johansson-Hedberg Anna-Stina Nordmark Nilsson  
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

  Mats G Ringesten  
  Styrelseledamot

 Eva-Lisa Lindvall Sture Persson   
 Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant   

  Per-Olof Wedin  
  Verkställande direktör och koncernchef
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VID FRÅGOR KONTAKTA

Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel 08-655 91 74, 076-130 42 01

Per Matses, vice vd och CFO, tel 08-655 92 90, 070-655 98 20

www.sveaskog.se

TIDPUNKTER FÖR KOMMANDE RAPPORTER 

Bokslutsrapport 2013 28 januari 2014

Delårsrapport januari–mars 2014 och årsstämma 24 april 2014

Sveaskog AB, Stockholm 
Torsgatan 4, 105 22 Stockholm

Tel 08-655 90 00

Sveaskog AB, Kalix 
Torggatan 4, Box 315, 952 23 Kalix

Tel 0923-787 00

info@sveaskog.se

www.sveaskog.se
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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 september 2013. 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 redovisningsfrågor, att utföra analytisk 

granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 

Granskningsrapport

betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. De granskningsåtgärder 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 

moderföretagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 22 oktober 2013

Martin Johansson, auktoriserad revisor PWC

Maria Karlsson från Vesslarp i Skåne, är en av få 

kvinnliga skördeförare i branschen. Att vara skördar-

förare innebär att ta ett stort ansvar för såväl maskin 

som avverkning.

 Sveaskog har satt upp långsiktiga mål för hållbart 

företagande – och ett av dem är att öka andelen 

kvinnor i företaget. I dag är 20 procent kvinnor – till 

år 2020 ska det vara minst 30 procent. För att säkra 

den långsiktiga kompetensförsörjningen behöver fler 

kvinnor rekryteras till branschen och till Sveaskog. 


