
2019 2018 2019 2018 2018
Nyckeltal apr–jun apr–jun jan–jun jan–jun jan–dec

Nettoomsättning, MSEK 6 199 6 626 12 517 12 343 24 230

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 1 169 1 615 2 631 2 832 5 654

Rörelseresultat, MSEK 861 1 318 2 009 2 257 4 508 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, marginal, % 19 24 21 23 23

Rörelsemarginal, % 14 20 16 18 19

Avkastning sysselsatt kapital, % — — 19 26 24

Soliditet, % — — 58 57 59

Kassaflöde efter investeringar, MSEK 515 500 1 407 1 510 –142

Antal anställda — — 3 157 3 314 3 141

CO2-fossil produktion, kton1) 16 — 33 — 103

CO2-fossil transporter, kton2) — — — — 196

Skogstillväxt, m3sk/ha och år2) — — — — 6,7

Arbetsskador med frånvaro (LTA3)), antal 13 22 28 46 77

Arbetsskadefrekvens (LTAR4)) 10 16 11 17 15

1) 2019 är första året med kvartalsuppgifter.
2) Dessa nyckeltal beräknas inte kvartalsvis.
3) LTA (lost-time-accident): arbetsskada med frånvaro. 
4) LTAR (lost-time-accident rate): antal arbetsskador med frånvaro per miljon arbetade timmar.

Södras delårsrapport  
1 april – 30 juni 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 6 199 MSEK (6 626).
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 1 169 MSEK (1 615).
• Rörelseresultatet uppgick till 861 MSEK (1 318).
• Rörelsemarginalen uppgick till 14 procent (20).
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 515 MSEK (500).



Starkt resultat i en vikande marknad
Södra redovisar ett starkt rörelseresultat för första halvåret om 2 009 MSEK (2 257). 
God efterfrågan och relativt höga priser på Södras huvudprodukter tillsammans med 
en svagare krona jämfört med föregående år bidrar till resultatet. Rörelseresultatet för 
andra kvartalet blev lägre än föregående år, främst på grund av ett planerat under-
hållsstopp vid biokombinatet i Värö och en vikande marknad med svagare efterfrågan, 
sjunkande färdigvarupriser och högre råvarukostnader.

De senaste årens goda skogskonjunktur är på väg att 
klinga av som en följd av att den globala ekonomins 
tillväxttakt minskar. Samtidigt hämmar handels-
konflikten mellan världens två största ekonomier, 
USA och Kina, konjunktur och tillväxt, vilket bidra-
git till ökad oro med större kursrörelser på börserna. 
Även geopolitiska spänningar och den stora osäker-
heten kring Brexit inverkar negativt. Inget tyder för 
närvarande på att konjunkturen kommer att försäm-
ras dramatiskt, men priserna för sågade trävaror 
bedöms framöver komma att falla tillbaka ytterligare 
från rådande höga nivåer. Den negativa prisutveck-
lingen på marknadsmassa bedöms vända under  
hösten.

Under första halvåret ökade nettoomsättningen 
med drygt en procent till 12 517 MSEK (12 343). 
Rörelse resultatet före av- och nedskrivningar upp-
gick till 2 631 kr (2 832). Rörelseresultat blev lägre än 
föregående år och uppgick till 2 009 MSEK (2 257).  

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 
861 MSEK (1 318). Det lägre resultatet jämfört med 
föregående år, som var det bästa i Södras historia, 
förklaras av ovan nämnda poster för underhåll och 
råvarukostnader samt lägre medelpriser på mark-
nadsmassa. Priserna för sågade trävaror var något 
lägre i jämförelse med föregående år i ett allmänt  
försämrat marknadsläge. 

Alla affärsområden presterade goda resultat och 
Södra överträffar de finansiella målen. Avkastningen 
på sysselsatt kapital uppgick till 19 procent för första 
halvåret och soliditeten är fortsatt stark. Efter flera år 
med stora investeringar ligger Södras fokus fortsatt 
på att leverera en jämn och stabil produktion med 
hög kvalitet, produktivitetsförbättringar samt ökad 
kund- och marknadsorientering.

Södra har under senare år förändrats i många 
avseenden i linje med gällande koncernstrategi. 
Målet att förbättra den underliggande intjäningen 
med 1 miljard SEK genom effektiviseringar och 
omstruktureringar inom delar av verksamheten 

har realiserats. Konkurrenskraften har därigenom 
förbättrats påtagligt. Arbetet med Södras koncern-
strategi för de kommande åren har påbörjats och 
ska vara klart till början av 2020. Fortsatt lönsam  
tillväxt för att stärka konkurrenskraften i en 
samhälls utveckling där skogsnäringen har mycket 
att bidra med för att skapa en stark och hållbar bio-
ekonomi kommer att stå i centrum för Södras fort-
satta strategiska utveckling.

Ökad vidareförädling inom affärsområdet Södra 
Wood är en del av strategin för stärkt lönsamhet.  
Den beslutade expansionen av tillverkning av kors-
limmat trä löper på enligt plan och kommer att inne-
bära en produktionskapacitet om cirka 100 000 m3. 
En mindre anläggning med en kapacitet om 15 000 
m3 startade produktionen under maj. Bedömningen 
är att den framtida efterfrågan på dessa produkter 
kommer att öka starkt i takt med ett ökat trähus-
byggande. Trä baserade byggsystem har både klimat-
positiva effekter och är kostnadseffektiva. Även  
arbetet med en ny fabrik för volymproduktion av 
små- och grupphus vid Trivselhus med ökad automa-
tion följer planen. Efterfrågan av små- och grupphus 
är för närvarande alltjämt svag.

Södras biodrivmedelssatsningar utvecklas väl. 
Produktionsstarten för grön biometanol kommer att 
ske under senhösten. Vid en gynnsam marknadsut-
veckling finns goda möjligheter att starta produktion 
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av grön biometanol vid Södras övriga massabruk. 
Fullt utbyggt skulle i så fall Södra kunna producera 
cirka 20 000 m3 metanol som kan användas som bio-
drivmedel eller grön kemikalie.

Under första halvåret satte Södra in extra resurser 
för att hantera de stora angreppen av granbarkbor-
ren. Gott samarbete mellan Södras fältpersonal och 
Södras starkt engagerade medlemmar samt en för-
hållandevis gynnsam senvår gjorde att situationen 
blev betydligt bättre än befarat även om skadorna 
är omfattande.

Inom det näringspolitiska området engagerar sig 
Södra för att stärka privat ägande och brukande av 
skogsgårdar. För detta krävs långsiktiga spelregler. 
Det finns alltjämt många frågetecken som behöver 
rätas ut för att skapa de bästa tänkbara möjligheterna 
så att svensk skogsnäring och dess industri med lön-
samhet och kraft kan bidra i omställningen till 
ett mer hållbart samhälle.

Ett av Södras hållbarhetsmål innebär en nollvision 
kring arbetsskador. Under senare år har extra insat-
ser gjorts för att utveckla och förbättra för att mini-
mera skaderiskerna. Utvecklingen går åt rätt håll 
och ambitionen är att Södra genom fortsatt systema-
tiskt arbetsmiljöarbete ska bli ledande inom skogs-
näringen.

Södra lämnar inga prognoser men konjunktur-
utsikterna för kommande halvår, vad gäller efter-
frågan men framför allt prisutvecklingen på Södras 
huvudprodukter, kommer att medföra lägre kvartals-
resultat jämfört med föregående år. 

Lars Idermark
Vd och koncernchef
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Perioden i korthet
Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 861 MSEK att jämföra med 
1 318 MSEK under motsvarande period 2018. Rörelseresultatet för det första  
halvåret uppgick till 2 009 MSEK (2 257), avkastningen på sysselsatt kapital  
uppgick till 19 procent (26) och soliditeten ökade till 58 procent (57). 

MARKNADSLÄGET
Världsekonomin mattades av under perioden vilket 
även avspeglade sig i sjunkande handelsvolymer, 
främst på tillväxtmarknaderna. Volymminskningen 
är en följdeffekt av handelskriget mellan USA och 
Kina, men rådande vapenvila i handelskriget inger 
viss optimism. Om kommande förhandlingar inte 
medför några framsteg riskerar dock hushållens och 
företagens optimism att dämpas, inte minst i Europa 
och Sverige som är starkt exportberoende. 

Industriproduktionen i OECD-länderna har brom-
sat in mot nolltillväxt. Inte heller framåtblickande 
indikatorer visar positiva signaler. Den amerikanska 
centralbanken, Federal Reserve, har aviserat en 
ränte paus efter totalt nio höjningar sedan 2015. 
Parallellt med detta har Federal Reserve kommuni-
cerat att den inte kommer att krympa balansräk-
ningen lika mycket som tidigare indikerats. Därefter 
har centralbank efter centralbank skjutit räntehöj-
ningar på framtiden. 

Den svenska kronan fortsatte att försvagas både 
mot den amerikanska dollarn och euron under kvar-
talet. Kronförsvagningen var dels relaterad till att 
den svenska riksbanken signalerat att den sannolikt 
behåller den negativa styrräntan året ut, dels till 
 osäkerheten kring ett nytt handelsavtal mellan USA 
och Kina. Statistik kring det svenska bostadsbyggan-
det har under senare tid gett små positiva tecken. 
I USA är dock utvecklingen något svagare och för 

Storbritannien fortsätter den negativa prisutveck-
lings trenden.

Optimismen hos de amerikanska företagen har 
varit lägre än föregående år men har ökat sedan janu-
ari 2019. Glädjande är också att försäljningen inom 
detaljhandeln har stärkts på nytt. Nya jobb skapas 
fortfarande i god takt utan att löneökningarna driver 
upp inflationen. De amerikanska hushållens opti-
mism har dämpats något men ligger fortsatt högre än 
under högkonjunkturåret 2007. Den låga inflationen 
talar för en fortsatt lätt penningpolitik från Federal 
Reserve, vars räntebana indikerar oförändrad ränta 
medan marknaden prisar in sänkningar under året. 
De positiva effekterna från skattestimulanser och 
ökade budgetutgifter har börjat klinga av och inves-
teringstakten är fortsatt låg. Handelskonflikten mel-
lan USA och Kina har gått in i en fas där förhandling-
arna ska återupptas. Båda ländernas politiska ledning 
behöver framgångar, så frågan är vem som tvingas 
kompromissa mest och vilken tyngd ett nytt avtal 
kan få.

Kinas ekonomisk-politiska stimulanser under peri-
oden har fått effekt. Såväl BNP, investeringar som 
export har visat tecken på stabilisering och industri-
produktionen har ökat. Det finns utrymme för ytter-
ligare stimulanser men handelskonflikten med USA 
stör leveranskedjor samtidigt som produktion riske-
rar att flyttas till grannländer om ett nytt handels-
avtal inte uppnås.

Valutakurser
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Europa är den region som har flest frågetecken. 
Exporten utgör närmare hälften av BNP varför ett 
handelskrig med tullar riskerar att slå hårt. Tysk-
lands ekonomiska utveckling har fortsatt att över-
raska negativt och Spanien ser ut at bli regionens dra-
glok innevarande år med en förväntad tillväxt om 
cirka 2 procent. Det som tycks hålla uppe den euro-
peiska BNP-tillväxten är hushållens konsumtion. För 
Europa vore det önskvärt med ytterligare stöd genom 
ökad efterfrågan från Asien. Särskilt Kina är viktigt 
för den europeiska ekonomin, inte minst för tysk 
industri. I dagsläget går cirka 10 procent av den euro-
peiska exporten till Kina.

I Norden brottas Sverige med sjunkande bostads-
investeringar medan industriproduktionen alltjämt 
ligger på en hälsosam nivå. Samtidigt minskar hus-
hållens konsumtion successivt. Det beror sannolikt 
på osäkerheten på bostadsmarknaden. Sammantaget 
förväntas en fortsatt inbromsning i den svenska eko-
nomin. Tillväxten i Finland har bromsat in på grund 
av svagare utveckling för exporten och inom indu-
strin. Däremot fortsätter den inhemska efterfrågan 
att ge stöd. Den norska ekonomin befinner sig fortsatt 
i en uppgångsfas och sticker ut i omvärlden med två 
räntehöjningar sedan september 2018. De baltiska 
länderna har visat god motståndskraft i den interna-
tionella inbromsningen och har fortfarande de hög-
sta tillväxttalen bland euroländerna. Dock är svagare 
BNP-tillväxt oundviklig när exporten ser ut att däm-
pas framöver. Om inte produktiviteten följer med de 
stigande lönerna riskerar konkurrenskraften att 
minska framgent. 

Under kvartalet försvagades den svenska kronan 
(SEK) både mot den amerikanska dollarn (USD) och 
euron (EUR) men stärktes mot det brittiska pundet 
(GBP). Den svaga svenska kronan innebar fortsatt 
medvind för svensk exportindustri. För massaverk-
samheten är det framförallt utvecklingen av dollar-
kursen som är relevant, medan pundets utveckling är 
av stor betydelse för sågverksrörelsen då Storbritan-
nien är den största exportmarknaden för trävaror.

Efterfrågan på timmer och massaved var fortsatt god 
under andra kvartalet och kontrakteringen låg på en 
god nivå. Skadorna från granbarkborreangreppen 
bedöms fortsatt att driva utbudet. Osäkerheten kring 
omfattningen av dessa skador under 2019 är stor. 
Avverkningsprioriteringar kan behöva göras bero-
ende på skadeomfattning vid olika objekt och kan 
medföra minskad total avverkningsnivå. Södras 
totala lager av fiberråvara var vid halvårsskiftet högt, 
beroende på ett starkt virkesflöde från skogen.

Under andra kvartalet försvagades marknaden för 
sågade trävaror. Prisnivåerna på sågade trävaror var 
vikande under perioden, men låg på en i ett historiskt 
perspektiv fortsatt god nivå. Försvagningen på trä-
varumarknaden är till stor del hänförlig till obalan-
sen orsakad av ökad granproduktion. Den är i sin tur 
en effekt av det ökade timmerutbud som uppstått till 
följd av stormar och granbarkborreangrepp i Europa. 
Detta har, i kombination med en osäkerhet kring den 
framtida utvecklingen av den brittiska marknaden i 
samband med Brexit, påverkat marknaden för sågade 
trävaror negativt. Bedömningen är att marknaden 
fortsatt kommer att påverkas av ett stort utbud av 
trävaror, framförallt gran, vilket indikerar en avmatt-
ning på marknaden för sågade trävaror under andra 
halvåret. 

Massapriserna, PIX, utvecklades negativt enligt 
förväntan och var vid kvartalets utgång 1 013 USD 
per ton barrsulfatmassa och 911 USD per ton för löv-
sulfatmassa att jämföra med 1 200 USD respektive 
1 026 USD vid utgången av 2018. Rådande prisnivå  
på barrsulfatmassa är nu i paritet med prisnivån vid 
utgången av 2017 (1 000 USD per ton). Efter vårens 
prisnedgångar av marknadsmassa ser den tidigare 
förväntade prisvändningen i marknaden ut att äga 
rum först till hösten. Den europeiska pappersmark-
naden försvagades under perioden vilket minskade 
efterfrågan på massa. Samtidigt medförde det ökade 
utbudet av massa i Europa att priserna sjönk under 
perioden. Även priserna på textilmassa (dissolving-
massa) föll under kvartalet. 
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NETTOOMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning under kvartalet upp-
gick till 6 199 MSEK (6 626), en minskning med 6 pro-
cent. Förändringen är hänförlig till lägre utleveranser 
och en reducerad prisbild främst inom Södra Cell. 

Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick 
till 12 517 MSEK (12 343).

RESULTAT 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 861 MSEK 
(1 318), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 
14 procent (20). Resultatet före skatt uppgick till 

837 MSEK (1 309). Periodens skattekostnad var 
110 MSEK (71). Rörelseresultatet för kvartalet är i 
linje med förväntningarna och avspeglar en vikande 
marknad för både pappersmassa och sågade trävaror. 

Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick 
till 2 009 MSEK (2 257), vilket motsvarar en rörelse-
marginal om 16 procent (18). Avkastningen på 
 sysselsatt kapital var 19 procent (26). Resultatet är 
huvudsakligen en konsekvens av fortsatt god efter-
frågan samt goda, men lägre, prisnivåer för både 
marknadsmassa och sågade trävaror och en gynn-
sam dollarkurs. 

AFFÄRSOMRÅDEN
Nettoomsättning Rörelseresultat

2019 2018 2019 2018 2018 2019 2018 2019 2018 2018
MSEK apr–jun apr–jun jan–jun jan–jun jan–dec apr–jun apr–jun jan–jun jan–jun jan–dec

Södra Skog 3 104 3 057 6 269 5 824 11 373 79 49 135 68 259

Södra Wood 1 592 1 515 3 090 2 796 5 474 118 210 265 310 608

Södra Cell 3 250 3 603 6 751 6 733 13 404 753 1 196 1 865 2 122 4 032

Övriga segment 353 569 709 1 000 1 869 3 –38 –14 –39 –25

Koncerngemensamt — — — — 3 –92 –99 –242 –204 –366

Elimineringar –2 100 –2 118 –4 302 –4 010 –7 893 — — — — —

Koncernen 6 199 6 626 12 517 12 343 24 230 861 1 318 2 009 2 257 4 508
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Södra Wood 23%

Södra Cell 52%

Övrigt 5%

Södra Skog 20%

Totalt 6 199 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 
79 MSEK (49). Resultatet påverkades positivt av såväl 
ökade volymer som förbättrade marginaler. Under 
perioden anskaffade Södra Skog 4,3 miljoner m3fub, 

fördelat på 55 procent massaved och cellulosaflis, 
33 procent timmer och 12 procent biobränslen.

Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till 
135 MSEK (68).

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick 
till 118 MSEK (210) och avspeglar den lägre prisbil-
den för sågade trävaror. Omsättningen för kvartalet 
uppgick till 1 592 MSEK (1 515). Under kvartalet har 
Södra Wood levererat 568 490 m3 att jämföra med 
506 883 m3 under motsvarande period föregående år.

Satsningen på tillverkning av korslimmat trä fort-
löper enligt plan. Den ökade vidareförädling utgör 

nästa steg i strategin för Södra Wood och är en  
komponent i att stärka lönsamheten över tid. 

Ackumulerat uppgick omsättningen till 
3 090 MSEK (2 796) och rörelseresultatet till 
265 MSEK (310).

Södra Wood
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Södra Cell

Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 
753 MSEK (1 196). Resultatutvecklingen förklaras av 
en vikande marknad med en lägre prisnivå, men med 
en fortsatt gynnsam dollarkurs. Omsättningen för 
kvartalet uppgick till 3 250 MSEK (3 603), vilket ger 
en rörelsemarginal om 23 procent (33).

Leveransvolymen under kvartalet uppgick till 
446 000 ton fördelat på cirka 373 000 ton barrsul-
fatmassa, 37 000 ton lövsulfatmassa och 36 000 ton 
textilmassa. De genomförda expansionsinvestering-
arna levererar enligt plan. 

Ackumulerat uppgick omsättningen till 6 751 MSEK 
(6 733) och rörelseresultatet till 1 865 MSEK (2 122).

Under perioden genomfördes ett planerat under-
hållstopp i Värö. Elproduktionen vid massabruken 
uppgick under kvartalet till 381 GWh. Elöverskottet 
uppgick till 71 GWh. Överskottet motsvarade cirka 
19 procent av produktionen och såldes på öppna 
marknaden.
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Rörelseresultatet för Övriga segment för perioden 
uppgick till 3 MSEK (–38). 

Trivselhus rörelseresultat uppgick till –5 MSEK 
(14). Resultatminskningen beror på en svag marknad 

för småhus. Södras andel i intresseföretaget Sunpines 
resultat för perioden var 12 MSEK (19). Den numera 
avyttrade interiörträverksamheten påverkade före-
gående års rörelseresultat negativt med 75 MSEK.

Övriga segment
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FINANSNETTO
Koncernens finansnetto för kvartalet var –24 MSEK 
(–9). 

KASSAFLÖDE
Kassaflödet före investeringar för kvartalet uppgick 
till 801 MSEK (807). Kassaflödet efter investeringar 
uppgick till 515 MSEK (500). Ackumulerat uppgick 
kassaflödet före investeringar till 1 941 MSEK (2 082) 
och kassaflödet efter investeringar till 1 407 MSEK 
(1 510). Stabil efterfrågan på Södras huvudprodukter 
samt en för Södra gynnsam valutautveckling ger 
bedömningen att likviditeten kommer stärkas de 
kommande månaderna. Likvida medel och kort-
fristiga placeringar uppgick vid kvartalets slut till 
2 041 MSEK (1 072 per den 31 december 2018).

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick den 30 juni 2019 till 16 950 MSEK 
(16 011 per den 31 december 2018) varav inbetalt och 
emitterat insatskapital svarade för 4 605 MSEK 
(3 620 per den 31 december 2018). Balansomslut-
ningen ökade till 29 481 MSEK (27 094 per den 
31 december 2018). Soliditeten per den 30 juni 2019 
uppgick till 58 procent (59 per den 31 december 2018). 
Södras upplåning utgjordes av inlåning från med-
lemmarna på 3 934 MSEK (3 529 per den 31 decem-
ber 2018), ett lån om 933 MSEK (1 000) med förfall 
om knappt sju år från Nordic Investment Bank samt 
en grön obligation med förfall om två år noterad på 
Nasdaq Stockholm om 1 000 MSEK (1 000). Låne-
löfte om 2 000 MSEK med förfall i februari 2024 var 
outnyttjade på balansdagen. Skuldsättningsgraden 
uppgick till 0,3 (0,3 per den 31 december 2018).

INVESTERINGAR, FÖRVÄRV 
OCH AVYTTRINGAR
Investeringarna uppgick under andra kvartalet 2019 
till 287 MSEK (353), varav 18 MSEK (23) inom Södra 
Skog, 41 MSEK (29) inom Södra Wood och 200 
MSEK (179) inom Södra Cell. Investeringarna var 
främst inriktade på expansion, produktivitet och 
miljö.

HÄNDELSER EFTER RAPPORT-
PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport-
periodens utgång.

ANSTÄLLDA
Antalet anställda uppgick per den 30 juni till 3 157 
(3 314) varav 23 procent kvinnor (22). Minskningen 
av antalet anställda beror på omstruktureringar 
inom koncernen.

FRAMTIDSUTSIKTER
Södras verksamhet påverkas av den globala avmatt-
ningen. Prisnivåerna på både marknadsmassa och 
sågade trävaror var vid kvartalets utgång lägre än 
motsvarande period föregående år och förväntas 
vara så även under de kommande månaderna.  
Sammantaget är det svårt att göra långsiktiga 
bedömningar i nuvarande osäkra marknadsmiljö, 
men under återstoden av året bedöms marknaden 
mattas av till följd av den vikande globala konjunk-
turutvecklingen.

Anställda

Antalet anställda uppgick per den 30 juni till 
3 157 varav 23 procent kvinnor.

Kvinnor 23%

Män 77%
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Kassaflödet efter investeringar uppgick till 
515 MSEK under kvartalet. 
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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
Södras mål är fossilfri produktion till 2020 och fossil-
fria transporter till 2030. Utsläppen av fossil koldi-
oxid från produktion, arbetsmaskiner och interna 
transporter var 16 kton under andra kvartalet 2019, 
varav 7 kton var direkta utsläpp och 9 kton var indi-
rekta utsläpp. Södra investerade under 2018 i ladd-
stolpar för elbil vid huvudkontor och massabruk.  
I juni tilldelades Södra Laddguldet 2019, ett pris som 
delas ut till den organisation i Sverige som gjort mest 
för att främja elektrifierade transporter.

Skogstillväxt
Södras mål är 20 procent högre skogstillväxt 2050 
jämfört med 2015. Arbetet med att komma tillrätta 
med viltbetesskadorna fortsatte under andra kvar-
talet. Den senaste älgbetesinventeringen (ÄBIN) 
visade att skadorna ökade under 2018/19 jämfört med 
2017/18 och ligger på en oacceptabel nivå. Skogsträd-
förädling är fortsatt i fokus, till exempel genom växt-
husplantage för gran och korsningar av elitfrömate-
rial. Prognosen är god för en hög skörd av förädlat 

material i fröplantagen. Skogsskötselåtgärder i  
form av röjning är viktiga för att nå en högre skogs-
tillväxt och ett särskilt projekt har startats för att  
öka röjningsarealen. 

Arbetsmiljö och säkerhet
Södra har en nollvision för arbetsskador och LTAR 
(lost-time-accident rate, antal arbetsskador med 
frånvaro per miljon arbetade timmar) ska minska 
med 15 procent per år till 2020. Antalet arbetsskador 
med frånvaro (LTA; lost-time-accident) uppgick 
under andra kvartalet 2019 till 13 (22) och arbets-
skadefrekvensen mätt som LTAR uppgick till 10 (16). 
Fokus ligger fortsatt på förebyggande åtgärder såsom 
riskanalyser, riskobservationer 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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På styrelsens uppdrag

Växjö den 15 juli 2019

 Lars Idermark
 Vd och koncernchef

GRANSKNINGSRAPPORT 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av föreningens revisorer.
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Rapport över totalresultat  
för koncernen i sammandrag

2019 2018 2019 2018 2018
MSEK apr–jun apr–jun jan–jun jan–jun jan–dec

Nettoomsättning 6 199 6 626 12 517 12 343 24 230

Övriga intäkter 49 109 112 171 415

Rörelsens kostnader –5 079 –5 120 –9 998 –9 682 –18 991

Av- och nedskrivningar –308 –297 –622 –575 –1 146

Rörelseresultat 861 1 318 2 009 2 257 4 508

Finansnetto –24 –9 3 –6 –77

Resultat före skatt 837 1 309 2 012 2 251 4 431

Skatt –110 –71 –275 –189 –701

Periodens resultat 727 1 238 1 737 2 062 3 730

Övrigt totalresultat

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet –88 0 –90 0 –79

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet 40 21 108 85 46

Periodens övrigt totalresultat –48 21 18 85 –33

Periodens summa totalresultat 679 1 259 1 755 2 147 3 697

Resultat hänförligt till

Moderföretagets ägare 727 1 238 1 737 2 062 3 730

Periodens resultat 727 1 238 1 737 2 062 3 730

Totalresultat hänförligt till

Moderföretagets ägare 679 1 259 1 755 2 147 3 697

Periodens totalresultat 679 1 259 1 755 2 147 3 697
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Rapport över finansiell ställning  
för koncernen i sammandrag

MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 384 370 391

Materiella anläggningstillgångar 15 343 13 716 14 860

Biologiska tillgångar 2 798 540 2 738

Aktier och andelar i intresseföretag 314 298 310

Finansiella placeringar 14 14 14

Andra långfristiga fordringar 75 43 90

Uppskjutna skattefordringar 4 130 5

Summa anläggningstillgångar 18 932 15 111 18 408

Varulager 3 971 3 182 3 649

Skattefordringar 35 30 23

Rörelsefordringar 4 502 4 661 3 942

Kortfristiga placeringar 206 1 091 199

Likvida medel 1 835 1 148 873

Summa omsättningstillgångar 10 549 10 112 8 686

SUMMA TILLGÅNGAR 29 481 25 223 27 094

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 16 950 14 417 16 011

Summa eget kapital 16 950 14 417 16 011

Långfristiga finansiella räntebärande skulder 2 273 2 397 2 465

Långfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 302 — —

Avsättningar för pensioner 519 321 414

Långfristiga avsättningar 135 155 141

Uppskjutna skatteskulder 1 452 1 237 1 478

Övriga långfristiga rörelseskulder 49 — —

Summa långfristiga skulder 4 730 4 110 4 498

Kortfristiga finansiella räntebärande skulder 3 696 2 796 3 165

Kortfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 117 — —

Skatteskulder 124 174 91

Övriga kortfristiga rörelseskulder 3 864 3 726 3 329

Summa kortfristiga skulder 7 801 6 696 6 585

Summa skulder 12 531 10 806 11 083

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 481 25 223 27 094
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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 2019 16 011

Effekt byte av redovisningsprincip –7

Justerad ingående balans 1 januari 2019 16 004

Årets totalresultat  1 755

Av medlemmar inbetalt insatskapital 53

Utdelning till medlemmar –862

Utgående balans 30 juni 2019 16 950

Ingående balans, 1 januari 2018 12 884

Årets totalresultat 2 147

Av medlemmar inbetalt insatskapital 50

Utdelning till medlemmar –652

Övriga förändringar –12

Utgående balans 30 juni 2018 14 417

2019 2018 2018
MSEK jan–jun jan–jun jan–dec

Resultat före skatt 2 012 2 251 4 431

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet samt förändring avsättningar 501 528 1 044

Betald skatt –237 –63 –261

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 276 2 716 5 214

Förändring varulager (ökning –) –265 –131 –628

Förändring rörelsefordringar (ökning –) –574 –868 –335

Förändring av rörelseskulder (ökning +) 504 365 19

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 941 2 082 4 270

Kassaflöde från investeringsverksamheten –534 –572 –4 412

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 1 407 1 510 –142

Förändring av insatskapital 53 50 94

Utbetald utdelning –862 –652 –652

Förändring inlåning från medlemmar 405 –14 423

Förändring lån –66 –15 –15

Förändring kortfristiga placeringar med löptid > 90 dagar 16 –892 0

Övriga förändringar –1 24 33

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –455 –1 499 –117

PERIODENS KASSAFLÖDE 952 11 – 259

Likvida medel vid periodens början 873 1 122 1 122

Kursdifferens i likvida medel 10 15 10

Likvida medel vid periodens slut 1 835 1 148 873
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Moderföretaget

Resultaträkning för moderföretaget  
i sammandrag

2019 2018 2019 2018 2018
MSEK apr–jun apr–jun jan–jun jan–jun jan–dec

Nettoomsättning 5 465 5 874 11 048 10 988 21 402

Övriga intäkter 44 200 118 254 216

Rörelsens kostnader –4 440 –4 559 –8 713 –8 562 –16 459

Av- och nedskrivningar –272 –273 –544 –541 –1 090

Rörelseresultat 797 1 242 1 909 2 139 4 069

Finansnetto 41 12 42 20 4

Resultat efter finansiella poster 838 1 254 1 951 2 159 4 073

Bokslutsdispositioner — — — — –1 485

Resultat före skatt 838 1 254 1 951 2 159 2 588

Skatt –109 –144 –254 –98 –377

Periodens resultat 729 1 110 1 697 2 061 2 211

RESULTAT OCH STÄLLNING
Nettoomsättningen minskade till 5 465 MSEK 
(5 874) och rörelseresultatet miskade till 797 MSEK 
(1 242). Rörelseresultatet för kvartalet avspeglar en 
vikande marknad för såväl pappersmassa som 
sågade trävaror.

Finansnettot för kvartalet uppgick till 41 MSEK 
(12). 

Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick 
till 838 MSEK (1 254).

MEDLEMMAR
Medlemsantalet var 51 922 (51 637 vid årsskiftet) och 
den anslutna medlemsarealen ökade till 2,62 miljoner 
hektar (2,59 vid årsskiftet), en ökning med cirka 
30 000 hektar.
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Balansräkning för moderföretaget  
i sammandrag

MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 1 4 3

Materiella anläggningstillgångar 13 077 13 255 13 160

Aktier och andelar i koncernföretag 4 568 1 236 4 561

Aktier och andelar i intresseföretag 245 246 246

Överskott i fonderade pensionsplaner 36 40 36

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 14 14

Andra långfristiga fordringar 75 43 81

Uppskjutna skattefordringar 46 51 47

Summa anläggningstillgångar 18 062 14 889 18 148

Varulager 2 980 2 103 2 610

Kortfristiga räntebärande fordringar hos koncernföretag 735 914 846

Kortfristiga fordringar 4 124 4 081 3 475

Kortfristiga finansiella placeringar 181 1 270 198

Kassa och bank 1 618 958 742

Summa omsättningstillgångar 9 638 9 326 7 871

SUMMA TILLGÅNGAR 27 700 24 215 26 019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 6 018 4 989 5 033

Fritt eget kapital 4 677 4 479 4 773

Summa eget kapital 10 695 9 468 9 807

Obeskattade reserver 7 184 5 678 7 184

Avsättningar 166 189 168

Långfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 8 8 8

Långfristiga räntebärande skulder 2 273 2 397 2 465

Summa långfristiga skulder 2 281 2 405 2 473

Kortfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 119 168 182

Kortfristiga räntebärande skulder 3 696 2 796 3 165

Aktuella skatteskulder 118 — 81

Kortfristiga rörelseskulder 3 441 3 511 2 959

Summa kortfristiga skulder 7 374 6 475 6 387

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 700 24 215 26 019
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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 2018, med undantag av nya 
standarder och revideringar i standarder och tolkningar som ska 
tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 och som 
inte redan har tillämpats vid upprättandet av Årsredovisningen 
2018. Nedan anges de standarder som har inverkan på koncer-
nens finansiella rapporter och tillämpas för första gången under 
räkenskapsåret som började den 1 januari 2019.

Införandet av IFRS 16 Leasing innebär att majoriteten av kon-
cernens leasingkontrakt redovisas i balansräkningen då distink-
tionen mellan operationell och finansiell leasing tas bort. Södra 
har valt att tillämpa den modifierade retrospektiva metoden vil-
ket innebär att den ackumulerade effekten av att IFRS 16 införs 
redovisas i balanserat resultat i öppningsbalansen per 1 januari 
2019 utan omräkning av jämförelsesiffor. I årsredovisningen för 
2018 sidan 90 anges redovisnings- och värderingsprinciper gäl-
lande den nya standarden. Vid övergången till den nya standarden 
har Södra redovisat leasingskulder på 437 MSEK och nyttjande-
rättstillgångar på 441 MSEK. En negativ effekt i eget kapital har 
redovisats med 8 MSEK, främst beroende på omräkningsdiffe-
renser av kontrakt denominerade i utländsk valuta samt att rän-
torna är högre i början än i slutet enligt annuitetsmetoden, medan 
avskrivningarna sker linjärt. Rörelseresultatet har ökat med 
1 MSEK i kvartalet till följd av den förändrade redovisnings-
principen. 

Tolkningsuttalandet IFRIC 23 som behandlar osäkra skattepo-
sitioner har inte medfört några övergångseffekter eller ändringar 
i redovisningsprinciper. 

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 2019 planeras inte att förtidstillämpas och ingen av 
dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finan-
siella rapporter. 

Vid beräkning av aktuell skatt har reglerna för ekonomiska för-
eningar tillämpats. Dessa innebär att årets förslag till utdelning 
för verksamhetsåret (som kommer att utbetalas efterföljande år) 
är avdragsgill vid beskattningen redan innevarande år och har 
avdragits vid beräkning av aktuell skatt. Avdraget har påverkat 
den redovisade skattekostnaden i årets resultat.

Alla siffror i rapporten har avrundats till närmast miljontal om 
inte annat anges. Det kan därför hända att procenttal och siffror i 
rapporten tillsammans inte blir exakt den total som visas och de 
kan också skilja sig från tidigare publicerad information.

Not 2 | Risker och  
osäkerhetsfaktorer
Några väsentliga risker har inte tillkommit sedan årsredovis-
ningen 2018. För en beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer 
hänvisas till Södras årsredovisning för 2018 under avsnittet risker 
och riskhantering sidorna 76–77. 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  
korruption, 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 2018.
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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.

30 jun 2019 31 dec 2018

Koncernen MSEK Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella placeringar 14 14 14 14

Andra långfristiga fordringar — — 9 9

Rörelsefordringar 3 273 3 273 2 802 2 802

Kortfristiga placeringar 206 206 199 199

Likvida medel 1 835 1 835 873 873

Summa tillgångar  finansiella instrument 5 328 5 328 3 897 3 897

Övriga tillgångar ej finansiella instrument 24 153 23 197

Summa tillgångar 29 481 27 094

Långfristiga räntebärande skulder 2 575 2 676 2 465 2 575

Långfristiga rörelseskulder 49 49 — —

Kortfristiga ränte bärande skulder 3 813 3 844 3 165 3 191

Kortfristiga  rörelseskulder 2 856 2 856 2 321 2 321

Summa skulder  finansiella instrument 9 293 9 425 7 951 8 087

Övriga skulder ej  finansiella instrument 3 238 3 132

Summa skulder 12 531 11 083

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 30 juni 2019

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 2 041 — 19 2 060

Skulder — — 54 54

Koncernen 31 dec 2018

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 1 071 10 14 1 095

Skulder — — 0 0

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:

apr–jun

Södra Skog Södra Wood Södra Cell Övriga segment Koncernen

MSEK 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Virkesråvara 479 468 — — — — — — 479 468

Träprodukter — — 1 357 1 304 — — 9 95 1 366 1 399

Marknadsmassa — — — — 3 093 3 432 — — 3 093 3 432

Energiprodukter 161 131 50 40 109 132 10 21 330 324

Småhus och tomter — — — — — — 167 234 167 234

Skogliga tjänster 489 436 — — — — — — 489 436

Transporter 97 114 — — — — — — 97 114

Byggentreprenad — — — — — — 167 209 167 209

Övrigt 11 1 — — — — 0 9 11 10

Nettoomsättning varor och tjänster  1 237 1 150  1 407 1 344 3 202 3 564 353 568  6 199 6 626
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Not 6 | Växande skog
Det bedömda verkliga värdet per 30 juni 2019 på Södras växande 
skog uppgår till 2 798 MSEK (540). Förändringen i balans-
räkningen sedan årsskiftet uppgår till 60 MSEK (0), vilket avser 
valuta kurseffekter. De parametrar som tillämpas vid beräkning 
av det verkliga värdet på den växande skogen uppdateras årsvis.

Not 7 | Förvärv/avyttring av rörelse
Inga förvärv eller avyttringar har skett under rapportperioden.

Not 8 | 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. Kostnader för planerade underhållsstopp under andra 
kvartalet uppgick till 75 MSEK (18).
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Kvartalsdata och segmentsinformation
De siffror som redovisas för Södra Wood omfattar enbart sågverksrörelsen.

2019 
apr–jun

2018 
apr–jun

2019 
jan–jun

2018 
jan–jun

Helår 
2018

NETTOOMSÄTTNING, MSEK

Södra Skog 3 104 3 057 6 269 5 824 11 373

varav extern (1 237) (1 150) (2 455) (2 244) (4 354)

Södra Wood 1 592 1 515 3 090 2 796 5 474

varav extern (1 407) (1 344) (2 713) (2 457) (4 792)

Södra Cell 3 250 3 603 6 751 6 733 13 404

varav extern (3 202) (3 564) (6 641) (6 643) (13 218)

Övriga segment 353 569 709 1 000 1 869

varav extern (353) (568) (709) (999) (1 866)

Koncerngemensamt — — — — 3

Elimineringar –2 100 –2 118 –4 302 –4 010 –7 893

Koncernen 6 199 6 626 12 517 12 343 24 230

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH  NEDSKRIVNINGAR, MSEK

Södra Skog 96 59 168 89 302

Södra Wood 167 254 363 397 782

Södra Cell 976 1 412 2 318 2 551 4 894

Övriga segment 14 –16 9 –10 21

Koncerngemensamt –84 –94 –227 –195 –345

Elimineringar — — — — —

Koncernen 1 169 1 615 2 631 2 832 5 654

RÖRELSERESULTAT, MSEK

Södra Skog 79 49 135 68 259

Södra Wood 118 210 265 310 608

Södra Cell 753 1 196 1 865 2 122 4 032

Övriga segment 3 –38 –14 –39 –25

Koncerngemensamt –92 –99 –242 –204 –366

Elimineringar — — — — —

Koncernen 861 1 318 2 009 2 257 4 508

RÖRELSEMARGINAL, %

Södra Skog 3 2 2 1 2

Södra Wood 7 14 9 11 11

Södra Cell 23 33 28 32 30

Övriga segment 1 neg neg neg neg

Koncerngemensamt neg neg neg neg neg

Elimineringar — — — — —

Koncernen 14 20 16 18 19

TILLGÅNGAR, MSEK

Södra Skog — — 3 471 2 831 3 071

Södra Wood — — 3 010 2 390 2 658

Södra Cell — — 17 171 13 033 15 067

Övriga segment — — 1 392 1 784 1 601

Koncerngemensamt — — 5 367 6 146 5 745

Elimineringar — — –930 –961 –1 048

Koncernen — — 29 481 25 223 27 094

OPERATIVT KAPITAL, MSEK

Södra Skog — — 4 560 629 4 720

Södra Wood — — 3 331 3 154 3 014

Södra Cell — — 13 385 13 319 13 015

Övriga segment — — 1 178 1 475 1 327

Koncerngemensamt — — — — —

Elimineringar — — — — —

Koncernen sysselsatt kapital — — 21 383 17 678 20 969
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2019 
apr–jun

2018 
apr–jun

2019 
jan–jun

2018 
jan–jun

Helår 
2018

AVKASTNING PÅ OPERATIVT  KAPITAL, %

Södra Skog — — 6 21 10

Södra Wood — — 17 21 21

Södra Cell — — 28 32 31

Övriga segment — — neg neg neg

Koncerngemensamt — — — — —

Elimineringar — — — — —

Koncernens avkastning på sysselsatt kapital, % — — 19 26 24

KASSAFLÖDE EFTER  INVESTERINGAR, MSEK

Södra Skog –134 –136 337 144 –3 770

Södra Wood 182 42 –43 35 430

Södra Cell 584 867 1 480 1 672 3 857

Övriga segment 95 –40 157 –105 32

Koncerngemensamt –212 –233 –524 –236 –691

Elimineringar — — — — —

Koncernen 515 500 1 407 1 510 –142

INVESTERINGAR, MSEK

Södra Skog 18 23 51 31 3 348

Södra Wood 41 29 211 63 124

Södra Cell 200 179 358 379 770

Övriga segment 1 9 1 14 3

Koncerngemensamt 27 113 79 119 135

Elimineringar — — — — —

Koncernen 287 353 700 606 4 380

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Södra Skog — — 601 552 561

Södra Wood — — 910 895 843

Södra Cell — — 1  167 1 161 1 171

Övriga segment — — 206 456 299

Koncerngemensamt — — 251 229 248

Elimineringar — — — — —

Koncernen — — 3 135 3 293 3 122
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Alternativa nyckeltal

NETTOOMSÄTTNING, FÖRÄNDRING I %
2019 

jan–jun
2018 

jan–jun
2018 

jan–dec

Ingående nettoomsättning 12 343 10 342 20 518

Utgående nettoomsättning 12 517 12 343 24 230

Förändring 1 19 18

Visar Södras tillväxt.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR, MSEK

2019 
jan–jun

2018 
jan–jun

2018 
jan–dec

Rörelseresultat 2 009 2 257 4 508

Avskrivningar och nedskrivningar 622 575 1 146

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 2 631 2 832 5 654

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

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH  
NEDSKRIVNINGAR MARGINAL, %

2019 
jan–jun

2018 
jan–jun

2018 
jan–dec

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 2 631 2 832 5 654

Nettoomsättning 12 517 12 343 24 230

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar marginal 21 23 23

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.

RÖRELSERESULTAT, MSEK
2019 

jan–jun
2018 

jan–jun
2018 

jan–dec

Nettoomsättning 12 517 12 343 24 230

Övriga intäkter 112 171 415

Rörelsens kostnader –9 998 –9 682 –18 991

Av- och nedskrivningar –622 –575 –1 146

Rörelseresultat 2 009 2 257 4 508

Rörelseresultatet visar det överskott som omsättningen genererar efter avdrag för rörel-
sens kostnader inklusive av- och nedskrivningar. Detta är ett väsentligt mått för 
 trendanalys över utvecklingen i Södra och vid en jämförelse med andra företag.

RÖRELSEMARGINAL, %
2019 

jan–jun
2018 

jan–jun
2018 

jan–dec

Rörelseresultat 2 009 2 257 4 508

Nettoomsättning 12 517 12 343 24 230

Rörelsemarginal 16 18 19

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.

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.
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NETTOSKULD, MSEK
2019 

jan–jun
2018 

jan–jun
2018 

jan–dec

Ränebärande avsättningar — — —

Räntebärande skulder 6 388 5 193 5 630

Finansiella fordringar 0 — —

Kortfristiga placeringar och likvida medel –2 041 –2 239 – 1 072

Nettoskuld 4  347 2 954 4 558

Visar Södras finansiella styrka.

SKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR
2019 

jan–jun
2018 

jan–jun
2018 

jan–dec

Nettoskuld, MSEK 4 347 2 954 4 558

Eget kapital 16 950 14 417 16 011

Skuldsättningsgrad 0,3 0,2 0,3

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

SYSSELSATT KAPITAL, MSEK
2019 

jan–jun
2018 

jan–jun
2018 

jan–dec

Tillgångar 29 481 25 223 27 094

Finansiella tillgångar –2 055 –2 253 –1 086

Avsättningar* –135 –155 –141

Skatt* –1 576 –1 411 –1 569

Rörelseskulder –4 332 –3 726 –3 329

Sysselsatt kapital 21 383 17 678 20 969

Genomsnitt 21 176 17 383 19 029

* 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, %
2019 

jan–jun
2018 

jan–jun
2018 

jan–dec

Genomsnittligt sysselsatt kapital 21 176 17 383 19 029

Rörelseresultat 2 009 2 257 4 508

Rörelseresultat uppräknat till 12 månader 4 018 4 513 4 508

Avkastning 19 26 24

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

SOLIDITET, %
2019 

jan–jun
2018 

jan–jun
2018 

jan–dec

Eget kapital 16 950 14 417 16 011

Tillgångar 29 481 25 223 27 094

Soliditet 58 57 59

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.

Rörelseresultat, MSEK
Nettoomsättning och övriga intäkter 
reducerat med rörelsens kostnader 
inklusive av- och nedskrivningar.

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

Peter Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: 0470-890 28
peter.ma.karlsson@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 juli–september publiceras den 24 oktober 2019.
• Delårsrapport för oktober–december och bokslutskommuniké publiceras i februari 2020. 

Delårsrapporter kan laddas ned från sodra.com 

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 16 juli 2019.

Detta är Södra
Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar.  
Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2018 var 
24 miljarder kronor och antalet anställda drygt 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande 
visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk. 
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