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Delårsrapport januari-april 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 5 838 MSEK (5 538).
• Rörelseresultatet förbättrades till 503 MSEK (–99).
• Avkastningen på sysselsatt kapital var 11 procent (neg).
• Kassaflödet efter investeringar förbättrades till  

515 MSEK (–118).
• Södra Interiör AB har fusionerats in i moderbolaget  

Södra Skogsägarna ekonomisk förening.
• Södras styrelse har beslutat investera drygt fyra miljarder 

kronor för ökad produktionskapacitet vid massabruket i Värö.

Finansiell rapportering
• Södra lämnar från 2014 delårsrapporter som omfattar tertial 

(fyra månader). 
• Delårsrapport januari-augusti 2014 lämnas 11 september. 
• Bokslutskommuniké lämnas februari 2015.
• Delårsrapporter kan laddas ned från www.sodra.com
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Koncernchefens kommentar

Utöver en förbättrad marknadssituation har inledningen 
av året också präglats av en god utveckling och förbättrad 
intjäning inom Södras samtliga affärsområden. Produktionen 
inom massabruken har varit god och ytterligare produktivitets- 
förbättringar har uppnåtts. Sågverksrörelsens resultat har 
förbättrats kraftigt under de senaste åren och den positiva 
utvecklingen har bestått. Det råder fortsatt fokus på produk-
tions- och marknadsfrågor för att säkerställa att en långsiktig 
och stabil lönsamhet uppnås. I det nya sågverket i Värö planeras 
för en ytterligare höjd produktionstakt under året. Inom interiör- 
träverksamheten pågår ett arbete med att utveckla och om-
strukturera verksamheten för att trygga en uthållig lönsamhet. 
En förbättrad marknad för småhus har också inneburit en 
förbättrad intjäning i Trivselhus. På råvaruområdet noteras, 
en för årstiden, mycket god inköpstakt. Ett gott försörjnings-
läge och en god efterfrågan från våra industrier borgar för en 
fortsatt hög aktivitet i medlemmarnas skogar. 

I Södra har vi under de senaste åren genomfört stora föränd-
ringar i syfte att renodla, fokusera och omstrukturera verksam-
heten. Den nya koncernstrategin fram till 2020 håller nu steg 
för steg på att implementeras. Som en del av den nya strategin 
fattade styrelsen i februari beslut om att bygga ut massabru-
ket i Värö - en investering på drygt fyra miljarder kronor för att 
öka kapaciteten från 425 000 till 700 000 årston. 

När det första tertialet summeras kan det konstateras att året 
haft en positiv inledning. Såväl koncernens nettoomsättning 
som rörelseresultat har förbättrats jämfört med motsvarande 
period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 503 MSEK 
vilket är 602 MSEK bättre jämfört med motsvarande period 
2013. Den goda utvecklingen beror både på egna insatser och 
på att marknaderna för våra produkter stärkts. I det redovisade 
resultatet ingår även försäljning av utrustning från den nedlagda 
fabriken i Tofte. 

Utvecklingen under resten av året styrs till stor del av 
omvärldsfaktorer som marknads- och valutakursutvecklingen. 
Fortsätter den positiva konjunkturutvecklingen finns det skäl 
för en viss optimism. Samtidigt är valutasituationen, främst 
vad gäller dollarkursen, problematisk. Oavsett omvärldsfakto-
rerna måste arbetet med att stärka Södras relativa konkurrens-
kraft fortsätta. Det görs genom genomförande av koncern- 
strategin och fortsatt strävan efter att hela tiden bli lite bättre 
på det som görs i vardagen.

Under inledningen av året har konjunkturen och marknaden för Södras huvudprodukter 
successivt förbättrats. Bedömningen är att ekonomin ska fortsätta utvecklas positivt 
under resten av året. Den geopolitiska situationen, främst i form av krisen i Ukraina, kan 
dock komma att påverka både tillväxt och marknadsutveckling.

Lars Idermark
Vd och koncernchef, Södra
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Marknadsläget
Den globala ekonomin har under början av 2014 gradvis 
fortsatt att ta sig upp på fastare mark. Återhämtningen i USA 
stimuleras av bättre arbetsmarknad och stigande aktie- och 
bostadspriser. 

Euroområdet står fortsatt inför politiska och ekonomiska 
problem, men har lämnat recessionen bakom sig. Den förbätt-
rade situationen återspeglas i inköpschefsindex som har ökat 
markant det senaste året. En ny utmaning är dock den stigande 
geopolitiska risken i form av Ukraina-krisen, vilken kan få 
ekonomiska effekter på handel och investeringsvilja.

För Södras affärsområden har efterfrågan och försäljning 
utvecklats väl. Virkesutbudet i Sydsverige har varit större än 
de närmast föregående åren. Virkesförsörjningen av Södras 
egen industri har fungerat väl. Marknaden för barrmassa var 
i god balans men ökade priser i US-dollar motverkas av den 
starka svenska kronan. I Storbritannien och Sverige har bygg-
konjunkturen vänt uppåt. Leveranserna av sågade trävaror 
utvecklades positivt och priserna har stigit. För träbaserade 
interiörprodukter är konkurrensen fortsatt stark från tillverkare 
i Baltikum.

Nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Koncernens nettoomsättning för januari-april uppgick till  
5 838 MSEK (5 538), en ökning med 5 procent. Den ökade netto- 
omsättningen förklaras främst av högre färdigvarupriser. 

Rörelseresultatet förbättrades till 503 MSEK (–99). I resultatet 
ingår en positiv effekt gällande försäljning av utrustning från 
Södra Cell Tofte AS. 

Samtliga affärsområden visade en positiv utveckling av 
rörelseresultatet. 

Södra Skogs rörelseresultat förbättrades till 51 MSEK (0), 
främst på grund av ökad virkesanskaffning. 

Södra Cell redovisade den största förbättringen och rörelse- 
resultatet ökade till 517 MSEK (1), främst på grund av högre 
färdigvarupriser och försäljning av utrustning från Södra Cell 
Tofte AS. 

Södra Timber förbättrade rörelseresultatet till 15 MSEK (–90) 
till följd av ökade färdigvarupriser, förbättrat sågutbyte och 
ökade volymer. 

Södra Interiör redovisade en förbättring av rörelseresul-
tatet till 6 MSEK (–5) till följd av ökad efterfrågan och lägre 
kostnader. 

Perioden i korthet

Södras rörelseresultat för årets första fyra månader uppgick till 503 MSEK (–99 MSEK). 
Samtliga affärsområden har utvecklats positivt. Avkastningen på sysselsatt kapital var  
11 procent och soliditeten uppgick till 60 procent.

2014 2013 2013

Nyckeltal jan-apr jan-apr jan-dec

Nettoomsättning, MSEK 5 838 5 538 16 580

Rörelseresultat, MSEK 503 -99 -417

Avkastning sysselsatt kapital, % 11* neg neg

Rörelsemarginal, % 9 neg neg

Soliditet, % 60 61 59

Skuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,1 0,1

Kassaflöde efter investeringar, MSEK 515 -118 597

Investeringar, MSEK 366 303 952

Antal anställda 3 572** 3 848 3 776

Medelantal anställda 3 512** 3 437 3 762

*Hänsyn tagen till engångspost gällande försäljning av utrustning från Södra Cell Tofte AS
**En betydande del av personalminskningen härrörs till nedläggningen av Södra Cell Tofte AS
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Finansnettot uppgick till –26 MSEK (0). Försämringen var 
främst en effekt av ett negativt räntenetto. Resultatet efter 
finansnetto förbättrades till 477 MSEK (–99). Periodens skatte- 
kostnad uppgick till 81 MSEK (–12) och har beräknats utifrån 
en bedömd skattesats för helåret. Avkastningen på sysselsatt 
kapital var 11 procent (neg).

Kassaflödet efter investeringar förbättrades till 515 MSEK 
(–118), främst beroende på resultatförbättringen, men även 
på grund av lägre rörelsekapitalbindning och försäljning av 
utrustning. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick 
per den 30 april till 1 647 MSEK (1 348 vid årsskiftet). 

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick per den 30 april till 9 928 MSEK (9 495 vid 
årsskiftet), varav inbetalt och emitterat insatskapital svarade 
för 2 830 MSEK (2 802 vid årsskiftet). Balansomslutningen hade 
per den 30 april ökat något och uppgick till 16 464 MSEK  
(15 998 vid årsskiftet). Soliditeten per den 30 april var 60 procent 
(59 vid årsskiftet). Södras upplåning bestod av inlåning från 
medlemmarna.

Investeringar och förvärv
Investeringarna uppgick till 366 MSEK (303), varav 293 MSEK 
(176) inom Södra Cell, 43 MSEK (78) inom Södra Timber,  
16 MSEK (2) inom Södra Interiör och 20 MSEK (39) inom  
Södra Skog. Investeringarna inom samtliga affärsområden 
hade tyngdpunkt på produktivitet och miljö. 

Övriga viktiga händelser
Den 18 mars fusionerades Södra Interiör AB in i moderbolaget, 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening som ett led i beslut om 
en ny ägarstruktur.

Södras styrelse beslutade vid sammanträdet den 24 februari 
att investera drygt fyra miljarder kronor i en utbyggnad av 
massabruket i Värö. Utbyggnaden innebär en utökning av 
produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 
ton massa per år.

Under tertialet tecknades avtal beträffande försäljning 
av utrustning från Södra Cell Tofte AS. Slutlikvid för denna 
försäljning erhölls 30 april och total försäljningslikvid uppgick 
till 18,8 MEUR. 

Den 4 mars införde Södra en gallringspremie på barrmassa-
ved på 30 kr/m3fub.

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapporterings- 
periodens utgång.

Personal
Antalet anställda uppgick per den 30 april till 3 572,  
varav 20 procent kvinnor.   

Medlemmar
Medlemsantalet var per den 30 april 50 333 (50 296 vid års-
skiftet) och den anslutna medlemsarealen var 2,38 miljoner 
hektar (2,37 vid årsskiftet), en ökning med 11 596 hektar.
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Affärsområde Södra Skog
2014 2013 2013

Södra Skog jan-apr jan-apr jan-dec

Nettoomsättning, MSEK 3 263 3 201 9 097

Rörelsens kostnader, MSEK -3 196 -3 186 -9 008

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 67 15 89

Av- och nedskrivningar, MSEK -16 -15 -47

Rörelseresultat, MSEK 51 0 42

Rörelsemarginal, % 2 0 0

Operativt kapital, MSEK 1 186 1 201 1 112

Avkastning operativt kapital, % 13 0 3

Kassaflöde efter investeringar, MSEK -12 176 298

Investeringar, MSEK 20 39 84

Antal anställda 574 595 544

Medelantal anställda 578 594 621

Södra Skog förbättrade rörelseresultatet till 51 MSEK (0) till 
följd av större virkesvolymer och högre marginaler både för 
rundvirke och skogsbränsle. 

Nettoomsättningen ökade till 3 263 MSEK (3 201), varav 
intern försäljning uppgick till 1 992 MSEK. Avkastningen  
på operativt kapital förbättrades till 13 procent. Rörelsemargi-
nalen var 2 procent. Kassaflödet efter investeringar var  
–12 MSEK (176).

Virkesvolymerna från fält ökade med 400 000 m3 jämfört 
med motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen i 
virkesaffärerna förbättrades. Hanteringen av stormvirke gav 
ökade kostnader relaterat till bland annat transporter vilket 
påverkade resultatet negativt.

Utfallet för bränslesortimenten förbättrades genom större 
volymer av biprodukter, ökade försäljningsmarginaler, lägre 
omkostnader och bättre energiinnehåll.

Marknaden
I Södras område var virkesutbudet större än under de närmast 
föregående åren. Lagren av timmer vid industrin var oföränd-
rade jämfört med samma period i fjol.

Försörjningen av virke till Södras industri fungerade väl. 
Vinterns stormar har lett till ökade timmervolymer och medgett 
en ökad extern försäljning. Timmerlagren var vid periodens 
utgång på god nivå och sågverken var välförsörjda. Lagren 
av barrmassaved ökade och översteg en månads förbrukning 
medan lagren av lövmassaved var något lägre. Tidigare termi-
nallagda massavedsvolymer avvecklades under perioden.

Perioden har präglats av ett stort virkesutbud och in-
köpstakten av slutavverkningar var hög. Gallringskontrakte-
ringen har ökat, bland annat som en följd av den gallringspre-
mie på 30 kr per m3fub som Södra införde i början av mars. 

Den milda vintern har bidragit till högre aktivitet i såg-
verken vilket gett en ökad leverans av sågverksflis, medan 
leveranserna till värme- och kraftvärmeverk minskade från 
slutet av februari.

Vid periodens utgång var antalet anställda 574, varav 20 
procent kvinnor.
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Större virkesvolymer och ökade marginaler förbättrade resultatet. Kontrakteringen av 
slutavverkningsuppdrag har varit hög. Nettoomsättningen uppgick till 3 263 MSEK. 
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Affärsområde Södra Cell
2014 2013 2013

Södra Cell jan-apr jan-apr jan-dec

Nettoomsättning, MSEK 2 719 2 935 8 819

Rörelsens kostnader, MSEK -1 996 -2 666 -7 955

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 723 269 864

Av- och nedskrivningar, MSEK -206 -268 -962

Rörelseresultat, MSEK 517 1 -98

Rörelsemarginal, % 19 0 neg

Operativt kapital, MSEK 6 131 7 008 5 806

Avkastning operativt kapital, % 19* 0 neg

Kassaflöde efter investeringar, MSEK 581 0 833

Investeringar, MSEK 293 176 635

Antal anställda 1 135** 1 456 1 444

Medelantal anställda 1 132** 1 135 1 153

*Hänsyn tagen till engångspost gällande försäljning av utrustning från Södra Cell Tofte AS
**En betydande del av personalminskningen härrörs till nedläggningen av Södra Cell Tofte AS

Nettoomsättningen uppgick till 2 719 MSEK (2 935) och 
avkastningen på operativt kapital förbättrades till 19 procent. 
Kassaflödet efter investeringar var 581 MSEK (0).

Rörelsemarginalen ökade till 19 procent.

Marknaden
Marknaden för barrmassa var i god balans. Världslagren 
minskade samtidigt som flera papperssegment annonserade 
prishöjningar. Massapriset fortsatte att öka under perioden 
och efterfrågan på Södra Cells produkter har varit god.

Textilmassamarknaden har präglats av att ny kapacitet 
tillkommit samtidigt som priset på viskos stapelfiber har 
sjunkit. Under perioden har de slutliga tullsatserna för import 
av textilmassa i Kina från producenter i USA, Kanada samt 
Brasilien annonserats. 

Produktionen
Produktionen under perioden januari-april blev 502 000 ton 
(488 000***). Produktionsvolymerna har påverkats av ett un-
derhållsstopp i Mörrum. Ett liknande underhållstopp gjordes i 
Värö första tertialet 2013.  

Leveranserna av el och fjärrvärme har varit högre än före- 
gående år***. Under perioden såldes elcertifikat till ett värde 
av 13 MSEK.

Övrigt
Den 30 april erhölls betalningen för processutrustningen vid 
Södra Cell Tofte. Köparen kommer att demontera anläggningen.

I februari beviljade föreningsstyrelsen investeringen för 
att öka produktionskapaciteten vid massabruket i Värö, från 
425 000 ton till 700 000 ton per år. Projektet har inledningsvis 
bedrivits med fokus på miljötillståndsprocessen och förbere-
delser inför upphandlingen.

Vid periodens utgång var antalet anställda 1 135,  
varav 17 procent kvinnor.

*** Jämförelsetalet är justerat med hänsyn till stängningen av  

Södra Cell Tofte och Södra Cell Folla. Produktionen vid Södra Cell Tofte 

uppgick till 117 000 ton för motsvarande period föregående år. Produk-

tionen vid Södra Cell Folla upphörde under 2012.
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Rörelseresultat 
Avkastning på operativt kapital (ack)

Södra Cell förbättrade rörelseresultatet till 517 MSEK (1) till följd av prisökningar, 
som motverkade den starka svenska kronan, samt försäljning av utrustning i Tofte.
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Affärsområde Södra Timber
2014 2013 2013

Södra Timber jan-apr jan-apr jan-dec

Nettoomsättning, MSEK 1 420 1 030 3 396

Rörelsens kostnader, MSEK -1 324 -1 040 -3 370

Rörelseresultat för av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 96 -10 26

Av- och nedskrivningar, MSEK -81 -80 -243

Rörelseresultat, MSEK 15 -90 -217

Rörelsemarginal, % 1 neg neg

Operativt kapital, MSEK 3 069 2 823 3 189

Avkastning operativt kapital, % 2 neg neg

Kassaflöde efter investeringar, MSEK -135 -159 -341

Investeringar, MSEK 43 78 177

Antal anställda 905 776 831

Medelantal anställda 849 703 792

Större produktionsvolymer, ökad verkningsgrad och minskade 
omkostnader bidrog positivt till resultatförbättringen medan 
timmerpriserna steg något jämfört med motsvarande period 
föregående år.

Den ökade nettoomsättningen beror på både högre leverans-
medelpriser och större leveransvolymer. Leveranserna under 
perioden uppgick till 610 000 m3 sågad vara (463 000). 

Avkastningen på operativt kapital uppgick till 2 procent.  
Rörelsemarginalen var 1 procent. Kassaflödet efter investe-
ringar uppgick till –135 MSEK (-159). 

Marknaden
Utvecklingen på huvudmarknaderna var positiv, både volym- 
och prismässigt. Leveransmedelpriserna för sågade varor har 
stigit medan priserna för biprodukterna, främst cellulosaflisen, 
har sjunkit. 

Byggkonjunkturen i Storbritannien har börjat vända uppåt 
och investeringarna ökar inom fastighetssektorn. Även i Sverige 
har byggprognosen varit mer positiv. Leveransvolymerna till 
Tyskland och Benelux-länderna var stabila. 

Utvecklingen i USA bromsades in, delvis till följd av den 
långa och kalla vintern på östkusten, men prognoserna pekar 
på ökat husbyggande under året. Även i Japan har efterfrågan 
avstannat, vilket förklaras av höjd moms och stora lager hos 
kunderna och i hamnarna.

Försäljningen av lövträvaror har utvecklats positivt i Kina och 
Sydostasien genom etablering av lokala säljare och distributörer.  

Produktionen
Produktionen under perioden blev 649 000 m3 (503 000). Såg-
utbytet och de sågade volymerna har ökat på samtliga enheter 
och bidragit till både förbättrat resultat och rörelsemarginal. 
Sågtakten i Värö ligger för närvarande på 500 000 m3 på års- 
basis, en takt som planeras öka till 600 000 m3 till hösten. 

Vid periodens utgång var antalet anställda 905, varav 12 
procent kvinnor.
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Rörelseresultatet förbättrades till 15 MSEK (-90) till följd av ökade volymer, bättre 
sågutbyte och högre försäljningspriser. Huvudmarknaderna utvecklades positivt 
och nettoomsättningen steg till 1 420 MSEK (1 030). 



7Södras delårsrapport januari-april 2014

Affärsområde Södra Interiör
2014 2013 2013

Södra Interiör jan-apr jan-apr jan-dec

Nettoomsättning, MSEK 431 425 1 219

Rörelsens kostnader, MSEK -416 -420 -1 246

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 15 5 -27

Av- och nedskrivningar, MSEK -9 -10 -46

Rörelseresultat, MSEK 6 -5 -73

Rörelsemarginal, % 1 neg neg

Operativt kapital, MSEK 498 601 617

Avkastning operativt kapital, % 3 neg neg

Kassaflöde efter investeringar, MSEK 18 -87 -99

Investeringar, MSEK 16 2 24

Antal anställda 556 646 573

Medelantal anställda 564 618 600

Rörelseresultatet var 6 MSEK (-5) och nettoomsättningen upp-
gick till 431 MSEK (425).

Ökad bruttovinst, lägre kostnader och avskrivningar 
motverkades delvis av merkostnader relaterade till omstruktu-
reringen av verksamheten i Danmark. Produktionen i danska 
Åbyhøj stängdes vid årsskiftet och tillverkningen flyttades till 
Sverige. Den försvagade norska kronan påverkade resultatet i 
Norge negativt genom dyrare import från Sverige och Baltikum.

Avkastningen på operativt kapital var 3 procent. Kassa- 
flödet efter investeringar uppgick till 18 MSEK (-87) till följd av 
minskad kapitalbindning i såväl anläggningstillgångar som 
rörelsekapital.

Marknaden
Efterfrågan i Sverige, Norge och Danmark förbättrades succes-
sivt. Prishöjningar genomfördes från 1 april i Sverige och Norge 
vilket kompenserat stigande råvarupriser och en svagare norsk 

krona. Stor vikt har lagts vid att minska logistikkostnaderna 
och öka servicegraden på den danska marknaden.

Konkurrensen har varit fortsatt stark från list- och paneltill-
verkare i Baltikum.  

Produktionen
Tillgången på volymråvara till panel, list och golv var god men 
med något stigande priser. Produktionen vid de olika enheterna  
har fungerat väl under årets första månader. För att öka kon-
kurrenskraften har beslut fattats om att flytta produktionen 
av MDF-produkter (träfiberskivor) vid fabriken i Jokkmokk till 
SIWood i Litauen. 

Vid periodens utgång var antalet anställda 556, varav 25 
procent kvinnor.
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Ökad efterfrågan och lägre kostnader förbättrade Södra Interiörs  
rörelseresultat till 6 MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 431 MSEK.
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Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag

2014 2013 2013

MSEK jan-apr jan-apr jan-dec

Nettoomsättning 5 838 5 538 16 580

Rörelsens kostnader -5 006 -5 246 -15 643

Av- och nedskrivningar -329 -391 -1 354

Rörelseresultat 503 -99 -417

Finansnetto -26 0 -33

Resultat före skatt 477 -99 -450

Skatt -81 12 -82

Periodens resultat 396 -87 -532

Övrigt totalresultat

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet 0 0 98

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet 9 -47 -160

Periodens övrigt totalresultat 9 -47 -62

Periodens summa totalresultat 405 -134 -594

Resultat hänförligt till

Moderföretaget 394 -87 -535

Minoritetens andel av periodens resultat 2 0 3

Periodens resultat 396 -87 -532

Totalresultat hänförligt till

Moderföretagets ägare 403 -134 -596

Minoritetsintresse 2 0 2

Periodens totalresultat 405 -134 -594
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MSEK 30 apr 2014 31 dec 2013 30 apr 2013

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 405 409 438

Materiella anläggningstillgångar 8 001 8 129 8 442

Biologiska tillgångar 488 488 488

Aktier och andelar i intresseföretag 143 133 119

Finansiella placeringar 17 17 17

Överskott i fonderade pensionsplaner – – 1

Långfristiga finansiella fordringar 1 1 3

Andra långfristiga fordringar 5 5 5

Uppskjutna skattefordringar 51 48 107

Summa anläggningstillgångar 9 111 9 230 9 620

Varulager 2 579 2 570 2 986

Skattefordringar 4 41 49

Kortfristiga finansiella fordringar 1 – 4

Rörelsefordringar 3 122 2 809 2 987

Kortfristiga placeringar 570 406 201

Likvida medel 1 077 942 633

Summa omsättningstillgångar 7 353 6 768 6 860

SUMMA TILLGÅNGAR 16 464 15 998 16 480

EGET KAPITAL OCH SKULDER                  

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 9 907 9 476 10 117

Minoritetsintresse 21 19 17

Summa eget kapital 9 928 9 495 10 134

Långfristiga skulder 1 770 2 003 1 831

Kortfristiga räntebärande skulder 1 857 2 039 1 907

Skatteskulder 15 4 0

Kortfristiga rörelseskulder 2 894 2 457 2 608

Summa kortfristiga skulder 4 766 4 500 4 515

Summa skulder 6 536 6 503 6 346

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 464 15 998 16 480

Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat   
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat   
Genomsnittligt operativt kapital

Soliditet

Eget kapital   
Balansomslutning

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld   
Eget kapital

Definitioner
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Rapport över kassaflöde för koncernen i sammandrag

2014 2013 2013

MSEK jan-apr jan-apr jan-dec

Resultat före skatt 477 -99 -450

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 142 329 2 038

Betald skatt -31 -36 -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 588 194 1 562

Förändring varulager (ökning -) -10 75 452

Förändring rörelsefordringar (ökning -) -293 -241 -52

Förändring av rörelseskulder (ökning +) 419 119 -507

Kassaflöde från den löpande verksamheten 704 147 1 455

Kassaflöde från investeringsverksamheten -189 -265 -858

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 515 -118 597

Förändring av insatskapital 28 26 35

Utbetald utdelning – – -187

Förändring av lån från medlemmar -259 -329 -118

Övriga förändringar -168 469 44

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -399 166 -226

PERIODENS KASSAFLÖDE 116 48 371

Likvida medel vid periodens början 942 594 594

Kursdifferens i likvida medel 19 -9 -23

Likvida medel vid periodens slut 1 077 633 942

MSEK
Föreningens 
medlemmar

Ägare utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget

kapital

Ingående balans, 1 januari 2014 9 476 19 9 495

Årets totalresultat 403 2 405

Av medlemmar inbetalt insatskapital 28 – 28

Till medlemmar utbetalt insatskapital 0 – 0

Utgående balans 30 april 2014 9 907 21 9 928

Ingående balans, 1 januari 2013 10 225 17 10 242

Årets totalresultat -134 0 -134

Av medlemmar inbetalt insatskapital 26 – 26

Till medlemmar utbetalt insatskapital 0 – 0

Utgående balans 30 april 2013 10 117 17 10 134

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i sammandrag
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Segment
2014 2013 2013

jan-apr jan-apr jan-dec

Nettoomsättning, MSEK

Södra Skog 3 263 3 201 9 097

Södra Cell 2 719 2 935 8 819

Södra Timber 1 420 1 030 3 396

Södra Interiör 431 425 1 219

Koncerngemensamt/elimineringar -1 995 -2 053 -5 951

Koncernen 5 838 5 538 16 580

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK

Södra Skog 67 15 89

Södra Cell 723 269 864

Södra Timber 96 -10 26

Södra Interiör 15 5 -27

Koncerngemensamt/elimineringar -69 13 -15

Koncernen 832 292 937

Rörelseresultat, MSEK

Södra Skog 51 0 42

Södra Cell 517 1 -98

Södra Timber 15 -90 -217

Södra Interiör 6 -5 -73

Koncerngemensamt/elimineringar -86 -5 -71

Koncernen 503 -99 -417

Rörelsemarginal, %

Södra Skog 2 0 0

Södra Cell 19 0 neg

Södra Timber 1 neg neg

Södra Interiör 1 neg neg

Koncernen 9 neg neg

Avkastning på operativt kapital, %

Södra Skog 13 0 3

Södra Cell 19* 0 neg

Södra Timber 2 neg neg

Södra Interiör 3 neg neg

Koncernens avkastning på sysselsatt kapital, % 11* neg neg

Kassaflöde efter investeringar, MSEK

Södra Skog -12 176 298

Södra Cell 581 0 833

Södra Timber -135 -159 -341

Södra Interiör 18 -87 -99

Koncerngemensamt/ elimineringar 63 -48 -94

Koncernen 515 -118 597

Investeringar, MSEK

Södra Skog 20 39 84

Södra Cell 293 176 635

Södra Timber 43 78 177

Södra Interiör 16 2 24

Koncerngemensamt/ elimineringar -6 8 32

Koncernen 366 303 952

*Hänsyn tagen till engångspost gällande försäljning av utrustning från Södra Cell Tofte AS
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Moderföretaget

2014 2013 2013

MSEK jan-apr jan-apr jan-dec

Nettoomsättning 3 429 3 045 8 713

Rörelsens kostnader -3 457 -3 034 -8 663

Av- och nedskrivningar -28 -23 -72

Rörelseresultat -56 -12 -22

Finansnetto -10 67 125

Resultat efter finansiella poster -66 55 103

Bokslutsdispositioner 115 169 314

Resultat före skatt 49 224 417

Skatt -11 -6 -9

Periodens resultat 38 218 408

Resultat
Moderföretagets nettoomsättning under perioden januari-april 
ökade till 3 429 MSEK (3 045), ökningen berodde främst på högre 
virkesvolymer och genomförd fusion av Södra Interiör AB. 
Rörelseresultatet minskade till –56 MSEK (–12).
Finansnettot uppgick till –10 MSEK (67). Försämringen var 
främst en effekt av ett negativt räntenetto.
Resultatet efter finansnetto uppgick till –66 MSEK (55).

Medlemmar
Medlemsantalet per 30 april var 50 333 (50 296 vid årsskiftet). 
Den anslutna medlemsarealen var 2,38 miljoner hektar (2,37 
vid årsskiftet).

Övrigt
Södra Interiör AB fusionerades i mars 2014. Södra Timber AB 
förväntas fusioneras under nästkommande tertial.

Resultaträkning för moderföretaget i sammandrag
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MSEK 30 apr 2014 31 dec 2013 30 apr 2013

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2 3 9

Materiella anläggningstillgångar 585 473 505

Aktier och andelar i koncernföretag 2 623 2 587 2 637

Aktier och andelar i intresseföretag 58 58 58

Överskott i fonderade pensionsplaner 26 26 26

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 13 13

Andra långfristiga fordringar 33 5 5

Uppskjutna skattefordringar 23 23 24

Summa anläggningstillgångar 3 363 3 188 3 277

Varulager 524 311 443

Kortfristiga fordringar 3 793 4 568 4 241

Kortfristiga finansiella placeringar 1 292 914 525

Kassa och bank 104 99 40

Summa omsättningstillgångar 5 713 5 892 5 249

SUMMA TILLGÅNGAR 9 076 9 080 8 526

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 4 284 4 256 4 129

Fritt eget kapital 518 453 577

Summa eget kapital 4 802 4 709 4 706

Obeskattade reserver 66 19 19

Avsättningar 134 124 166

Långfristiga skulder 190 257 196

Kortfristiga skulder 3 884 3 971 3 439

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 076 9 080 8 526

Balansräkning för moderföretaget i sammandrag



14 Södras delårsrapport januari-april 2014

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 Delårsrapportering och 
den svenska årsredovisningslagen. 

För moderföretaget tillämpas Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
årsredovisningslagen. 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som 
framgår av Årsredovisningen 2013.

Från och med 1 januari 2014 tillämpar Södra följande nyheter eller 
tillägg till IFRS:

IFRS 10 Consolidated Financial Statements vilken inte innebär 
några ändringar jämfört med IAS 27 vad gäller regler för konsolide-
ring vid förvärv och avyttringar men däremot en ny kontrollmetod 
när företag ska konsolideras. Bestämmande inflytande definieras 
utifrån rätten till variabel avkastning vilket innebär en bredare 
definition. Södras redovisning har inte ändrats med anledning av 
den nya standarden.

IFRS 11 Joint Arrangments ersätter IAS 31 Andelar i joint ventures. 
Av standarden framgår att joint arrangement klassificeras antingen 
som joint operation eller joint venture. Joint operation avses när 
kontroll över enskilda tillgångar eller skulder föreligger. Joint 
venture avses när sådan kontroll inte föreligger utan endast kontroll 
över residualen, det vill säga avkastningen i form av till exempel 
utdelning. Redovisningseffekten blir att joint venture redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden medan vid joint operation redovisas 
andelen av gemensamt ägda tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader. Södras redovisning har inte ändrats med anledning av den 
nya standarden.

Övriga förändringar bedöms inte ha någon påverkan på Södras 
resultat, finansiella ställning eller upplysningar. 

Not 2 Risker och osäkerhetsfaktorer
Några väsentliga tillkommande risker sedan Årsredovisningen 
2013 har inte tillkommit.

Den internationella konjunkturutvecklingen har stor betydelse för 
den globala marknadsbalansen för avsalumassa och därmed för 
massans volym- och prisutveckling. Därtill har byggkonjunkturen, 
nationellt och internationellt, stor betydelse för koncernens försälj-
ning av hus, sågade trävaror och interiörträprodukter.

Flera av Södras verksamheter är starkt valutaberoende genom att 
en betydande del av försäljningen sker i andra valutor än där kost-
naderna finns. Speciellt valutakursutvecklingen för USD och EUR 
har stor påverkan på koncernens resultat.

Södras största tillverkningskostnader rör virke, personal, kemikalier 
och energi. Även här utgör konjunkturutvecklingen en osäkerhets-
faktor som påverkar hur priserna på dessa insatsfaktorer utvecklas. 
Genom koncernens produktivitetsarbete och effektiviseringen av 
produktion och administration är det möjligt att motverka de nega-
tiva effekterna av en oönskad prisutveckling på insatsfaktorerna.

Not 3 Finansiella instrument  
Finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt av samma 
karaktär och omfattning som i senast lämnade årsredovisning.

30 apr 2014 30 apr 2013

Koncernen                                            
MSEK

Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Finansiella placeringar 17 17 17 17

Andra långfristiga fordringar – – 0 0

Rörelsefordringar 2 395 2 395 2 231 2 231

Kortfristiga placeringar 570 570 201 201

Likvida medel 1 077 1 077 633 633

Summa tillgångar finansiella 
instrument

4 059 4 059 3 082 3 082

Övriga tillgångar ej finansiella 
instrument

12 405 12 405 13 398 13 398

Summa tillgångar 16 464 16 464 16 480 16 480

Långfristiga skulder 281 291 279 290

Kortfristiga räntebärande skulder 1 857 1 897 1 924 1 968

Kortfristiga rörelseskulder 1 627  1 627 1 535 1 535

Summa skulder finansiella 
instrument

3 765 3 815 3 738 3 793

Övriga skulder ej finansiella 
instrument

2 771 2 721 2 608 2 553

Summa skulder 6 536 6 536 6 346 6 346

* Kundkontrakt som är knutna till finansiella instrument.

Koncernen 30 apr 2014
MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 296 1 351 20 1 667

Skulder – 4 3 7

* Hänvisas till senaste årsredovisning gällande kategori.

Koncernen 30 apr 2013
MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 280 554 18 852

Skulder – 0 1 1

* Hänvisas till senaste årsredovisning gällande kategori.

Not 4 Närstående
Karaktären och omfattningen av transaktioner med närstående 
överensstämmer med vad som förelåg 2013.

Noter



På styrelsens uppdrag

Växjö den 14 maj 2014

Lars Idermark
Vd och koncernchef

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

Kontaktinformation
Lars Idermark 
Vd och koncernchef
Telefon: 0470-894 35
lars.idermark@sodra.com

Carina Olson
Ekonomi- och finansdirektör, inköpsdirektör
Telefon: 0470-892 62
carina.olson@sodra.com

Annica Gerentz
Kommunikationsdirektör
Telefon: 0470-894 81
annica.gerentz@sodra.com
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Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Skogsudden, 351 89 Växjö | Tel 0470-890 00
E-post: info@sodra.com eller medlemsservice@sodra.com
www.sodra.com

Detta är Södra
Södra är ett företag baserat på skogsmarkens växtkraft och  
möjligheter. Verksamheten utgår från den växande skogen,  
plantering, skogsvård och avverkning. Skogen är förutsättningen 
för vår industriella verksamhet: tillverkning av pappersmassa, 
sågade trävaror, trähus, träbaserade interiörprodukter och energi.

Södra – ett företag som fortsätter att växa in i framtiden.


