
Södras delårsrapport  
1 januari – 31 mars 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 5 717 MSEK (5 098)
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 1 216 MSEK (750)
• Rörelseresultatet uppgick till 938 MSEK (490)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1 010 MSEK (–68)
• Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 22 procent (12)

2018 2017 2017
Nyckeltal jan–mar jan–mar jan–dec

Nettoomsättning, MSEK 5 717 5 098 20 518

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 1 216 750 3 009

Rörelseresultat, MSEK 938 490 1 917

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar marginal, % 21 15 15

Rörelsemarginal, % 16 10 9

Avkastning sysselsatt kapital, % 22 12 12

Soliditet, % 58 56 56

Kassaflöde efter investeringar, MSEK 1 010 –68 356

Antal anställda 3 271 3 556 3 402

CO2-fossil produktion, kton* — — 80

CO2-fossil transporter, kton* — — 191

Skogstillväxt, m3sk/ha och år* — — 6,9

Arbetsskador med frånvaro (LTA**), antal 24 30 96

Arbetsskadefrekvens (LTAR***) 18 21 17

* CO2 och skogstillväxt beräknas inte kvartalsvis.

** LTA (lost-time-accident): arbetsskada med frånvaro. 

*** LTAR (lost-time-accident rate): antal arbetsskador med frånvaro per miljon arbetade timmar.



Mycket starkt första kvartal
Verksamhetsåret 2018 började mycket starkt för Södra. Rörelseresultatet för första 
kvartalet förbättrades med mer än 90 procent och uppgick till 938 MSEK (490). Vi ser 
de positiva effekterna av vårt omfattande investeringsprogram och även av genom-
förda strukturförändringar och rationaliseringar. Arbetet med nya innovationer och 
att skapa ett mer hållbart Södra fortsätter med oförminskad styrka.

Första kvartalet 2018 var mycket starkt för Södra. 
Nettoomsättning ökade till 5 717 MSEK (5 098) och 
rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 938 MSEK 
(490). Rörelsemarginalen uppgick till 16 procent och 
avkastningen på sysselsatt kapital till 22 procent. 
Kassaflödet före investeringar var 1 275 MSEK (492). 
Soliditeten är mycket god och uppgår till 58 procent.

Det finns flera förklaringar till den starka resultat-
utvecklingen. Den goda globala konjunkturen bidrog 
till en hög efterfrågan och god prisutveckling på 
 Södras produkter. Vi ser också de positiva effekterna 
av de omfattande expansionsinvesteringarna vid 
massabruken. Den underliggande lönsamheten har 
höjts och gynnas av den starka efterfrågan som råder 
för marknadsmassa. 

Även inom trävaruområdet är efterfrågan och 
 priser gynnsamma och rörelseresultatet förbättrades 
markant jämfört med föregående år. Den flerårsplan 
som sjösattes 2016 för att förbättra den underlig-
gande lönsamheten löper på med fortsatta rationali-
seringar, ökad marknadsorientering och satsningar 
på vidareförädling. Inom trävaruförädling fortskri-
der också satsningen på CLT (korslimmat massivträ) 
enligt plan och för att förstärka denna satsning har 
Södra Building Systems skapats. Inom småhusområ-
det har inledningen av året varit svagare än föregå-
ende år. Det beror bland annat på nya amorterings-
krav för bostadslån. Utvecklingen framåt ser utifrån 
orderstocken bättre ut.

Råvarutillförseln till våra industrianläggningar 
kunde upprätthållas på ett bra sätt även om koncern-
mässiga omprioriteringar varit nödvändiga. Läget 
har tidvis varit problematiskt på grund av väderleken 
med blöta och mjuka marker samt rikligt snöande, 
vilket har reducerat transportkapaciteten. Södra har 
idag totalt sett ett bra råvarulager. Södra har också 
stärkt sitt marknadserbjudande på massaved och 
talltimmer under perioden.

Arbetet med nya innovationer och att skapa ett 
mer hållbart Södra har fortsatt med oförminskad 
kraft. Södras satsningar för ökad produktion av bio-
drivmedel följer uppgjorda planer. Dessa viktiga 
framtidsinvesteringar bidrar till nya affärsmöjlig-
heter samtidigt som de utgör steg på vägen mot ett 
fossilfritt samhälle och en hållbar bioekonomi där 
skogen har en nyckelroll. Därför är de näringspoli-

tiska rambetingelserna av stor betydelse för skogs-
näringen och svenska skogsägares möjligheter att 
bedriva ett aktivt hållbart skogsbruk.

Mycket talar för att den goda konjunkturen kom-
mer att bestå ytterligare en tid. Viktiga drivkrafter är 
ökande världshandel, inte minst den digitala han-
deln, behovet av mer förpackade varor, stigande 
efterfrågan på förnybara material och ett ökat fokus 
på insatser för ett mer hållbart samhälle. Samtidigt 
har vi under senare tid upplevt ökade hot om protek-
tionistiska strömningar och åtgärder som riskerar att 
minska frihandeln. En sådan utveckling skulle kunna 
få stora negativa effekter på världsekonomin. Även de 
geopolitiska spänningarna i Syrien är oroväckande 
på många sätt. Med denna riskbild i minnet innebär 
ändå det marknadsläge vi för närvarande kan över-
blicka att Södra har mycket goda förutsättningar att 
kunna redovisa fortsatt god utveckling under kom-
mande kvartal 2018. Det är också extra glädjande och 
stimulerande att Södra utsetts till Sveriges attrakti-
vaste arbetsgivare 2018 av Randstad Employer Brand 
Research.

Lars Idermark
Vd och koncernchef
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Perioden i korthet
Rörelseresultat för det första kvartalet 2018  uppgick till 938 MSEK, att jämföra med 
490 MSEK under motsvarande period föregående år. Avkastningen på sysselsatt 
 kapital uppgick till 22 (12) procent och soliditeten till 58 (56) procent.

MARKNADSLÄGET
Årets första kvartal präglades av en fortsatt stark glo-
bal konjunktur. Trots den politiska osäkerhet som 
råder i flera delar av världen föreligger en fortsatt 
positiv framtidstro. Bland annat reviderade Inter-
nationella valutafonden (IMF) upp sin globala till-
växtprognos för både 2018 och 2019. Smolket i bäga-
ren utgörs av den pågående handelskonflikten mellan 
USA och Kina där en upptrappning skulle kunna få 
en dämpande effekt på den globala ekonomin. 

I USA var industrins orderingång den högsta på 
14 år. Skattesänkningar har medfört att många bolag 
höjt lönerna, ökat pensionsbetalningarna och kom-
municerat extra bonusar till sina anställda. Samtidigt 
är arbetslösheten på den lägsta nivån på flera decen-
nier. På den negativa sidan finns handelshinder i 
form av tullar på stål och aluminium samt åtgärder 
direkt riktade mot den kinesiska exporten till USA. 
Hittills har både USA och Kina uppvisat en viss för-
handlingsvilja men oron för ett handelskrig kvarstår, 
inte minst på grund av att president Trumps retorik 
verkar ha fallit väl ut hos den amerikanska opinionen 
och därmed kan locka fram nya handelspolitiska 
åtgärder inför höstens mellanårsval.

I Asien fortsätter Japan, Indien och Kina att uppvisa 
goda tillväxtsiffror. I både Japan och Indien drivs till-
växten till stor del av den inhemska marknaden. Kina 
är avsevärt mer exportberoende, varför en lösning 
på den pågående handelskonflikten med USA är av 
central betydelse. 

Europa har det senaste året gått från klarhet till 
klarhet. Tillväxten har en bred geografisk spridning 
och arbetslösheten fortsätter att falla vilket medför 
att hushållens konsumtionsvilja ökar. Den låga ränte-
nivån förväntas bestå eftersom den Europeiska 
central banken (ECB) har varit tydlig med att den inte 
kommer att höja räntan innan stimulanspaketet 
avslutats i september. Den nya tyska regeringen för-
väntas driva en mer expansiv politik. Detta förstärker 
den europeiska optimismen, trots att de pågående 
Brexit-förhandlingarna kastar något av en skugga 
över utvecklingen. Förhoppningen är dock att ett 
färdig förhandlat utträdesavtal ska kunna reducera 
de ekonomiska riskerna för båda parter. 

Sverige upplever en inbromsning på bostadsmark-
naden vars negativa effekter sannolikt blir mer påtag-
liga först under 2019 då många projekt löper över 
flera år. Byggsektorn har haft en ökad betydelse för 

MASSAPRISER LISTPRIS FÖR BARR- OCH LÖVMASSAVALUTAKURSER

Priset på blekt barr  sulfat massa räknat i USD ökade 
under kvartalet. Diagrammet visar genomsnittspriser 
på barrsulfatmassa levererade till europeiska kunder. 

Källa: Foex PIX

Källa: ECB Priserna på både barr- och  lövmassa ökade under 
kvartalet. Diagrammet visar brutto priser före 
rabatter på den  nord europeiska  marknaden.

Källa: Bloomberg
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den ekonomiska tillväxten de senaste åren, men 
svensk ekonomi har även draghjälp av den svaga 
 kronan och en stark omvärldsutveckling. 

Den svenska kronan (SEK) försvagades under 
kvartalet, både mot euro (EUR), den amerikanska 
dollarn (USD) och det brittiska pundet (GBP). För 
massaverksamheten är det framförallt utvecklingen 
av dollarkursen som är relevant, medan pundets 
utveckling är av stor betydelse för sågverksrörelsen 
då Storbritannien är den största exportmarknaden 
för trävaror.

Virkesmarknaden i Sverige präglades under det 
senaste kvartalet tidvis av svåra väderförhållanden 
vilket dels medförde högre transportkostnader, dels 
problem med att fullt ut försörja alla produktions-
anläggningarna. Den starka globala konjunkturen 
medför att efterfrågan på både timmer och massaved 
är hög. I dagsläget är lagernivåerna vid industrierna 
generellt sett låga. Tillgången på virke framöver 
bedöms vara god även om de väderrelaterade utma-
ningarna förväntas bestå ytterligare en tid in på det 
andra  kvartalet. 

Marknadsläget för sågade trävaror är fortsatt gott 
främst tack vare en stark efterfrågan utanför Europa, 
särskilt från Kina. Det globala utbudet påverkades 
negativt under de senaste månaderna av produk-
tionsbortfallet i de nordiska sågverken, till följd av 
väderberoende svårigheter med att försörja sågver-
ken med timmer. Det minskade utbudet har bidragit 
till fortsatta prisökningar. Den svenska bygghandeln 
har börjat året något svagare än väntat, främst som 
en följd av den besvärliga väderleken som påverkat 
byggverksamheten på flera håll. Utvecklingen inom 
den svenska husindustrin kan utgöra en framtida 
risk. Den brittiska marknaden är fortsatt stark även 
om bygghandeln är något avvaktande. Prisutveck-
lingen i Storbritannien är god och förstärks dessutom 
av kursutvecklingen för det brittiska pundet. Efter-
frågan på trävaror i Asien och USA ökar, men i Kina 

har orderingången sjunkit något under den senaste 
månaden. Det bedöms vara en temporär reaktion på 
de höjda priserna. 

Sammantaget bedöms den globala marknaden för 
sågade trävaror 2018 som god, förutsatt att den poli-
tiska situationen inte förändras markant. 

Marknaden för interiörträprodukter präglades 
 liksom under hela 2017 av en markant prispress på 
främst det vitmålade listsortimentet. Det har med-
fört minskade volymer och krympande marginaler. 
Som en konsekvens av detta pågår en omstrukture-
ring av Södras interiörträverksamhet.

Under första kvartalet 2018 fortsatte den positiva 
utvecklingen på massamarknaden. Den starka 
underliggande konjunkturen har medfört att efter-
frågan på pappersprodukter varit hög, vilket i sin tur 
drivit upp priserna på marknadsmassa. En bidra-
gande orsak har också varit att vissa nordiska produ-
center av marknadsmassa haft produktionsbegräns-
ningar till följd av försörjningsutmaningarna avse-
ende massaved. Massamarknaden påverkas alltjämt 
av den ökade efterfrågan i Kina där politiska beslut 
markant missgynnar importen av returfiber. Sam-
mantaget steg massapriserna i Europa under kvarta-
let till 1 130 USD per ton barrmassa och 1 030 USD 
per ton lövmassa. I det korta perspektivet förväntas 
nuvarande höga prisnivå bestå. 

Priserna för textilmassa (dissolvingmassa) för-
stärktes under första kvartalet, från USD 920 per ton 
vid årsskiftet till USD 950 per ton vid utgången av 
kvartalet. På grund av att prisdifferensen varit till 
pappersmassans fördel har utbudet av textilmassa 
sjunkit då så kallade swing bruk (massabruk som kan 
producera både pappersmassa och textilmassa i 
samma produktionslinje) prioriterat produktionen av 
pappersmassa. I förlängningen leder det minskade 
utbudet av textilmassa sannolikt till högre priser på 
denna framöver. 
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NETTOOMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning under kvartalet upp-
gick till 5 717 MSEK (5 098), en ökning med 12 pro-
cent. 

RESULTAT 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 938 MSEK 
(490) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16 pro-
cent (10). Resultatet före skatt uppgick till 941 MSEK 
(469). Periodens skattekostnad var 117 MSEK (58).

Det starka rörelseresultatet avspeglar den fortsatt 
mycket goda prisnivån både för sågade trävaror och 

marknadsmassa. Dessutom bidrar en volymökning 
avseende massan på 14 procent. Resultatet har även 
påverkats av de pågående förbättringsåtgärderna 
inom Södra Wood.

Avkastningen på sysselsatt kapital var 22 (12) pro-
cent.

FINANSNETTO
Koncernens finansnetto för första kvartalet var 
3 MSEK (–21). 

AFFÄRSOMRÅDEN
Nettoomsättning Rörelseresultat

2018 2017 2017 2018 2017 2017
MSEK jan–mar jan–mar jan–dec jan–mar jan–mar jan–dec

Södra Skog 2 767 2 556 9 774 19 16 76

Södra Wood 1 392 1 539 5 934 91 3 38

Södra Cell 3 129 2 371 9 822 926 496 1 924

Övriga segment 319 369 1 532 8 32 121

Koncerngemensamt 1 0 9 –105 –64 –275

Elimineringar –1 891 –1 737 –6 553 –1 7 33

Koncernen 5 717 5 098 20 518 938 490 1 917
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Södra Wood 21%

Södra Cell 54%

Övrigt 6%

Södra Skog 19%

Totalt 5 717 MSEK exklusive internleveranser.

Södras finansiella mål är att avkastningen på 
 sysselsatt kapital långsiktigt ska vara minst 
10 procent.
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Affärsområden

Södra Skog

Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 
19 MSEK (16). Resultatet har belastats av högre trans-
portkostnader som en konsekvens av det utmanande 
försörjningsläge som rått under första kvartalet. 

Under perioden har Södra Skog anskaffat 4,5 miljo-
ner m3fub, fördelat på 56 procent massaved och 
 cel lulosaflis, 29 procent timmer och 15 procent 
 biobränslen.

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick 
till 91 MSEK (3) och avspeglar i huvudsak den mycket 
goda prisnivån på sågade trävaror. Dock har kvarta-
let präglats av vissa utmaningar, detta som en följd av 
virkesbrist vilket bland annat inneburit att sågverken 
ej kunnat gå för fullt vilket i sin tur medfört en för-
sämrad leveransförmåga. Omsättningen för kvarta-
let uppgick till 1 392 (1 539). 

De pågående åtgärderna inom Södra Interiör har 
resulterat i en resultatförbättring om 12 MSEK jäm-
fört med motsvarande kvartal 2017. Marknaden för 
interiörträprodukter präglas alltjämt av ökad pris-
press vilket dels leder till försämrade marginaler, 
dels till reducerade leveransvolymer. 

Södra Wood
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Södra Cell

Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 
926 MSEK (496). Resultatutvecklingen förklaras 
främst av den höga prisnivån och ökade volymer. 
Omsättningen för kvartalet uppgick till 3 129 MSEK 
(2 371). Leveransvolymerna under kvartalet har ökat 
med 14 procent jämfört med före gående år. 

Produktionsvolymen under kvartalet uppgick till 
473 000 ton fördelat på cirka 403 000 ton barrsulfat-
massa, 34 000 ton lövsulfatmassa och 36 000 ton 
textil massa. 

Trivselhus rörelseresultat för perioden uppgick till 
–4 MSEK (23) vilket främst förklaras av en lägre 
andel markförsäljning. Orderingången av småhus 
har under en längre tid påverkats negativt av diskus-

sionerna om de nya amorteringsreglerna, men en viss 
förbättring kan skönjas i mars. Under kvartalet leve-
rerades 126 hus, vilket är i linje med förväntningarna 
om än lägre än föregående år. 
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KASSAFLÖDE
Kassaflödet efter investeringar för kvartalet uppgick 
till 1 010 MSEK (–68). Den operativa verksamheten 
bidrog positivt, kassaflödet före investeringar för-
bättrades från 492 MSEK föregående år till 1 275 
MSEK i år. Den kombinerade effekten av höga priser 
och en för Södra gynnsam valutautveckling leder till 
en förstärkt likviditet. Denna utveckling förväntas 
bestå under de kommande månaderna. Likvida 
medel och kortfristiga placeringar uppgick vid kvar-
talets utgång till 1 958 MSEK (1 321 vid årsskiftet).

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick den 31 mars 2018 till 13 779 
MSEK (12 884 vid årsskiftet) varav inbetalt och emit-
terat insatskapital svarade för 3 330 MSEK (3 310 vid 
årsskiftet). Balansomslutningen ökade något till 
23 900 MSEK (23 104 vid årsskiftet). Soliditeten per 
den 31 mars 2018 uppgick till 58 procent (56 vid års-
skiftet). Södras upplåning utgjordes av inlåning från 
medlemmarna på 2 711 MSEK (3 406 vid årsskiftet), 
ett lån på 1 000 MSEK (1 000 vid årsskiftet) med för-
fall om åtta år från Nordic Investment Bank och en 
grön obligation med förfall om tre år noterad på Nas-
daq Stockholm om 1 000 MSEK (1 000 vid årsskiftet). 
Lånelöfte om 2 000 MSEK med förfall februari 2023 
var outnyttjade på balansdagen. Skuldsättningsgra-
den uppgick till 0,2 (0,3 vid årsskiftet).

INVESTERINGAR, FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Investeringarna för kvartalet uppgick till 261 MSEK 
(600), varav 8 MSEK (6) inom Södra Skog, 38 MSEK 
(23) inom Södra Wood och 201 MSEK (560) inom 
Södra Cell. Investeringarna var främst inriktade på 
expansion, produktivitet och miljö.

Den 1 februari 2018 avyttrades verksamheten i Södra 
Wood AS till Sörnsen Holzleisten. Under 2017 
omsatte Södra Wood AS 363 MSEK och årets resultat 
uppgick till –39 MSEK.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS  
UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rappor-
teringsperiodens utgång.

ANSTÄLLDA
Antalet anställda uppgick per den 31 mars till 3 271 
(3 556) varav 22 procent kvinnor (21). Minskningen 
av antalet anställda beror på omstruktureringar i 
koncernen.

FRAMTIDSUTSIKTER
2018 inleddes med en stark utveckling. En hög pris-
nivå på både sågade trävaror och marknadsmassa 
kombinerat med en hög dollarkurs och ökad volym av 
marknadsmassa hade en gynnsam påverkan på resul-
tatet. De utmaningar som förelegat avseende råvaru-
försörjningen förväntas klinga av under de kom-
mande månaderna och kontrakterade virkesvolymer 
är på en god nivå. Den globala tillväxten är god men 
det finns indikationer på att takten mattas av något. 
Likaså kan ett eventuellt handelskrig mellan USA 
och Kina leda till en försvagning av konjunkturen. 
I Sverige kan utvecklingen inom bostadsmarknaden 
leda till en kontraktion av ekonomin. Sammantaget 
medför samtliga dessa osäker heter att det är svårt att 
sia om utvecklingen på längre sikt, men med nuva-
rande marknadsläge har Södra mycket goda förut-
sättningar att kunna redovisa fortsatt god utveckling 
under kommande kvartal 2018.

ANSTÄLLDA

Antalet anställda uppgick per den 31 mars 
till 3 271 varav 22 procent kvinnor.

Kvinnor 22%

Män 78%
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KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR

Kassaflödet efter investeringar vände under 
kvartalet och uppgick till 1 010 MSEK. 
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På styrelsens uppdrag

Växjö den 18 april 2018

Lars Idermark
Vd och koncernchef

GRANSKNINGSRAPPORT 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av föreningens revisorer.

HÅLLBARHET
Hållbarhetsmål
Arbetet med koncernens hållbarhetsmål fortsatte 
under kvartalet. Tre av målen är särskilt prioriterade: 
fossilfri produktion och fossilfria transporter, högre 
skogstillväxt och nollvision för arbetsskador. 

Fossilfrihet
Projektet Ett Fossilfritt Södra gick in i en ny fas med 
fokus på att eliminera de utmaningar som identifie-
rats i färdplanen för fossilfri produktion 2020 och 
fossilfria transporter 2030. Aktiviteter lyfts i möj-
ligaste mån ut i linjeorganisationen för att vara en 
del av det dagliga arbetet.

Skogstillväxt
För att nå målet om 20 procent högre skogstillväxt 
till 2050 fortsatte analysen av lämpliga åtgärder. 
Flera av åtgärderna är beroende av skogspolitikens 
utveckling och Södra deltar därför aktivt i arbetet 
med att lyfta frågor om skogsproduktion inom Skogs-
styrelsen. Två åtgärder inleddes: införande av 
näringsåterföring av bioaska till skogsmark som en 
skoglig tjänst med början i Mönsterås och ett intensi-
fierat arbete med att minska viltbetesskadorna. 

Arbetsmiljö och säkerhet
Antalet arbetsskador med frånvaro (LTA; lost-time-
accident) uppgick till 24 (30) och arbetsskade-
frekvensen mätt som LTAR (lost-time-accident rate, 
antal arbetsskador med sjukfrånvaro per miljon 
arbetade timmar) uppgick till 18 (21). Södra har en 
nollvision för arbetsskador och LTAR ska minska 
med 15 procent per år till 2020. För att öka säker-
heten inom Södra har en handlingsplan tagits fram. 
Under kvartalet fortsatte arbetet med BBS-utbild-
ning (beteendebaserad säkerhet), skyddsronder och 
safety walks enligt handlingsplanen. Fokus ligger 
på förebyggande åtgärder såsom riskanalyser, risk-
observationer och beteendebaserat säkerhetsarbete. 

ARBETSSKADOR

* LTA (lost-time-accident). Arbetsskada med frånvaro.

** LTAR (lost-time-accident rate). Antal arbetsskador 
med frånvaro per miljon arbetade timmar.
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Rapport över totalresultat  
för koncernen i sammandrag

2018 2017 2017
MSEK jan–mar jan–mar jan–dec

Nettoomsättning 5 717 5 098 20 518

Övriga intäkter 62 87 264

Rörelsens kostnader –4 563 –4 435 –17 773

Avskrivningar och nedskrivningar –278 –260 –1 092

Rörelseresultat 938 490 1 917

Finansnetto 3 –21 –87

Resultat före skatt 941 469 1 830

Skatt –117 –58 –259

Periodens resultat 824 411 1 571

Övrigt totalresultat

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet — 0 –61

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet 63 –6 8

Periodens övrigt totalresultat 63 –6 –53

Periodens summa totalresultat 887 405 1 518

Resultat hänförligt till

Moderföretagets ägare 824 411 1 571

Periodens resultat 824 411 1 571

Totalresultat hänförligt till

Moderföretagets ägare 887 405 1 518

Periodens totalresultat 887 405 1 518
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Rapport över finansiell ställning  
för koncernen i sammandrag

MSEK 31 mar 2018 31 mar 2017 31 dec 2017

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 381 400 384

Materiella anläggningstillgångar 13 731 13 576 13 720

Biologiska tillgångar 540 524 540

Aktier och andelar i intresseföretag 228 187 222

Finansiella placeringar 14 17 20

Långfristiga rörelsefordringar 49 60 39

Uppskjutna skattefordringar — 10 7

Summa anläggningstillgångar 14 943 14 774 14 932

Varulager 3 186 3 124 3 036

Skattefordringar 21 38 66

Kortfristiga rörelsefordringar 3 792 3 345 3 749

Kortfristiga placeringar 250 10 199

Likvida medel 1 708 641 1 122

Summa omsättningstillgångar 8 957 7 158 8 172

SUMMA TILLGÅNGAR 23 900 21 932 23 104

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 13 779 12 194 12 884

Summa eget kapital 13 779 12 194 12 884

Långfristiga räntebärande skulder 2 357 2 286 2 482

Avsättningar för pensioner 323 261 324

Långfristiga avsättningar 156 179 160

Uppskjutna skatteskulder 1 186 1 022 1 188

Summa långfristiga skulder 4 022 3 748 4 154

Kortfristiga räntebärande skulder 2 461 2 294 2 740

Skatteskulder 48 19 13

Kortfristiga rörelseskulder och avsättningar 3 590 3 677 3 313

Summa kortfristiga skulder 6 099 5 990 6 066

Summa skulder 10 121 9 738 10 220

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 900 21 932 23 104
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Rapport över förändringar i eget 
 kapital för koncernen i sammandrag

Rapport över kassaflöde  
för koncernen i sammandrag

MSEK
Totalt eget 

 kapital

Ingående balans, 1 januari 2018 12 884

Årets totalresultat 887

Av medlemmar inbetalt insatskapital 20

Till medlemmar utbetalt insatskapital 0

Övriga förändringar –12

Utgående balans 31 mars 2018 13 779

Ingående balans 1 januari 2017 11 766

Årets totalresultat 405

Av medlemmar inbetalt insatskapital 23

Till medlemmar utbetalt insatskapital 0

Utgående balans 31 mars 2017 12 194

2018 2017 2017
MSEK jan–mar jan–mar jan–dec

Resultat före skatt 941 469 1 830

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet samt förändring avsättningar 219 164 959

Betald inkomstskatt –31 –40 –92

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 129 593 2 697

Förändring av varulager (ökning –) –132 –25 15

Förändring av rörelsefordringar (ökning –) 3 –259 –620

Förändring av rörelseskulder (ökning +) 275 183 –177

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 275 492 1 915

Kassaflöde från investeringsverksamheten –265 –560 –1 559

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 1 010 –68 356

Förändring av insatskapital 20 23 67

Utbetald utdelning — — –467

Förändring av lån från medlemmar –395 –309 324

Upptagna lån — 5 12

Amortering av lån –9 –30 –30

Övriga förändringar –52 265 106

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –436 –46 12

PERIODENS KASSAFLÖDE 574 –114 368

Likvida medel vid periodens början 1 122 758 758

Kursdifferens i likvida medel 12 –3 –4

Likvida medel vid periodens slut 1 708 641 1 122
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Moderföretaget

Resultaträkning för moderföretaget  
i sammandrag

2018 2017 2017
MSEK jan–mar jan–mar jan–dec

Nettoomsättning 5 114 4 441 17 649

Övriga intäkter 54 29 129

Rörelsens kostnader –4 002 –3 832 –15 099

Avskrivningar och nedskrivningar –269 –301 –1 028

Rörelseresultat 897 337 1 651

Finansnetto 8 –5 66

Resultat efter finansiella poster 905 332 1 717

Bokslutsdispositioner — — –743

Resultat före skatt 905 332 974

Skatt –98 –41 –49

Periodens resultat 807 291 925

RESULTAT
Nettoomsättningen under första kvartalet ökade till 
5 114 MSEK (4 441) medan rörelseresultatet ökade till 
897 MSEK (337), detta huvudsakligen som en följd av 
det gynnsamma prisläget på både marknadsmassa 
och sågade trävaror. 

Finansnettot för första kvartalet uppgick till 8 
MSEK (–5). 

Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick 
till 905 MSEK (332).

MEDLEMMAR
Medlemsantalet var 51 304 (51 009 vid årsskiftet) och 
den anslutna medlemsarealen ökade till 2,55 miljoner 
hektar (2,52 vid årsskiftet), en ökning med cirka 0,03 
miljoner hektar.
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Balansräkning för moderföretaget  
i sammandrag

MSEK 31 mar 2018 31 mar 2017 31 dec 2017

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 5 7 6

Materiella anläggningstillgångar 13 296 13 192 13 320

Andelar i koncernföretag 1 236 1 251 1 238

Andelar i intresseföretag 167 126 166

Kapitalförsäkringar 40 38 40

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 17 20

Långfristiga räntebärande fordringar hos koncernföretag — 5 —

Långfristiga rörelsefordringar 48 21 39

Uppskjutna skattefordringar 56 64 57

Summa anläggningstillgångar 14 862 14 721 14 886

Varulager 2 086 2 200 2 075

Kortfristiga räntebärande fordringar hos koncernföretag 935 714 872

Kortfristiga rörelsefordringar 3 372 2 862 3 406

Kortfristiga finansiella placeringar 370 45 279

Kassa och bank 1 424 359 866

Summa omsättningstillgångar 8 187 6 180 7 498

SUMMA TILLGÅNGAR 23 049 20 901 22 384

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 4 743 4 545 4 723

Fritt eget kapital 4 237 3 405 3 431

Summa eget kapital 8 980 7 950 8 154

Obeskattade reserver 5 678 4 858 5 678

Avsättningar 191 216 194

Långfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 8 8 8

Långfristiga räntebärande skulder 2 357 2 286 2 482

Långfristiga rörelseskulder och avsättningar — 12 —

Summa långfristiga skulder 2 365 2 306 2 490

Kortfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 111 12 132

Kortfristiga räntebärande skulder 2 455 2 286 2 725

Kortfristiga rörelseskulder 3 269 3 273 3 011

Summa kortfristiga skulder 5 835 5 571 5 868

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 049 20 901 22 384
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Noter

Not 1 | Redovisningsprinciper
Södra tillämpar de av EU-kommissionen godkända International 
Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har 
för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapporte-
ring och den svenska årsredovisningslagen. För moderföretaget 
tillämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och årsredovisnings-
lagen. 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad 
som framgår av Årsredovisningen 2017, med undantag av nya 
standarder och revideringar i standarder och tolkningar som ska 
tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 och som 
inte redan har tillämpats vid upprättandet av Årsredovisningen 
2017. Nedan anges de standarder som har inverkan på koncernens 
finansiella rapporter och tillämpas för första gången under räken-
skapsåret började den 1 januari 2018:
• IFRS 9: Finansiella instrument
• IFRS 15: Intäkter från avtal med kunder

Ändringarna i dessa standarder har inte haft någon väsentlig 
inverkan på den finansiella rapporteringen förutom utökade upp-
lysningskrav. I Årsredovisningen för 2017 sidorna 62 och 63 anges 
redovisnings- och värderingsprinciper gällande dessa nya stan-
darder. 

Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden 
träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från och med räken-
skapsår efter 2018 planeras inte att förtidstillämpas och ingen av 
dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finan-
siella rapporter med undantag av följande:

IFRS 16 Leasing träder i kraft den 1 januari 2019 och innebär 
att majoriteten av koncernens leasingkontrakt skall redovisas i 
balansräkningen då distinktionen mellan operationell och finan-
siell leasing tas bort. Val av övergångsmetod är ännu ej beslutad. 

Det finns inga andra standarder som ännu ej trätt i kraft som 
bedöms ha väsentlig effekt på koncernen, varken gällande räken-
skapsåret eller kommande räkenskapsår. 

Not 2 | Risker och  
osäkerhetsfaktorer
Några väsentliga risker har inte tillkommit sedan årsredovis-
ningen 2017. För en beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer 
hänvisas till Södras årsredovisning för 2017 under avsnittet risker 
och riskhantering sidorna 26–29. Nedan lämnas en övergripande 
beskrivning av ett urval sådana riskområden och de viktigaste 
åtgärderna för styrning och hantering. 

Södra verkar på en global marknad och påverkas därför av den 
allmänna konjunkturutvecklingen, valutaförändringar såväl som 
mer bransch- och bolagsspecifika faktorer. 

Arbetet med identifiering, värdering och hantering av risker är 
en integrerad och viktig del av Södras verksamhetsstyrning. Han-
tering av finansiella risker ansvarar Koncernstab Ekonomi och 
Finans för utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Arbetet 
med operativa risker styrs och hanteras av vd, ledningsgrupp och 
medarbetare i verksamheten i enlighet med centrala policies och 
riktlinjer. Södra har även ett affärsetiskt råd samt ett säkerhets-
råd som arbetar koncernövergripande med riskområden som kor-
ruption, cybersäkerhet och säkerhetsrisker.

Not 3 | Närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan Södra och närstående som 
väsentligen påverkat företagets ställning och resultat. Karaktären 
och omfattningen av transaktioner med närstående överensstäm-
mer med vad som förelåg 2017.
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Not 5 | Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt av samma karaktär och omfattning som i senast lämnade årsredovisning.

31 mar 2018 31 dec 2017

Koncernen MSEK Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella placeringar 14 14 20 20

Rörelsefordringar 2 951 2 951 2 843 2 843

Kortfristiga placeringar 250 250 199 199

Likvida medel 1 708 1 708 1 122 1 122

Summa tillgångar  finansiella instrument 4 923 4 923 4 184 4 184

Övriga tillgångar ej finansiella instrument 18 977 18 920

Summa tillgångar 23 900 23 104

Långfristiga skulder 2 357 2 484 2 482 2 590

Kortfristiga ränte bärande skulder 2 461 2 481 2 740 2 764

Kortfristiga  rörelseskulder 2 631 2 631 2 339 2 339

Summa skulder  finansiella instrument 7 449 7 596 7 561 7 693

Övriga skulder ej  finansiella instrument 2 672 2 659

Summa skulder 10 121 10 220

I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt 
värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde i rapporten över finansiell ställning. Uppdelning av 
hur verkligt värde bestämts görs utifrån tre nivåer.

Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma 
instrument.

Nivå 2: Utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata 
som inte inkludderas i nivå 1.

Nivå 3: Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

Koncernen 31 mar 2018

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 1 588 370 15 1 973

Skulder — — 8 8

Koncernen 31 dec 2017

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 1 042 279 21 1 342

Skulder — — 6 6

Verkligt värde på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella 
marknadsnoteringar på balansdagen. Derivat värderas utifrån 
publicerade priser på en aktiv marknad. För onoterade aktier där 
ett tillförlitligt marknadsvärde inte kunnat fastställas används 
redovisat värde som indikator på verkligt värde. Verkliga värden 
för skuldinstrument fastställs med hjälp av värderingsmodeller 
såsom diskontering av framtida kassaflöden till noterade mark-
nadsräntor för respektive löptid. 

Not 4 | Intäkter
Nedanstående tabell visar Södras nettoomsättning uppdelad per intäktskategori:

2018 jan–mar

MSEK Södra Skog Södra Wood Södra Cell Övriga segment Koncernen

Virkesråvara 423 — — — 423

Träprodukter — 1 045 — — 1 045

Marknadsmassa — — 3 003 — 3 003

Energiprodukter 227 40 75 19 361

Småhus och tomter — — — 175 175

Skogliga tjänster 329 — — — 329

Transporter 107 90 — — 197

Byggentreprenad — — — 133 133

Övrigt 9 49 — –7 51

Nettoomsättning varor och tjänster 1 095 1 224 3 078 320 5 717
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Not 6 | Avyttring av rörelse
Den 1 februari 2018 avyttrades verksamheten i Södra Wood AS 
till Sörnsen Holzleisten. Under 2017 omsatte Södra Wood AS 363 
MSEK och årets resultat uppgick till –39 MSEK. 

Not 7 | Planerade underhållsstopp
Inom Södra Cell utförs förutom löpande underhåll under pågå-
ende drift även planerade underhållsstopp där mer omfattande 
underhåll sker, vid vilka produktionen av massa stoppas. Under-
hållsstoppens påverkan på resultatet varierar beroende på 
 omfattningen av underhållsåtgärderna, karaktären av dessa samt 
längden på stoppen. Kostnaden består dels av intäktsbortfall för 
utebliven produktion och dels av direkta kostnader för under-
hållet. Några planerade underhållsstopp har ej skett under första 
kvartalet 2018 och 2017.
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Kvartalsdata och segmentsinformation

Q1 
2018

Q1 
2017

Helår 
2017

NETTOOMSÄTTNING, MSEK

Södra Skog 2 767 2 556 9 774

varav extern (1 095) (1 032) (3 995)

Södra Wood 1 392 1 539 5 934

varav extern (1 224) (1 362) (5 286)

Södra Cell 3 129 2 371 9 822

varav extern (3 078) (2 335) (9 703)

Övriga segment 319 369 1 532

varav extern (319) (369) (1 532)

Koncerngemensamt 1 — 9

Elimineringar –1 891 –1 737 –6 553

Koncernen 5 717 5 098 20 518

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH  NEDSKRIVNINGAR, MSEK

Södra Skog 30 29 121

Södra Wood 137 50 255

Södra Cell 1 138 688 2 721

Övriga segment 11 35 132

Koncerngemensamt –101 –59 –254

Elimineringar 1 7 34

Koncernen 1 216 750 3 009

RÖRELSERESULTAT, MSEK

Södra Skog 19 16 76

Södra Wood 91 3 38

Södra Cell 926 496 1 924

Övriga segment 8 32 121

Koncerngemensamt –105 –64 –275

Elimineringar –1 7 33

Koncernen 938 490 1 917

RÖRELSEMARGINAL, %

Södra Skog 1 1 1

Södra Wood 7 0 1

Södra Cell 30 21 20

Övriga segment 3 9 8

Koncerngemensamt neg neg neg

Elimineringar — — —

Koncernen 16 10 9

TILLGÅNGAR, MSEK

Södra Skog 2 634 2 144 2 573

Södra Wood 2 490 2 356 2 405

Södra Cell 11 791 9 833 10 969

Övriga segment 1 570 1 465 1 501

Koncerngemensamt 6 554 7 007 6 799

Elimineringar –1 139 –873 –1 143

Koncernen 23 900 21 932 23 104

OPERATIVT KAPITAL, MSEK

Södra Skog 439 670 682

Södra Wood 3 258 3 297 3 135

Södra Cell 12 993 12 080 12 841

Övriga segment 1 166 1 149 1 127

Koncerngemensamt — — —

Elimineringar — — —

Koncernen sysselsatt kapital 16 948 16 321 17 089
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Q1 
2018

Q1 
2017

Helår 
2017

AVKASTNING PÅ OPERATIVT  KAPITAL, %

Södra Skog 14 8 9

Södra Wood 11 0 1

Södra Cell 29 16 16

Övriga segment 3 11 11

Koncerngemensamt — — —

Elimineringar — — —

Koncernens avkastning på sysselsatt kapital, % 22 12 12

KASSAFLÖDE EFTER  INVESTERINGAR, MSEK

Södra Skog 280 273 317

Södra Wood –32 –38 164

Södra Cell 806 –128 467

Övriga segment –41 –8 – 97

Koncerngemensamt –3 –167 –495

Elimineringar — — —

Koncernen 1 010 –68 356

INVESTERINGAR, MSEK

Södra Skog 8 6 60

Södra Wood 38 23 147

Södra Cell 201 560 1 249

Övriga segment 2 3 45

Koncerngemensamt 12 8 105

Elimineringar — — —

Koncernen 261 600 1 606

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Södra Skog 525 556 527

Södra Wood 1 043 1 285 1 149

Södra Cell 1 167 1 168 1 176

Övriga segment 277 282 277

Koncerngemensamt 233 235 233

Elimineringar — — —

Koncernen 3 245 3 526 3 362

SÖDRA DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2018 19

k V a r t a l s D a t a  o c h  s e g m e n t s i n f o r m a t i o n



Alternativa nyckeltal

Södra styr verksamheten genom analys av nyckeltal. 
Vissa av dessa finansiella nyckeltal är definierade 
eller anges i tillämpliga regler för finansiell informa-
tion eller framgår av andra gällande lagar. Andra 

benämns alternativa nyckeltal. Södra använder föl-
jande alternativa nyckeltal och anser att dessa ger 
värdefull kompletterande information för att bedöma 
Södras utveckling.

NETTOOMSÄTTNING, FÖRÄNDRING I %

Q1 2018 Q1 2017 2017

Ingående nettoomsättning 5 098 4 545 18 482

Utgående nettoomsättning 5 717 5 098 20 518

Förändring 12 12 11

Visar Södras tillväxt.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR, MSEK

Q1 2018 Q1 2017 2017

Rörelseresultat 938 490 1 917

Avskrivningar och nedskrivningar 278 260 1 092

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 1 216 750 3 009

Ett komplement till rörelseresultatet som förenklat visar vad i resultatet som är kassa-
flödespåverkande.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR MARGINAL, %

Q1 2018 Q1 2017 2017

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 1 216 750 3 009

Nettoomsättning 5 717 5 098 20 518

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar marginal 21 15 15

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar marginal visar det procentuella överskott som 
varje omsättningskrona ger efter avdrag för rörelsens kostnader men exklusive av- och 
nedskrivningar. Detta mått ger en övergripande uppfattning om vilket kassaflöde som 
genereras. Måttet är lämpligt både för en översiktlig trendanalys över utvecklingen i Södra 
och vid en jämförelse med andra företag.

RÖRELSEMARGINAL, %

Q1 2018 Q1 2017 2017

Rörelseresultat 938 490 1 917

Nettoomsättning 5 717 5 098 20 518

Rörelsemarginal 16 10 9

Rörelsemarginalen visar det procentuella överskott som varje omsättningskrona ger efter 
avdrag för rörelsens kostnader inklusive av- och nedskrivningar. Detta överskott ska täcka 
räntekostnader och skatt samt ge en acceptabel vinst. Måttet är lämpligt både för en över-
siktlig trendanalys över utvecklingen i Södra och vid en jämförelse med andra företag.

NETTOSKULD, MSEK

Q1 2018 Q1 2017 2017

Ränebärande avsättningar —  — —

Räntebärande skulder 4 580 4 580 5 222

Finansiella fordringar — –1 —

Kortfristiga placeringar och likvida medel –1 958 –651 –1 321

Nettoskuld 2 622 3 928 3 901

Visar Södras finansiella styrka.
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SKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR

Q1 2018 Q1 2017 2017

Nettoskuld, MSEK 2 622 3 928 3 901

Eget kapital 13 779 12 194 12 884

Skuldsättningsgrad 0,2 0,3 0,3

Skuldsättningsgraden visar Södras finansiella styrka och är tillsammans med soliditeten 
ledningensanvända mått för att följa skuldsättningsnivån.

SYSSELSATT KAPITAL, MSEK

Q1 2018 Q1 2017 2017

Tillgångar 23 900 21 932 23 104

Finansiella tillgångar –1 972 –670 –1 341

Avsättningar* –156 –179 –160

Skatt* –1 234 –1 085 –1 201

Rörelseskulder –3 590 –3 677 –3 313

Sysselsatt kapital 16 948 16 321 17 089

Genomsnitt 17 019 16 109 16 493

* Beaktas ej i beräkning av Operativt kapital.

Sysselsatt kapital visar vilket kapital som används i Södra och utgör en komponent i 
avkastning på sysselsatt kapital.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, %

Q1 2018 Q1 2017 2017

Genomsnittligt sysselsatt kapital 17 019 16 109 16 493

Rörelseresultat 938 490 1 917

Rörelseresultat uppräknat till 12 månader 3 752 1 960 1 917

Avkastning 22 12 12

Avkastning på sysselsatt kapital är ett mått på hur Södra förräntar det kapital som binds i 
verksamheten.

SOLIDITET, %

Q1 2018 Q1 2017 2017

Eget kapital 13 779 12 194 12 884

Tillgångar 23 900 21 932 23 104

Soliditet 58 56 56

Ett etablerat och centralt mått på Södras finansiella styrka. Visar hur stor del av de totala 
tillgångarna som har kunnat finansierats med eget kapital. Måttet visar betalnings-
förmågan på lång sikt då eventuella kommande förluster avräknas mot det egna kapitalet.

DEFINITIONER

Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar MSEK
Rörelseresultat exklusive 
avskrivningar och nedskrivningar 
på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar.

Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar marginal, %
Rörelseresultat exklusive 
avskrivningar och nedskrivningar 
på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar i procent av 
nettoomsättningen.

Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av 
nettoomsättningen.

Nettoskuld, MSEK
Utgörs av räntebärande skulder med 
avdrag för räntebärande tillgångar 
och likvida medel.

Skuldsättningsgrad, GGR
Nettoskuld i förhållande till eget 
kapital.

Sysselsatt kapital, MSEK
Tillgångar exklusive räntebärande 
tillgångar, avsättningar och skulder. 

Avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat, uppräknat till 
helårsvärde, i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Soliditet, %
Eget kapital uttryckt i procent av 
tillgångarna.
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Kontaktinformation och adress
Lars Idermark 
Vd och koncernchef
Telefon: 0470-894 35
lars.idermark@sodra.com

Anna Belfrage
Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: 0470-890 40
anna.belfrage@sodra.com

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

adress Skogsudden, 351 89 Växjö
telefon 0470-890 00
e-post info@sodra.com, medlemsinfo@sodra.com
hemsida sodra.com

Finansiell rapportering
• Delårsrapport för april–juni publiceras den 16 juli 2018.
• Delårsrapport för juli–september publiceras den 24 oktober 2018.
• Delårsrapport för oktober–december och bokslutskommuniké publiceras i februari 2019. 

Delårsrapporter kan laddas ned från sodra.com 

• Föreningsstämma hålls den 23 maj 2018. 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Södra Skogsägarna ekonomisk förening ska offentliggöra enligt lagen om 
 värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 19 april 2018 kl. 08.00 (CET).

Detta är Södra
Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. 
Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 
20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar 
Södra vägen för nästa generations skogsbruk. 
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