
•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	1	564	MSEK	(1	583).	Förändringen	
beror	på	4	procent	lägre	leveranser	vilket	väsentligen	kompenserats	
av	3	procent	högre	priser.

•	 Det	operativa	rörelseresultatet	ökade	till	377	MSEK	(271).	Föränd-
ringen	beror	främst	på	10	procent	högre	leveransvolymer	från	egen	
skog	och	förbättrade	priser.	

•	 Värdeförändring	skog	var	28	MSEK	(162).	Minskningen	är	i	huvudsak	
hänförlig	till	högre	avverkningsvolymer.

•	 Periodens	resultat	ökade	till	288	MSEK	(282).

Q1

	 		3	månader	 	12	månader
		 			 	Januari–mars	 April	2013–	 Helår
MSEK	 		 	 2014	 2013	 mars	2014	 2013

Nettoomsättning	 1	564	 1	583	 6	037	 6	056

Operativt	rörelseresultat	 377	 271	 1	084	 978

Värdeförändring	skog	 28	 162	 913	 1	046

Rörelseresultat	 434	 434	 2	213	 2	214

Resultat	före	skatt	 363	 366	 1	936	 1	941

Periodens	resultat	 288	 282	 1	481	 1	475

Kassaflöde	från	den	
löpande	verksamheten	 194		 52	 778	 					636

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved 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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Positiv resultatutveckling första kvartalet

Marknadsläget har varit ljusare under årets första kvartal. Jämfört  
med motsvarande kvartal 2013 ökade Sveaskogs försäljningsvolym av 
sågtimmer med 6 procent, medan försäljningsvolymen av massaved 
och flis minskade med 3 procent och försäljningsvolymen av bio bränsle 
med 27 procent. Försäljningen av biobränsle utgör 10 procent av 
Sveaskogs nettoomsättning. Totalt uppgick försäljningen till 2,9 (3,0) 
miljoner kubikmeter (m3fub).
 Trots 4 procent lägre försäljningsvolym minskade nettoomsättningen 
endast marginellt till 1 564 MSEK. Det hänger samman med ökade 
försäljningspriser med 3 procent. 
 Vi förbättrade det operativa rörelseresultatet till 377 MSEK, jämfört 
med 271 första kvartalet förra året. Det beror främst på att vi levere
rade ökade virkesvolymer från egen skog och på högre virkespriser. 
Direktavkastningen steg från 3,4 procent till 4,5 procent.

Fortsatt återhämtning i marknaden 
Återhämtningen från den svaga efterfrågan 2013 fortsatte i långsam 
takt under det första kvartalet 2014 främst för sågade trävaror och 
blekt barrsulfatmassa. Efterfrågan på sågtimmer var hög under det 
 första kvartalet med tidvis regional brist. Sveaskog får i dag avsättning 
för all massaved men generellt är det överskott på mark naden i 
Sverige, utom i norr där situationen är mer balanserad. Efter frågan på 
biobränslen har varit svag jämfört med motsvarande period förra året 
främst beroende på den milda väderleken men också till följd av låga 
elpriser. Vi ser sannolikt början på en strukturell minskning i efterfrågan 
av biobränsle som följer av energieffektivisering, annan teknik såsom 
värmepumpar och substituerande bränslen.

Nya ekonomiska mål

På årsstämman 2014 föreslås ändrade ekonomiska mål för Sveaskog. 
De nya målen speglar bättre Sveaskogs marknadsförutsättningar och 
beaktar på ett bättre sätt värdeförändringar för den växande skogen, 
som inte är kassaflödespåverkande.
 Sveaskog arbetar med mål för hållbart företagande som omfattar allt 
från lönsamhet till nöjda kunder, ökad effektivitet,  stolta medarbetare 
och naturvårdskvalitet.
 I vissa avseenden har vi nått långt exempelvis när det gäller pre
cision i leveranser till kunder och balans mellan produktion och natur

vård. I andra avseenden har vi fortfarande 
en ordentlig utmaning och det gäller exem
pelvis målen att nå jämställda arbetsplatser 
med en ökad andel kvinnor och personer 
med utländsk bakgrund, att minska utsläp
pen av koldioxid i virkestransporterna och 
att öka produktiviteten i skogsbruket.
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Koncernchefens kommentar
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1 JaNuari–31 mars 2014

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen minskade med 1 procent till 1 564 MSEK  
(1 583). Förändringen beror på att leveransvolymerna var 4 procent 
lägre jämfört med motsvarande period föregående år, medan virkes
priserna ökade med 3 procent. Försäljningen av skogsråvara uppgick 
till 2,9 (3,0) miljoner kubikmeter (m3fub).

resultat

Det operativa rörelseresultatet, som är det resultat som är mest repre
sentativt för hur Sveaskogs löpande affärer utvecklas, ökade till 377 
MSEK (271). Förändringen beror främst på högre leveransvolymer från 
egen skog samt högre virkespriser. 
 Reavinster från fastighetsförsäljning uppgick till 4 MSEK (19).  
Under det första kvartalet har inga större fastighetsaffärer avslutats. 
 Resultatandelen från intresseföretaget Setra Group uppgick till 25 
MSEK (–18). Förbättringen är en kombination av en positiv marknads
utveckling och ett fokuserat effektiviseringsarbete för att sänka produk
tionskostnaderna. 
 Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 406 MSEK 
(272). 
 Sveaskogs skogstillgångar värderas vid varje rapporttillfälle. 
Resultateffekten av värdeförändringen det första kvartalet var 28 
MSEK (162). Efter värdeförändring skog uppgick rörelseresultatet till 
434 MSEK (434). 
 Finansiella poster i kvartalet uppgick netto till –71 MSEK (–68). 
Resultatet före skatt uppgick till 363 MSEK (366). Skatten för perio
den var –75 MSEK (–84). Periodens resultat uppgick till 288 MSEK 
(282).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 194 MSEK 
(52). Ökningen beror framförallt på ett högre operativt rörelseresultat. 
Investeringarna i anläggningstillgångar och aktier uppgick till 35 MSEK 
(77). Försäljningar av anläggningstillgångar, främst skogsfastigheter, 
uppgick till 14 MSEK (44). 
 Sveaskogs räntebärande nettoskuld uppgick per 31 mars till 8 348  
MSEK (8 972). Låneportföljen bestod vid periodens utgång till största 
del av lån emitterade under Sveaskogs MTNprogram samt svenska 
certifikatsprogram. Cirka 5 procent av portföljen består av bankfinan
siering. Lånevolymen under certifikatsprogrammet uppgick till 2 520  
MSEK (2 400) vilket har refinansierats löpande. Under MTNpro
grammet var den utestående volymen per 31 mars 5 190 MSEK  
(4 400). Den genomsnittliga räntebindningen var under kvartalet som 
lägst cirka 29 månader.
 Skuldsättningsgraden uppgick till 0,47 (0,54).
 Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 (2,6) och bruttolånekostnaden 
har varit 2,76 procent (2,73).
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Koncernens utveckling
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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 moderföretaget var rörelsens  
intäkter under det första kvartalet 3 MSEK (17). Resultatet efter  
finansiella poster uppgick till –91 MSEK (–80). Moderföretagets kost
nader består huvudsakligen 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 resultat
räkning redovisas andelen av intresseföretagets resultat. Nettoomsätt
ningen för perioden januari–mars uppgick till 1 065 MSEK (945). 
Rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (–26). Sveaskogs resultatandel 
i företaget justerat för internvinster uppgick för kvartalet till 25 MSEK 
(–18).
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Marknadsläge och  
virkesleveranser

Sveaskog bedriver handel med skogsråvara i Sverige och ungefär 
 hälften av skogsråvaran tas från den egna skogen. Marknadsförut
sättningarna i branschen påverkas till stor del av hur den globala trä 
och skogsindustrin samt energisektorn utvecklas.
 Sveaskogs kunder 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.

såGVerK

Efterfrågan på sågade trävaror steg under det första kvartalet, särskilt 
på marknader utanför Europa. I Nordafrika, Mellanöstern, Kina och 
Japan ökade importen av sågade trävaror. I USA ökade aktiviteten på 
byggmarknaden även om tillväxttakten var långsam och med tillfälliga 
avbrott. I Europa förbättrades byggmarknaderna främst i Storbritannien 
och Tyskland. 
 Tidvis rådde det regional brist på sågtimmer i Sverige. Mot slutet 
av perioden var situationen mer balanserad i norr, bristen kvarstod 
i  mellersta Sverige, medan syd började visa tecken på överskott. 
I genomsnitt ökade priserna något under kvartalet.
 Sveaskogs leveranser och priser ökade under det första kvartalet. 

sveaskogs leveranser 
Sveaskog levererade 1 194 (1 130) km3fub sågtimmer vilket är 6 
procent högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  
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massa- oCH PaPPersiNDustri

Västeuropa är den viktigaste marknaden för svensk massa och 
pappersindustri följt av Asien. Produktion och export av svensk 
pappersmassa ökade under kvartalet och priset på blekt barrsulfat
massa (NBSK), den kvalitet som har störst betydelse för Sveaskog, 
fortsatte stiga till nivåer på 925–930 USdollar per ton.
 Den svenska pappersproduktionen och exporten var ungefär 
 oförändrad under kvartalet trots en fortsatt nedgång för grafiska 
papper och tidningspapper.
 På den svenska marknaden rådde det under det första kvartalet 
ett generellt överskott av massaved, utom i norra delen av landet där 
situationen var något mer balanserad. Sveaskog har haft avsättning 
för all sin massaved till i snitt oförändrade priser.

sveaskogs leveranser 
Sveaskog levererade 1 328 (1 365) km3fub massaved och flis vilket 
är 3 procent lägre jämfört med motsvarande period föregående år.  

BioBrÄNslemarKNaDeN

I Sverige är energiproduktion baserad på biobränsle regional eller lokal. 
Efterfrågan var under det första kvartalet relativt svag jämfört med 
 motsvarande period föregående år, främst beroende på den milda 
väderleken men också på låga elpriser och substituerande bränslen. 
Trots låg efterfrågan var priserna oförändrade eftersom priserna ofta 
sätts för en hel vintersäsong. 

sveaskogs leveranser

Sveaskog levererade 381 (525) km3fub biobränsle vilket är 27 procent 
lägre jämfört med motsvarande period föregående år.  
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Nyckeltal, koncernen
  	   Jan–mars Jan–mars April 2013– Helår
	   2014 2013 mars 2014 2013

 Direktavkastning, % 1)    4,5 3,4 4,5 3,9
 Avkastning på eget kapital, % 1)   8,7 12,2 8,7 8,8
 Soliditet, %    48 47 48               49
 Rörelsemarginal, %    28 27 37 37
 Avkastning operativt kapital, % 1)  8,6 5,7 8,6              8,7
 Skuldsättningsgrad, ggr   0,47 0,54 0,47           0,49
 Räntetäckningsgrad, ggr 1,3)  4,0 2,6 4,0 3,5
 Räntebärande nettoskuld, MSEK   8 348 8 972 8 348 8 533
 Resultat per aktie, SEK 2)  2,43 2,38 12,51 12,46
 Medelantal anställda  804 800 804             899
 Antal anställda  692 695 692             693
 Total leveransvolym, km3fub  2 903 3 020 10 690 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 12 månader

		     	 Kv 1 Kv 1 april 2013– Helår
MSEK   	 2014 2013 mars 2014 2013

Nettoomsättning 1 564 1 583 6 037 6 056

Övriga rörelseintäkter 8 6 42 40

Råvaror och förnödenheter –498 –608 –1 819  –1 929

Förändring av lager 75 –11 123  37

Övriga externa kostnader (Not 2) –615 –547 –2 645  –2 577

Personalkostnader –133 –128 –557 –552

Avskrivningar –24 –24 –97     –97

operativt rörelseresultat 377 271 1 084      978

Reavinster fastighetsförsäljning 4 19 147 163

Resultatandel i intresseföretag 25 –18 69        27

rörelseresultat före värdeförändring skog 406 272 1 300    1 168

Värdeförändring skog (Not 1) 28 162 913 1 046

rörelseresultat 434 434 2 213    2 214

Finansiella poster –71 –68 –277      –273

resultat före skatt 363 366 1 936     1 941

Skatt –75 –84 –455     –466

Periodens/årets resultat 288 282 1 481     1 475 

Resultat/aktie, SEK före och efter utspädning 2,43 2,38 12,51     12,46

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

Rapport över totalresultatet

 	    		 3 månader 12 månader

		     	 Kv 1 Kv 1 april 2013– Helår
MSEK   	 2014 2013 mars 2014 2013

Periodens/årets resultat 288   282 1 481 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 2        1

  Kassaflödessäkringar –33 25 –5 53

  Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar 7 –6 1      –12

summa övrigt totalresultat för perioden/året, netto efter skatt –26 18 42        86

summa totalresultat för perioden/året 262 300 1 523    1 561
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Sveaskogkoncernen

Balansträkning i sammandrag

MSEK 31 mars 2014 31 mars 2013 31 dec 2013

tillGåNGar   

anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 4 8 5

Materiella anläggningstillgångar  

  Skogsmark (Not 1) 2 160 2 128      2 156

  Övriga materiella anläggningstillgångar 541 554        537

  Biologiska tillgångar – växande skog (Not 1) 29 403 28 584    29 375

Finansiella anläggningstillgångar 447 366         415

summa anläggningstillgångar 32 555 31 640     32 488

omsättningstillgångar   

  Lager 759 700         673

  Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande 1 495 1 957      1 512

  Likvida medel  1 742 939         1 155

summa omsättningstillgångar 3 996 3 596       3 340

summa tillGåNGar 36 551 35 236    35 828

eGet KaPital oCH sKulDer   

eget kapital 17 658 16 570     17 396

långfristiga skulder 

  Räntebärande skulder och avsättningar  6 871 6 196       6 044

  Övriga skulder och avsättningar 7 663 7 354       7 646

summa långfristiga skulder 14 534 13 550     13 690

Kortfristiga skulder 

  Räntebärande skulder  3 219 3 716       3 645

  Övriga skulder 1 140 1 400       1 097

summa kortfristiga skulder 4 359 5 116       4 742

summa sKulDer 18 893 18 666      18 432

summa eGet KaPital oCH sKulDer 36 551 35 236     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
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
under 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–mars 2014 Jan–mars 2013 31 dec 2013

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 434 434 2 214

Ej kassaflödespåverkande poster m m –109 –180 –1 280

Erhållna räntor 4 4       19

Erlagda räntor –75 –72   –314

Betald skatt  –36 –37   –95

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital  218 149    544

Rörelsekapitalförändring  –24 –97     92

Kassaflöde från den löpande verksamheten 194 52    636

investeringsverksamheten   

Investering i anläggningstillgångar –34 –77   –212

Investering i aktier –1 0     0

Försäljning av anläggningstillgångar 14 44    370

Försäljning av aktier 0 0      0

Förändring av räntebärande fordringar 0 0        0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –21 –33    158

Finansieringsverksamheten   

Utbetald utdelning 0 0   –435

Förändring av finansiella skulder 413 90 –34

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 413 90  –469

Periodens/årets kassaflöde 586 109      325

likvida medel vid årets början 1 155 830    830

likvida medel vid periodens/årets slut 1 741 939    1 155
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Förändringar i eget kapital i sammandrag

MSEK Jan–mars 2014 Jan–mars 2013 31 dec 2013

ingående eget kapital 1 januari  17 396 16 270 16 270

Summa totalresultat 262 300   1 561

Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma 0 0 –435

utgående eget kapital vid periodens/årets slut 17 658 16 570  17 396
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Moderföretaget

Resultaträkning i sammandrag

 	    		 3 månader 12 månader

		     	 Kv 1 Kv 1 april 2013– Helår
MSEK  2014 2013 mars 2014 2013

Rörelsens intäkter 3 17    32   46

Rörelsens kostnader –3 –1 –2    0

rörelseresultat 0 16 30    46

Finansiella poster –91 –96 –41     –46

resultat före skatt –91 –80   –11 0

Skatt 21 18 3    0

Periodens/årets resultat * –70 –62 –8 0

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

MSEK 31 mars 2014 31 mars 2013 31 dec 2013

tillGåNGar   
anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 56 57        56

summa materiella anläggningstillgångar 56 57        56

Finansiella anläggningstillgångar

  Aktier och andelar 24 934 24 934   24 934

  Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 2 410 1 950   2 210

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 344 26 884 27 144

summa anläggningstillgångar 27 400 26 941 27 200

omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar m m, ej räntebärande 420 587      398

Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 374 61   98

Likvida medel 0 0          0

summa omsättningstillgångar 794  648   496

summa tillGåNGar 28 194 27 589 27 696

eget kapital

Eget kapital 11 245 11 688 11 315

långfristiga skulder    

  Räntebärande långfristiga skulder  6 286 5 497   5 447

  Övriga avsättningar 3 6 3

summa långfristiga skulder 6 289 5 503   5 450

Kortfristiga skulder   

  Räntebärande skulder och avsättningar 10 613 10 331 10 860

  Övriga skulder och avsättningar 47 67        71

summa kortfristiga skulder 10 660 10 398 10 931

summa eGet KaPital oCH sKulDer 28 194 27 589 27 696

–  9  –



Moderföretaget

Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK Jan–mars 2014 Jan–mars 2013 31 dec 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten –393 59     255

Kassaflöde från investeringsverksamheten –200 285     45

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 593 –344    –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–mars 2014 Jan–mars 2013 31 dec 2013

ingående eget kapital 1 januari  11 315 11 750 11 750

Betald utdelning enligt beslut på ordinarie årsstämma – –  –435

Periodens/årets resultat –70 –62     0

utgående eget kapital vid periodens/årets slut 11 245 11 688 11 315

reDoVisNiNGsPriNCiPer

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovis
ningslagen. 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. Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt  
på koncernens eller moderföretagets resultat och ställning. De större svenska dotterbolagen 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 31 mars 2014 har beräknats till 31 563 (30 712), 
varav 29 403 (28 584) utgör det verkliga värdet på den växande skogen och 2 160 (2 128) utgör ett fastställt 
anskaffningsvärde för mark. Förändringen i balansräkningen uppgår till 851 (513). 

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 derivat värderade till verkligt värde per 31 mars 2014 och 31 december 2013: 

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
MSEK Kv 1 2014 2013 Kv 1 2014 2013 Kv 1 2014 2013

Tillgångar     
Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

Växande skog     29 403 28 584
Summa tillgångar 0 0 0 0 29 403 28 584

Skulder    
Derivatinstrument  0 0 85    60 0 0
Summa skulder 0 0 85 60 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 verk
ligt 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 finansinforma
tionssystem. 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:   

  20140331 20131231  

Långfristiga skulder 6 323 5 624  
Kortfristiga skulder 3 116 3 624  
Totalt 9 439        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 årsredovisningen 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 24 april 2014
Sveaskog AB (publ.) (5565580031)

  PerOlof Wedin  
  Verkställande direktör och koncernchef

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning
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