
2020 2019 2020 2019 2019
Nyckeltal jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec

Nettoomsättning, MSEK 4 925 5 391 15 918 17 908 23 183

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 415 858 1 519 3 489 3 897

Rörelseresultat, MSEK 93 512 541 2 520 2 582

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, marginal, % 8 16 10 19 17

Rörelsemarginal, % 2 9 3 14 11

Avkastning sysselsatt kapital, % — — 3 16 12

Soliditet, % — — 57 58 59

Kassaflöde efter investeringar, MSEK 746 894 800 2 301 2 227

Antal anställda — — 3 155 3 153 3 150

CO2-fossil produktion, kton 17 18 54 51 70

CO2-fossil transporter, kton1) — — — — 207

Skogstillväxt, m3sk/ha och år1) — — — — 7,1

Arbetsskador med frånvaro (LTA2)), antal 9 17 29 46 62

Arbetsskadefrekvens (LTAR3)) 8 16 8 13 12
1) Dessa nyckeltal beräknas inte kvartalsvis.
2) LTA (lost-time-accident): arbetsskada med frånvaro.
3) LTAR (lost-time-accident rate): antal arbetsskador med frånvaro per miljon arbetade timmar.

Södras delårsrapport  
1 juli – 30 september 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 4 925 MSEK (5 391).
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 415 MSEK (858).
• Rörelseresultatet uppgick till 93 MSEK (512).
• Rörelsemarginalen uppgick till 2 procent (9).
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 746 MSEK (894).



Södra redovisar ett rörelseresultat till och med september om 541 MSEK (2 520). För 
det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 93 MSEK. Resultatutvecklingen för-
klaras av lägre prisnivåer på avsalumassa medan leveransvolymerna är fortsatt goda 
avseende såväl avsalumassa som sågade trävaror.

Världsekonomin förväntas krympa under innevarande år 
som en effekt av covid-19, även om viss återhämtning skett 
under senare tid. För en mer stabil och hållbar vändning 
under kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin 
minskar. I det korta perspektivet påverkas världs ekonomin 
även av en rad politiska händelser, däribland det ameri-
kanska presidentvalet och den alltjämt pågående handels-
konflikten mellan USA och Kina, vilken inte bedöms lösas 
i närtid. Även samtalen kring Brexit mellan EU och Stor-
britannien kommer att få ökad fokus under årets sista 
kvartal då övergångsperioden för Stor britannien löper ut i 
december. Trots betydande osäkerhet kan en fortsatt åter-
hämtning av ekonomin vara möjlig tack vare de betydande 
stödpaket som regeringar och centralbanker lanserar över 
hela världen. För att stödåtgärderna ska lyckas krävs att 
konsumenternas förtroende ökar så att efterfrågan bidrar 
till företagens investeringsvilja.

Nettoomsättningen fram till och med september upp-
gick till 15 918 MSEK (17 908) och rörelseresultatet till 
541 MSEK (2 520). Rörelsemarginalen var 3 procent. Givet 
rådande marknadsförutsättningar får resultatet anses 
vara stabilt. Såväl omsättningsminskningen som resultat-
nedgången förklaras av betydligt lägre prisnivåer för avsalu-
massa  jämfört med motsvarande period föregående år. En 
svagt positiv prisutveckling har medfört att pris nivåerna 
låg något högre vid kvartalets utgång än vid årets början. 
Prisnivån på sågade trävaror hittills under året understeg 
 förra årets första nio månader. Efterfrågan på Södras 
huvudprodukter var fortsatt god och produktionen låg på 
en stabil och hög nivå. Även  utleveranserna och kvaliteten 
på produkterna låg på en hög nivå. Södra står finansiellt 
starkt med en soliditet på 57 procent.

I linje med Södras strategi för stärkt konkurrenskraft 
så att Södra fortsatt är en attraktiv affärspartner, ökar vi 
koncernens fokus på produktivitet och effektivitet ytter-
ligare. Under hösten har arbetet med att förbättra den 
inre effektiviteten påbörjats. En viktig del i detta arbete är 
ökad digitalisering. Digitaliseringen ger nya möjligheter 
till effektiviseringar av processer inom produktion och 
administration som skall tas tillvara. Södras mål är att 
vara i det absoluta toppskiktet ifråga om effektivitet, 
något som stärker såväl koncernen som den enskilda 
 medarbetaren.

En central del i Södras strategi för hållbar och lönsam 
tillväxt är ett effektivt nyttjande av skogsråvaran. Ett gott 

Stabilt resultat givet rådande 
marknadsförutsättningar

exempel är biometanolanläggningen i Mönsterås som 
invigdes av näringsminister Ibrahim Baylan vid en digital 
ceremoni i början av oktober. Det är världens första fossil-
fria fabrik för biometanol. Biometanolen framställs av den 
råmetanol som uppstår vid tillverkningsprocessen i Södras 
massabruk och är en del i den cirkulära process som redan 
finns vid massabruket. Biometanoltillverkningen innebär 
således ett effektivt nyttjande av skogsråvaran och är ett 
av skogsnäringens många bidrag i omställningen till en 
bioekonomi.

Granbarkborren har gjort stora skador inom Södras 
område. Angreppen påverkar skogsråvarans kvalitet 
 varför det är av yttersta vikt att snabbt få ut skogsråvaran. 
Tillsammans har vi inom Södra på ett förtjänstfullt sätt 
kraftsamlat i hela värdekedjan från ägare, entreprenörer, 
medarbetare och industri för att begränsa de negativa 
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effekterna. De gemensamma insatserna och den gynn-
samma väderleken har gett resultat. Även om skadorna 
jämfört med föregående år har halverats, är de på en 
 fortsatt extremt hög nivå och ligger i storleksordningen 
1 miljon m3fub på Södras medlemsfastigheter.

Ett av Södras koncernövergripande hållbarhetsmål är 
en nollvision avseende arbetsskador. Säkerhetsfrågor har 
högsta prioritet och koncernledningen följer noga upp de 
olika aktiviteter inom Södras enheter som kontinuerligt 
genomförs för att förebygga arbetsmiljö- och säkerhets-
risker samt förstärka säkerhetskulturen. En god och 
säker arbetsmiljö är en avgörande framgångsfaktor. 
 Medarbetarna är alla företags viktigaste resurs och det är 
en självklar målsättning att erbjuda stimulerande arbets-
uppgifter i en trygg och säker arbetsmiljö. Då säkerställs 
även företagets långsiktiga konkurrenskraft.

Under fjärde kvartalet kommer Södra dels att genom-
föra ett större underhållsstopp vid massabruket i 
 Mörrum, dels ett mindre underhållsstopp i Mönsterås. 
Dessa stopp kommer att påverka rörelseresultatet negativt 
under fjärde kvartalet. Samtidigt kommer skogsnäringen 
i ett längre perspektiv att spela en stor och viktig roll i 
omställningen till ett mer hållbart samhälle, där ett ökat 
utbud av produkter baserade på skogsråvaran är en viktig 
komponent.

Peter Karlsson
tf vd och koncernchef
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De rådande marknadsförutsättningarna påverkade Södras rörelseresultat påtagligt. 
Även om leveransvolymerna för Södras huvudprodukter var högre än motsvarande 
period föregående år, var prisbilden svagare för avsalumassa. Omsättningen  uppgick 
till 4 925 MSEK (5 391) och rörelseresultatet till 93 MSEK (512). För årets  första nio 
månader var rörelseresultatet 541 MSEK (2 520). Avkastningen på sysselsatt kapital 
uppgick till 3 procent (16) och soliditeten till 57 procent.

MARKNADSLÄGET
Djupdykningen i ekonomiska indikatorer under det första 
halvåret följdes av en andhämtningspaus under tredje 
kvartalet. Inköpschefsindex för flertalet länder och 
 regioner återhämtade sig och nådde åter de nivåer som 
rådde före pandemin. Samtidigt har den globala handeln 
lyft från bottennoteringarna under april och maj. Den 
ökade smittspridningen i världen skapar dock oro och 
kan medföra ytterligare restriktioner, vilket kan hämma 
den ekonomiska utvecklingen framgent.

Det fjärde kvartalet 2020 kommer sannolikt att präglas 
av fortsatt försiktighet på grund av pandemin och geo-
politiska spänningar. Det amerikanska presidentvalet 
 närmar sig samtidigt som handelskonflikten mellan USA 
och Kina kvarstår. Parallellt ökar även osäkerheten kring 
Brexit ju närmare vi kommer årsskiftet och slutdatum för 
den brittiska övergångsperioden. Trots mörka moln finns 
det förutsättningar för en fortsatt ekonomisk återhämtning 
tack vare exceptionella finans- och penningpolitiska 
 stimulanser. Den ekonomiska utvecklingen varierade 
stort inom Euroområdet redan före pandemins utbrott. 
Som helhet drabbades regionen av ett kraftigt fall i BNP. 
Bland de fyra stora ekonomierna drabbades Spanien mest 
med ett BNP-fall på 24 procent för första halvåret medan 
nedgången i Tyskland var hälften så stor. Tyskland har 

infört mycket kraftigare stimulansåtgärder jämfört med 
Frankrike, Spanien och Italien. Dessa tre länder kommer 
däremot att erhålla större bidrag från EU:s återhämtnings-
fond de kommande tre åren. Den europeiska centralbanken 
(ECB) har lagt fokus på krispolitik och att hålla ränte-
nivåerna låga istället för att fortsätta sin översyn av den 
penningpolitiska strategin som inleddes i januari. 
I  Storbritannien hämmas företagsinvesteringar och 
export av oron kring Brexit samtidigt som tjänstesektorn 
är hårt drabbad av restriktioner och försiktiga hushåll.

USA framstår som ett alltmer splittrat samhälle. Inkomst- 
och förmögenhetsklyftorna har ökat i internationella 
 jämförelser och pandemin ser ut att bidra ytterligare till 
denna utveckling. Det kommande presidentvalet kommer 
att hållas i ett mycket speciellt världsläge. Pandemin 
 medför både påtvingade och självvalda begränsningar i 
röstningsförfarandet och antalet poströster kommer att 
öka, vilket kan innebära att valresultatet drar ut på tiden. 
Nedstängningar till följd av virusutbrott har slagit hårt 
mot den amerikanska ekonomin. Inledningsvis sköt arbets-
lösheten i höjden och nådde rekordhöga nivåer, men har 
därefter successivt minskat, men i en allt långsammare takt. 
Ekonomiska stödinsatser till hushållen hjälpte till att dämpa 
BNP-fallet under det andra kvartalet. Central banken 
(Federal Reserve) har signalerat att räntorna  kommer att 
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vara låga under lång tid framöver. Räntebeskedet har 
ingjutit optimism hos hushållen vilket framgår av statistik 
över husförsäljningen och påbörjade bostadsbyggnationer.

Kinas inköpschefsindex har vänt upp och stabiliserat 
sig på nivåer som rådde innan pandemin. Tillväxttakten 
överraskade på den positiva sidan, driven av industrin och 
export. De nya virusutbrott som inträffat har varit betydligt 
mindre jämfört med det som startade i Wuhan-provinsen. 
Arbetslösheten har sjunkit sedan toppen i februari men i 
avtagande takt. Det kan därför finnas en risk för att den 
inhemska konsumtionen utvecklas svagt framgent.

I Sverige var exportvolymen tillbaka på nivåer innan 
pandemiutbrottet och Konjunkturinstitutets senaste 
konjunktur barometer var bättre än förväntat. Dessutom 
fortsatte inköpschefsindex för tillverkningsindustrin att 
öka under september. Ytterligare positiva tecken var 
 tendenserna till stabilisering på arbetsmarknaden. Riks-
banken uttryckte att utrymmet för räntesänkningar inte 
är stort och att räntevapnet isolerat inte kommer att räcka 
för att uppnå inflationsmålet. Däremot signalerade Riks-
banken, i linje med andra centralbanker, ett fortsatt lågt 
ränteläge under kommande år. Detta har medfört att 
bostadspriserna återhämtat sig efter att ha sjunkit under 
pandemins mest akuta fas. Tilltagande smittspridning i 
Norge skapar frågetecken och väntas dämpa tillväxttakten 
som annars utvecklat sig relativt väl. Danmarks ekonomi 
har delvis återhämtat sig efter nedstängningarna i mars 
och april men nya restriktioner riskerar att fördröja 
återhämtnings processen. Nedstängningar gav god kontroll 
över smittspridningen i Finland men ekonomin drabbades 
hårt och återhämtningen har gått trögt.

Under det tredje kvartalet stärktes den svenska kronan 
(SEK) gentemot den amerikanska dollarn (USD), euron 
(EUR) och det brittiska pundet (GBP). Under september 
månad tappade dock kronan lite mark efter att successivt 
har stärkts under juli och augusti.

Förhållandena i skogen var fortsatt goda liksom 
 produktionen, vilket inneburit att råvaruförsörjningen 
till industrin var stabil. Efterfrågan på grantimmer var 
mycket god tack vare den ökade efterfrågan på sågade 
 trävaror. Fokus har fortsatt varit att prioritera avverkning 
av framför allt granbarkborreskadad skog. Den framtida 
prognosen är fortsatt osäker på grund av de svårbedömda 
effekterna av covid-19-pandemin.

Efterfrågan på sågade trävaror var mycket stark under 
kvartalet, drivet av en stark efterfrågan inom bygghandeln 
och en normal efterfrågan inom industrisegmentet. 
I kombination med en minskad global sågverksproduktion 
är lagernivåerna låga i hela värdekedjan, vilket driver upp 
prisnivåerna på sågade trävaror. Efterfrågan bedöms vara 
fortsatt god i det korta perspektivet men i det längre 
 perspektivet är osäkerheten fortsatt stor, relaterat till 
effekterna av covid-19.

Efter att massapriserna (PIX) sjunkit kraftigt under 
2019, har priserna varit stabila under 2020, om än på en 
låg nivå. Priset på barrsulfatmassa var vid kvartalets 

utgång 840 USD per ton att jämföra med 859 USD vid 
utgången av föregående kvartal. För lövsulfat massa var 
priset stabilt och noterades vid kvartalets utgång till 
680 USD, vilket var oförändrat mot före gående kvartal. 
Rådande prisnivå för barrsulfatmassa är dock att betrakta 
som svag samtidigt som den under liggande efterfrågan på 
Södras produkter har stärkts under senaste kvartalet. 
Södra har därför aviserat en  prishöjning till 880 USD från 
1 oktober.

Den alltjämt pågående pandemin, innebär stor osäkerhet 
och påverkar efterfrågan på marknaderna och följaktligen 
massaproducenter världen över i olika omfattning. Priserna 
på textilmassa (dissolvingmassa) var svagt stigande och 
uppgick vid kvartalets utgång, enligt CCF, till 620 USD 
per ton för dissolvingmassa.

NETTOOMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 
4 925 MSEK (5 391), en minskning med 9 procent. Den 
negativa omsättningsutvecklingen förklaras av betydligt 
lägre prisnivåer på avsalumassa, medan leveransvolymerna 
för Södras huvudprodukter översteg föregående år, såväl 
under kvartalet som ackumulerat. Ackumulerat uppgick 
nettoomsättningen till 15 918 MSEK (17 908), omsättnings-
utvecklingen är relaterad till betydligt lägre prisnivåer på 
avsalumassa.

RESULTAT
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 93 MSEK (512), 
vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2 procent (9). 
Resultatet före skatt uppgick till 87 MSEK (506). Periodens 
skattekostnad var 41 MSEK (60). Rörelseresultatet för 
kvartalet återspeglar den fortsatt svaga prisbilden för 
avsalumassa. Resultatet påverkades positivt av goda 
leverans volymer och en god prisbild för sågade trävaror. 
 Södras välinvesterade anläggningar levererade fortsatt 
stabila volymer med god kvalitet. Utleveranserna av 
avsalu massa och sågade trävaror översteg föregående år 
såväl i perioden som ackumulerat. Ackumulerat uppgick 
rörelseresultatet till 541 MSEK (2 520). Avkastningen på 
sysselsatt kapital var 3 procent (16). Resultatförändringen 
förklaras av lägre prisnivå på avsalumassa.
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AFFÄRSOMRÅDEN
Nettoomsättning Rörelseresultat

2020 2019 2020 2019 2019 2020 2019 2020 2019 2019
MSEK jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec

Södra Skog 2 428 2 699 8 509 8 968 11 980 35 26 88 161 298

Södra Wood 1 524 1 395 4 611 4 485 5 756 128 39 212 304 262

Södra Cell 2 545 3 054 8 039 9 804 12 594 –8 551 544 2 416 2 511

Övriga segment 199 215 664 924 1 231 –20 –15 –113 –29 –52

Koncerngemensamt — — — — — –42 –89 –190 –332 –437

Elimineringar –1 771 –1 972 –5 905 –6 273 –8 378 — — — — —

Koncernen 4 925 5 391 15 918 17 908 23 183 93 512 541 2 520 2 582
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Totalt 4 925 MSEK exklusive internleveranser.
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Affärsområden
Södra Skog

Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 
35 MSEK (26). Resultatet är en effekt av goda volymer från 
fältverksamheten samt minskad import. Under perioden 
anskaffade Södra Skog 3,7 miljoner m3fub, fördelat på 

62 procent massaved och cellulosaflis, 31 procent  timmer 
och 7 procent biobränslen. Ackumulerat uppgick rörelse-
resultatet till 88 MSEK (161).

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 
128 MSEK (39) vilket avspeglar den goda prisbilden på 
sågade trävaror och den fortsatt höga efterfrågan på 
sågade trävaror. Leveransvolymen från Södra Wood 
ökade till 520 tusen m3sv att jämföra med 490 tusen m3sv 

under motsvarande period föregående år. Omsättningen 
för kvartalet uppgick till 1 524 MSEK (1 395). Ackumulerat 
uppgick omsättningen till 4 611 MSEK (4 485) och rörelse-
resultatet till 212 MSEK (304).
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Södra Cell

Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 
−8 MSEK (551). Resultatnedgången förklaras av en lägre 
prisnivå på avsalumassa. Omsättningen för kvartalet upp-
gick till 2 545 MSEK (3 054). Produktionsvolymen uppgick 
till 468 tusen ton fördelat på 401 tusen ton barrsulfatmassa, 
29 tusen ton lövsulfatmassa och 38 tusen ton textilmassa.

Ackumulerat uppgick omsättningen till 8 039 MSEK (9 804) 
och rörelseresultatet till 544 MSEK (2 416).

Elproduktionen vid massabruken uppgick under kvar-
talet till 480 GWh. Elöverskottet uppgick till 149 GWh. 
Överskottet motsvarade cirka 31 procent av produktionen 
och såldes på öppna marknaden.
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Övriga segment redovisar ett resultat för perioden på totalt 
−20 MSEK (−15). Under kvartalet fortsatte uppbyggnaden 
av demoanläggningen i Tofte enligt plan och Silvas 
rörelse resultat för perioden uppgick till −17 MSEK (−5). 

Rörelseresultatet för Trivselhus uppgick till −10 MSEK 
(−9). 52 hus (52) levererades under kvartalet.

Södras andel i intresseföretaget SunPines resultat för 
perioden var 8 MSEK (1).

Övriga segment
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FINANSNETTO
Koncernens finansnetto för kvartalet var −6 MSEK (−6).

KASSAFLÖDE
Kassaflödet före investeringar för kvartalet uppgick till 
997 MSEK (1 110). Kassaflödet efter investeringar uppgick 
till 746 MSEK (894). Likvida medel och kortfristiga 
 placeringar uppgick vid kvartalets slut till 3 181 MSEK 
(3 010 per den 31 december 2019).

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick den 30 september 2020 till 16 822 MSEK 
(17 382 per den 31 december 2019) varav inbetalt och 
 emitterat insatskapital svarade för 4 838 MSEK (4 636 per 
den 31 december 2019). Balansomslutningen ökade till 
29 352 MSEK (29 337 per den 31 december 2019). Soliditeten 
per den 30 september 2020 uppgick till 57 procent (59 per 
den 31 december 2019). Södras upplåning utgjordes vid 
utgången av kvartalet av inlåning från medlemmarna om 
4 432 MSEK (4 086 per den 31 december 2019), ett lån från 
Nordic Investment Bank på 800 MSEK (868) med förfall 
om sex år och en grön obligation om 1 000 MSEK (1 000) 
med förfall om knappt ett år noterad på Nasdaq Stockholm. 
Södra har fyra kreditavtal, vilka ger Södra möjlighet att under 
en period på mellan ett och fem år låna upp till 3 500 MSEK. 
Skuldsättningsgraden uppgick den 30 september 2020 
till 0,2 (0,2 per den 31 december 2019).

INVESTERINGAR, FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Investeringarna för kvartalet uppgick till 267 MSEK (223), 
varav 201 MSEK (84) inom Södra Cell, 30 MSEK (44) 
inom Södra Wood och 21 MSEK (46) inom Södra Skog. 
Investeringarna främst inriktade på expansion, 
 produktivitet och miljö.

HÄNDELSER EFTER RAPPORT-
PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

ANSTÄLLDA
Antalet anställda uppgick per den 30 september till 3 155 
(3 153) varav 23 procent kvinnor (23).

FRAMTIDSUTSIKTER
Verksamheten har kunnat bedrivas utan större störningar 
under den pågående pandemin. Effekterna av pandemin och 
de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtas för att hindra 
smittspridningen och lindra de ekonomiska konsekvenserna 
är svårberäknade. Dessutom är osäkerheten stor avseende 
ledtiden för att komma till ett nytt normalläge. Av stor 
betydelse är också hur efterfrågan kommer att se ut i ett 
framtida normalläge. Det står dock klart att Södras rörelse-
resultat för 2020 kommer att påverkas negativt av den 
pågående pandemin, samtidigt som koncernen vidtar de 
åtgärder som krävs för att minimera de negativa effekterna. 
I ett längre perspektiv finns det en god underliggande 
efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående 
omställningen mot en mer hållbar bioekonomi, vilket gör 
att utsikterna på medellång och lång sikt alltjämt bedöms 
vara mycket goda.

SKOGSVÄRDERING
Södra planerar att vid årsskiftet ändra redovisningsmetod 
för värdering av skogsinnehavet i Sverige så att den  baseras 
på marknadsvärdet beräknat utifrån genomförda trans-
aktioner i de områden Södra innehar skogsmark. Preliminära 
beräkningar utifrån nu tillgängliga transaktionspriser och 
skogsbruksplaner indikerar ett marknadsvärde i Sverige 
på  mellan 600–750 MSEK, jämfört med dagens redovisade 
värde om 212 MSEK.

Omvärderingen, efter avsättningar för uppskjuten 
skatt, beräknas ge en positiv engångseffekt under fjärde 
kvartalet 2020. Omvärderingen av biologiska tillgångar 
kommer att redovisas som en positiv resultateffekt, 
medan omvärderingen av marktillgångar redovisas som 
övrigt totalresultat och påverkar inte periodens resultat.

Översynen beräknas bli klar under fjärde kvartalet.
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Kassaflödet efter investeringar uppgick till 
746 MSEK under kvartalet.
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Antalet anställda uppgick per den 30 september 
till 3 155 varav 23 procent kvinnor.
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Män 77%
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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 fossilfria 
transporter till 2030. Utsläppen av fossil koldioxid från 
produktion, arbetsmaskiner och interna transporter var 
17 kton (18) under tredje kvartalet 2020, varav 6 kton (9) 
utgjorde direkta utsläpp och 11 kton (9) indirekta utsläpp. 
Södra inledde tester med elektriska motorsågar i egna 
avverkningsgrupper. Syftet är att minska användningen av 
fossila bränslen och sprida kunskap till Södras medlemmar. 
En förstudie kring produktion av bioflygbränsle från 
skogliga restprodukter tillsammans med bland andra 
KLM slutfördes. Resultatet visar att produktion är  tekniskt 
möjligt men det krävs tydliga politiska incitament för att 
investeringar ska kunna genomföras.

Skogstillväxt
Södras mål är 20 procent högre skogstillväxt 2050 jämfört 
med 2015. Bekämpningen av granbarkborreskador hade 
högsta prioritet under kvartalet. Bedömningen är att 
granbarkborreskadorna har halverats i Götaland jämfört 
med föregående år till följd av ett framgångsrikt skogs-
skyddsarbete och ett gynnsamt väder. Målet med ökade 
röjningsarealer har tillfälligt fått stå tillbaka på grund av 
granbarkborrebekämpningen. Nya beräkningar visar att 
viltbetesskador orsakar långsiktiga tillväxtförluster i 
 skogen på minst 10 procent och arbetet för att minska 
 viltbetesskadorna intensifieras.

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 tredje kvartalet 2020 till 
9 (17) och arbetsskadefrekvensen mätt som LTAR  uppgick 
till 8 (16). Fokus ligger fortsatt på förebyggande åtgärder, 
såsom riskobservationer och riskanalyser inom ramen för 
Lean, BBS (beteendebaserad säkerhet) och MTO (maskin/
teknik/organisation). Södra följer kontinuerligt Folkhälso-
myndighetens rekommendationer avseende covid-19 och 
information, riktlinjer och riskhanteringsarbete är ett 
 fortsatt prioriterat och pågående arbete inom Södra för att 
säkra en trygg och säker arbetsplats. Under kvartalet 
inleddes ”safety walks” av koncernchef och HR-direktör 
på Södras samtliga verksamhetsställen. Syftet är att 
 ytterligare lyfta fram betydelsen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Södra.

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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STYRELSENS OCH VDs FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

 osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Växjö den 21 oktober 2020

Lena Ek
ordförande

Paul Christensson
vice ordförande

Kristina Alsér
ledamot

Dan Andersson
arbetstagarrepresentant

Hans Berggren
ledamot

Pål Börjesson
ledamot

Magnus Hall 
ledamot

Ylva op den Velde
Hammargren

ledamot

Pontus Johansson
arbetstagarrepresentant

Ulf Johansson
ledamot

Lars Nilsson
arbetstagarrepresentant

Mats Sandgren
ledamot

Peter Karlsson
tf vd och koncernchef
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Revisorernas granskningsrapport
Södra Skogsägarna ekonomisk förening org nr 729500-3789

INLEDNING
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella 
delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening per 30 september 
2020 och den niomånadersperiod som slutade per detta 
datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och presentera denna finan-
siella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredo-
visningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA  GRANSKNINGENS 
INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisnings-
frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk-
ning har en annan inriktning och en betydligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. 
De granskningsåtgärder som vidtas vid en  översiktlig 
granskning gör det inte  möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad 
på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 
som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 
koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisnings-
lagen samt för moderbolagets del i enlighet med års redo-
visnings lagen.

Växjö den 21 oktober 2020

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Madeleine Edberg
Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Carina Arvidsson Löw
Förtroendevald revisor

Dick Stagmo
Förtroendevald revisor
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Rapport över totalresultat  
för koncernen i sammandrag

2020 2019 2020 2019 2019
MSEK jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec

Nettoomsättning 4 925 5 391 15 918 17 908 23 183

Övriga intäkter 45 96 93 208 354

Rörelsens kostnader –4 554 –4 629 –14 492 –14 627 –19 640

Av- och nedskrivningar –323 –346 –978 –969 –1 315

Rörelseresultat 93 512 541 2 520 2 582

Finansnetto –6 –6 –97 –3 –87

Resultat före skatt 87 506 444 2 517 2 495

Skatt –41 –60 –96 –335 –323

Periodens resultat 46 446 348 2 182 2 172

Övrigt totalresultat

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet –35 –178 –43 –266 –61

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet 19 38 0 145 43

Periodens övrigt totalresultat –16 –140 –43 –121 –18

Periodens summa totalresultat 30 306 305 2 061 2 154

Resultat hänförligt till

Moderföretagets ägare 46 446 348 2 182 2 172

Periodens resultat 46 446 348 2 182 2 172

Totalresultat hänförligt till

Moderföretagets ägare 30 306 305 2 061 2 154

Periodens totalresultat 30 306 305 2 061 2 154
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Rapport över finansiell ställning  
för koncernen i sammandrag

MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 410 382 393

Materiella anläggningstillgångar 15 224 15 190 15 118

Biologiska tillgångar 2 956 2 824 2 918

Aktier och andelar i intresseföretag 270 310 324

Finansiella placeringar 34 14 36

Andra långfristiga fordringar 23 90 12

Uppskjutna skattefordringar 4 4 4

Summa anläggningstillgångar 18 921 18 814 18 805

Varulager 3 232 3 834 3 835

Skattefordringar 126 25 142

Rörelsefordringar 3 892 4 257 3 545

Kortfristiga placeringar 868 768 938

Likvida medel 2 313 2 091 2 072

Summa omsättningstillgångar 10 431 10 975 10 532

SUMMA TILLGÅNGAR 29 352 29 789 29 337

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 16 822 17 241 17 382

Summa eget kapital 16 822 17 241 17 382

Långfristiga finansiella räntebärande skulder 1 210 2 322 2 368

Långfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 293 231 210

Avsättningar för pensioner 525 740 477

Långfristiga avsättningar 111 159 143

Uppskjutna skatteskulder 1 550 1 401 1 554

Övriga långfristiga rörelseskulder 22 74 35

Summa långfristiga skulder 3 711 4 927 4 787

Kortfristiga finansiella räntebärande skulder 5 143 3 581 3 729

Kortfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 95 101 118

Skatteskulder 2 88 12

Övriga kortfristiga rörelseskulder och avsättningar 3 579 3 851 3 309

Summa kortfristiga skulder 8 819 7 621 7 168

Summa skulder 12 530 12 548 11 955

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 352 29 789 29 337
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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 2020 17 382

Årets totalresultat 305

Av medlemmar inbetalt insatskapital 83

Till medlemmar utbetalt insatskapital –47

Utdelning till medlemmar –901

Utgående balans 30 september 2020 16 822

Ingående balans, 1 januari 2019 16 011

Årets totalresultat 2 061

Av medlemmar inbetalt insatskapital 37

Till medlemmar utbetalt insatskapital 0

Utdelning till medlemmar –862

Övriga förändringar –6

Utgående balans 30 september 2019 17 241

2020 2019 2019
MSEK jan–sep jan–sep jan–dec

Resultat före skatt 444 2 517 2 495

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet samt förändring avsättningar 895 697 834

Betald skatt –80 –325 –415

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 259 2 889 2 914

Förändring varulager (ökning –) 505 –96 –14

Förändring rörelsefordringar (ökning –) –362 –262 497

Förändring av rörelseskulder (ökning +) 318 520 –54

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 720 3 051 3 343

Kassaflöde från investeringsverksamheten –920 –750 –1 116

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 800 2 301 2 227

Förändring av insatskapital 36 37 83

Utbetald utdelning –901 –862 –861

Förändring inlåning från medlemmar 345 339 557

Förändring lån –90 –66 –105

Förändring kortfristiga placeringar med löptid > 90 dagar 61 –544 –711

Övriga förändringar — 0 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –549 –1 096 –1 036

PERIODENS KASSAFLÖDE 251 1 205 1 191

Likvida medel vid periodens början 2 072 873 873

Kursdifferens i likvida medel –10 13 8

Likvida medel vid periodens slut 2 313 2 091 2 072
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Moderföretaget

Resultaträkning för moderföretaget  
i sammandrag

RESULTAT OCH STÄLLNING
Nettoomsättningen minskade till 4 313 MSEK (4 793) och 
rörelseresultatet minskade till 84 MSEK (443). Rörelse-
resultatet för kvartalet återspeglar den fortsatt svaga 
 prisbilden för avsalumassa. Resultatet påverkades positivt 
av goda leveransvolymer och en god prisbild för sågade 
 trävaror. Södras välinvesterade anläggningar levererade 
fortsatt stabila volymer med god kvalitet. Utleveranserna 
av avsalumassa och sågade trävaror översteg föregående 
år såväl i perioden som ackumulerat. Ackumulerat 
 uppgick nettoomsättningen till 14 184 MSEK (15 841) 
och rörelseresultatet till 556 MSEK (2 352).

Finansnettot för kvartalet uppgick till 1 MSEK (1).
Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till 

85 MSEK (444).

MEDLEMMAR
Medlemsantalet ökade till 52 810 (52 192 vid årsskiftet) 
och den anslutna medlemsarealen ökade i kvartalet med 
cirka 14 tusen hektar till 2,68 miljoner hektar (2,64 vid 
 års skiftet).

2020 2019 2020 2019 2019
MSEK jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec

Nettoomsättning 4 313 4 793 14 184 15 841 20 453

Övriga intäkter 41 98 104 216 191

Rörelsens kostnader –3 987 –4 176 –12 886 –12 890 –17 290

Av- och nedskrivningar –283 –272 –846 –815 –1 098

Rörelseresultat 84 443 556 2 352 2 256

Finansnetto 1 1 –88 43 –103

Resultat efter finansiella poster 85 444 468 2 395 2 153

Bokslutsdispositioner — — — — –317

Resultat före skatt 85 444 468 2 395 1 836

Skatt –35 –44 –80 –298 –196

Periodens resultat 50 400 388 2 097 1 640

SÖDRA DELÅRSRAPPORT JULI–SEPTEMBER 2020 16

f i n a n s i e l l a  r a P P o r t e r



Balansräkning för moderföretaget  
i sammandrag

MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 3 1 1

Materiella anläggningstillgångar 12 921 12 962 12 978

Aktier och andelar i koncernföretag 4 653 4 568 4 604

Räntebärande fordringar hos koncernföretag — — 31

Aktier och andelar i intresseföretag 98 245 99

Överskott i fonderade pensionsplaner 2 36 40

Andra långfristiga värdepappersinnehav 33 14 35

Andra långfristiga fordringar 23 90 12

Uppskjutna skattefordringar 42 61 60

Summa anläggningstillgångar 17 775 17 977 17 860

Varulager 2 313 2 868 2 906

Kortfristiga räntebärande fordringar hos koncernföretag 901 763 710

Kortfristiga fordringar 3 556 3 893 3 373

Kortfristiga finansiella placeringar 1 062 1 162 1 329

Kassa och bank 1 905 1 482 1 482

Summa omsättningstillgångar 9 737 10 168 9 800

SUMMA TILLGÅNGAR 27 512 28 145 27 660

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 6 252 6 002 6 049

Fritt eget kapital 3 939 5 077 4 619

Summa eget kapital 10 191 11 079 10 669

Obeskattade reserver 7 485 7 184 7 483

Avsättningar 113 190 183

Långfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 8 8 8

Långfristiga räntebärande skulder 1 210 2 322 2 368

Långfristiga rörelseskulder 6 — 8

Summa långfristiga skulder 1 224 2 330 2 384

Kortfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 228 163 154

Kortfristiga räntebärande skulder 5 121 3 581 3 687

Aktuella skatteskulder — 76 —

Kortfristiga rörelseskulder och avsättningar 3 150 3 542 3 100

Summa kortfristiga skulder 8 499 7 362 6 941

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 512 28 145 27 660
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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 Delårs rapportering 
och den svenska årsredovisningslagen. För moderföretaget till-
lämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 
2 Redovisning för juridiska personer och årsredovisnings lagen.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad 
som framgår av Årsredovisningen 2019, med undantag av nya 
standarder och revideringar i standarder och tolkningar som ska 
tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 och som 
inte redan har tillämpats vid upprättandet av Årsredovisningen 
2019. Nedan anges de standarder som har inverkan på koncernens 
finansiella rapporter och tillämpas för första gången under 
 räkenskapsåret som började den 1 januari 2020.

Definition of Material – Amendments to IAS 1 and IAS 8. IASB 
har gjort ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar 
och bedömningar samt fel som använder en konsekvent definition 
av väsentlighet i IFRS och i Föreställningsram för utformning av 
finansiella rapporter, klargör när information är väsentlig och 
införlivar en del av vägledningen i IAS 1 om oväsentlig information.

Definition of a Business – Amendments to IFRS 3. Den ändrade 
definitionen av en rörelse kräver att ett förvärv inkluderar resurser 
och processer som tillsammans väsentligt bidrar till att resultera i 
produktion. Definitionen av termen ”produktion” ändras för att 
fokusera på varor och tjänster som tillhandahålls kunder, vilket 
genererar avkastning och andra inkomster. Den nuvarande 
defini tionen där ”avkastning i form av lägre kostnader eller andra 
ekonomiska fördelar” utgår. Ändringarna kommer sannolikt att 
leda till att fler förvärv redovisas som tillgångsförvärv.

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 2020 planeras inte att förtidstillämpas och ingen av 
dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens 
 finansiella rapporter.

Vid beräkning av aktuell skatt har reglerna för ekonomiska 
 föreningar tillämpats. Dessa innebär att årets förslag till utdelning 
för verksamhetsåret (som kommer att utbetalas efter följande 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 årsredovisningen 
2019 förutom att virussjukdomen covid-19 har klassats som en 
pandemi av WHO. För en beskrivning av risker och osäkerhets-
faktorer hänvisas till Södras årsredovisning för 2019 under 
avsnittet risker och riskhantering sidorna 48–49 samt sidan 9 i 
denna rapport under avsnittet Händelser efter rapportperiodens 
utgång. 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. 
 Hantering av finansiella risker ansvarar Koncernstab Ekonomi 
och Finans för utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. 
Arbetet med operativa risker styrs och hanteras av vd, lednings-
grupp och medarbetare i verksamheten i enlighet med centrala 
policies och riktlinjer. Södra har även ett affärsetiskt råd samt ett 
säkerhetsråd 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 överens-
stämmer med vad som förelåg 2019.
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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 sep 2020 31 dec 2019

Koncernen MSEK Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella placeringar 34 34 36 36

Rörelsefordringar 2 858 2 858 2 494 2 494

Kortfristiga placeringar 868 868 938 938

Likvida medel 2 313 2 313 2 072 2 072

Summa tillgångar  finansiella instrument 6 073 6 073 5 540 5 540

Övriga tillgångar ej finansiella instrument 23 279 23 797

Summa tillgångar 29 352 29 337

Långfristiga skulder 1 518 1 578 2 605 2 700

Kortfristiga ränte bärande skulder 5 238 5 296 3 847 3 890

Kortfristiga  rörelseskulder 2 689 2 689 2 390 2 390

Summa skulder  finansiella instrument 9 445 9 563 8 842 8 980

Övriga skulder ej  finansiella instrument 3 085 3 113

Summa skulder 12 530 11 955

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 sep 2020

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 3 181 — 34 3 215

Skulder 15 — 32 47

Koncernen 31 dec 2019

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 3 010 — 37 3 047

Skulder 27 — 1 28

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 värderings modeller såsom 
diskontering av framtida kassaflöden till noterade marknads-
räntor för respektive löptid.

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

jul –sep

Södra Skog Södra Wood Södra Cell Övriga segment Koncernen

MSEK 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Virkesråvara 389 392 — — — — — — 389 392

Träprodukter — — 1 333 1 185 — — — –1 1 333 1 184

Avsalumassa — — — — 2 276 2 863 — — 2 276 2 863

Energiprodukter 74 108 34 43 232 150 12 9 352 310

Småhus och tomter — — — — — — 136 135 136 135

Skogliga tjänster 323 353 — — — — — — 323 353

Transporter 51 80 — — — — — — 51 80

Byggentreprenad — — — — — — 55 70 55 70

Övrigt 10 2 — — — — 0 2 10 4

Nettoomsättning varor och tjänster 847 935 1 367 1 228 2 508 3 013 203 215 4 925 5 391
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Not 6 | Växande skog
Det bedömda verkliga värdet per 30 september 2020 på Södras 
växande skog uppgår till 2 956 MSEK (2 918 per den 31 december 
2019). Förändringen i balans räkningen uppgår till 38 MSEK (60), 
vilket avser valuta kurseffekter samt ett tillgångsförvärv om 
14 MSEK via förvärvet av Alfredsson Latvia SIA. De parametrar 
som  tillämpas vid beräkning av det verkliga värdet på den växande 
skogen uppdateras årsvis. 

Från den 31 december 2020 ämnar Södra att ändra redovisnings-
metod för värdering av företagets skogsinnehav i Sverige så att 
den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån genomförda 
transaktioner i de områden Södra innehar skogsmark.

Mot bakgrund av priset på skogstillgångar i genomförda skogs-
marksaffärer har Södra genomfört en översyn av metod och 
 antaganden för värdering av koncernens skogstillgångar i 
 balansräkningen. Översynen har resulterat i att värderingen av 
skogsinnehavet i Sverige kommer baseras på marknadsvärde 
medan skogsinnehavet i Baltikum fortsatt värderas enligt tidigare 
princip då tillgänglig statistik över marknadstransaktioner inte 
bedöms tillräcklig tillförlitlig. Södra ämnar fortsatt bevaka 
 möjligheten att värdera skogsinnehavet i Baltikum baserat på 
marknadsvärde.

Not 7 | Förvärv/avyttring av rörelse
Inga materiella förvärv eller avyttringar har skett under rapport-
perioden.

Not 8 | Planerade underhållsstopp
Inom Södra Cell utförs förutom löpande underhåll under  pågående 
drift även planerade underhållsstopp där mer omfattande underhåll 
sker, vid vilka produktionen av massa stoppas. Underhållsstoppens 
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 underhållet.  Kostnader för 
 planerade underhållsstopp under tredje kvartalet uppgick till 
42 MSEK (13). 
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Kvartalsdata och segmentsinformation

2020 
jul–sep

2019 
jul–sep

2020 
jan–sep

2019 
jan–sep

Helår 
2019

NETTOOMSÄTTNING, MSEK

Södra Skog 2 428 2 699 8 509 8 968 11 980

varav extern (847) (935) (3 276) (3 390) (4 565)

Södra Wood 1 524 1 395 4 611 4 485 5 756

varav extern (1 367) (1 228) (4 056) (3 941) (5 006)

Södra Cell 2 545 3 054 8 039 9 804 12 594

varav extern (2 508) (3 013) (7 923) (9 654) (12 383)

Övriga segment 199 215 664 924 1 231

varav extern (203) (215) (664) (924) (1 229)

Koncerngemensamt — — — — —

Elimineringar –1 771 –1 972 –5 905 –6 273 –8 378

Koncernen 4 925 5 391 15 918 17 908 23 183

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH  NEDSKRIVNINGAR, MSEK

Södra Skog 54 44 140 212 366

Södra Wood 175 89 363 452 462

Södra Cell 231 780 1 261 3 098 3 432

Övriga segment –10 –11 –78 –2 3

Koncerngemensamt –35 –44 –167 –271 –366

Elimineringar — — — —

Koncernen 415 858 1 519 3 489 3 897

RÖRELSERESULTAT, MSEK

Södra Skog 35 26 88 161 298

Södra Wood 128 39 212 304 262

Södra Cell –8 551 544 2 416 2 511

Övriga segment –20 –15 –113 –29 –52

Koncerngemensamt –42 –89 –190 –332 –437

Elimineringar — — — — —

Koncernen 93 512 541 2 520 2 582

RÖRELSEMARGINAL, %

Södra Skog 1 1 1 2 2

Södra Wood 8 3 5 7 5

Södra Cell neg 18 7 25 20

Övriga segment neg neg neg neg neg

Koncerngemensamt neg neg neg neg —

Elimineringar — — — — —

Koncernen 2 9 3 14 11

TILLGÅNGAR, MSEK

Södra Skog — — 4 081 3 881 3 772

Södra Wood — — 3 212 3 063 3 017

Södra Cell — — 17 758 17 527 17 484

Övriga segment — — 1 536 1 345 1 269

Koncerngemensamt — — 3 976 5 062 4 869

Elimineringar — — –1 211 –1 089 –1 074

Koncernen — — 29 352 29 789 29 337

OPERATIVT KAPITAL genomsnittligt, MSEK

Södra Skog — — 4 626 4 567 4 795

Södra Wood — — 3 126 3 115 3 111

Södra Cell — — 13 114 13 225 13 044

Övriga segment — — 1 179 1 265 1 234

Koncerngemensamt — — — — —

Elimineringar — — — — —

Koncernen sysselsatt kapital, genomsnittligt — — 21 056 21 156 21 104
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2020 
jul–sep

2019 
jul–sep

2020 
jan–sep

2019 
jan–sep

Helår 
2019

AVKASTNING PÅ OPERATIVT  KAPITAL, %

Södra Skog — — 3 5 6

Södra Wood — — 9 13 8

Södra Cell — — 6 24 19

Övriga segment — — neg neg neg

Koncerngemensamt — — — — —

Elimineringar — — — — —

Koncernens avkastning på sysselsatt kapital, % — — 3 16 12

KASSAFLÖDE EFTER  INVESTERINGAR, MSEK

Södra Skog 327 243 642 580 129

Södra Wood 481 174 382 132 131

Södra Cell 80 717 419 2 197 2 653

Övriga segment –142 –7 –240 151 137

Koncerngemensamt 0 –233 –403 –759 –823

Elimineringar — — — — —

Koncernen 746 894 800 2 301 2 227

INVESTERINGAR, MSEK

Södra Skog 21 46 77 96 145

Södra Wood 30 44 138 255 384

Södra Cell 201 84 665 442 684

Övriga segment 13 9 51 10 11

Koncerngemensamt 2 40 25 120 40

Elimineringar — — — –136 –136

Koncernen 267 223 956 787 1 128

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Södra Skog — — 616 624 599

Södra Wood — — 912 889 902

Södra Cell — — 1 182 1 163 1 177

Övriga segment — — 180 200 197

Koncerngemensamt — — 237 254 251

Elimineringar — — — — —

Koncernen — — 3 127 3 130 3 126
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Alternativa nyckeltal

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

Södra använder följande alternativa nyckeltal och anser 
att dessa ger värdefull kompletterande information för att 
bedöma Södras utveckling.

NETTOOMSÄTTNING, FÖRÄNDRING I %
2020 

jan–sep
2019 

jan–sep
2019 

jan–dec

Ingående nettoomsättning 17 908 18 168 24 230

Utgående nettoomsättning 15 918 17 908 23 183

Förändring –11 –1 –4

Visar Södras tillväxt.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR, MSEK

2020 
jan–sep

2019 
jan–sep

2019 
jan–dec

Rörelseresultat 541 2 520 2 582

Avskrivningar och nedskrivningar 978 969 1 315

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 1 519 3 489 3 897

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

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH  
NEDSKRIVNINGAR MARGINAL, %

2020 
jan–sep

2019 
jan–sep

2019 
jan–dec

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 1 519 3 489 3 897

Nettoomsättning 15 918 17 908 23 183

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar marginal 10 19 17

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
2020 

jan–sep
2019 

jan–sep
2019 

jan–dec

Nettoomsättning 15 918 17 908 23 183

Övriga intäkter 93 208 319

Rörelsens kostnader –14 492 –14 627 –19 605

Av- och nedskrivningar –978 –969 –1 315

Rörelseresultat 541 2 520 2 582

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

RÖRELSEMARGINAL, %
2020 

jan–sep
2019 

jan–sep
2019 

jan–dec

Rörelseresultat 541 2 520 2 582

Nettoomsättning 15 918 17 908 23 183

Rörelsemarginal 3 14 11

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 
 översiktlig trendanalys över utvecklingen i Södra och vid en jämförelse med andra företag.
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NETTOSKULD, MSEK
2020 

jan–sep
2019 

jan–sep
2019 

jan–dec

Ränebärande avsättningar — — —

Räntebärande skulder 6 741 6 235 6 425

Finansiella fordringar 0 — —

Kortfristiga placeringar och likvida medel –3 181 –2 859 –3 010

Nettoskuld 3 560 3 376 3 415

Visar Södras finansiella styrka.

SKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR
2020 

jan–sep
2019 

jan–sep
2019 

jan–dec

Nettoskuld, MSEK 3 560 3 376 3 415

Eget kapital 16 822 17 241 17 382

Skuldsättningsgrad 0,2 0,2 0,2

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

SYSSELSATT KAPITAL, MSEK
2020 

jan–sep
2019 

jan–sep
2019 

jan–dec

Tillgångar 29 352 29 789 29 337

Finansiella tillgångar –3 215 –2 873 –3 046

Avsättningar* –111 –159 –143

Skatt* –1 552 –1 489 –1 566

Rörelserelaterade ej räntebärande skulder –3 601 –3 925 –3 344

Sysselsatt kapital 20 873 21 343 21 238

Genomsnitt 21 056 21 156 21 104

* 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, %
2020 

jan–sep
2019 

jan–sep
2019 

jan–dec

Genomsnittligt sysselsatt kapital 21 056 21 156 21 104

Rörelseresultat 541 2 520 2 582

Rörelseresultat uppräknat till 12 månader 721 3 360 2 582

Avkastning 3 16 12

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

SOLIDITET, %
2020 

jan–sep
2019 

jan–sep
2019 

jan–dec

Eget kapital 16 822 17 241 17 382

Tillgångar 29 352 29 789 29 337

Soliditet 57 58 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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Finansiell rapportering
• Delårsrapport för oktober–december publiceras den 18 februari 2021 kl 11.
• Föreningsstämma hålls i juni 2021.
• 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 22  oktober 2020.

Detta är Södra
Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med fler än 52 000 skogsägare som medlemmar. 
Vi  driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 
23 miljarder kronor och antalet anställda 3 150. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra 
vägen för nästa generations skogsbruk.

Kontaktinformation och adress
Peter Karlsson
tf vd och koncernchef
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
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