
Nyckeltal
2020 2019 2020 2019

okt–dec 1) 1) okt–dec jan–dec 1) 1) jan–dec

Nettoomsättning, MSEK 4 433 5 274 20 351 23 183

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 645 408 2 164 3 897

Rörelseresultat, MSEK 350 62 891 2 582

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, marginal, % 9 8 9 17

Rörelsemarginal, % neg 1 2 11

Avkastning sysselsatt kapital, % — — 2 12

Soliditet, % — — 57 59

Kassaflöde efter investeringar, MSEK –154 –73 646 2 227

Antal anställda — — 3 141 3 150

CO22-fossil produktion, kton 22 19 70 70

CO22-fossil transporter, kton2)2) — — 227 207

Skogstillväxt, m³sk/ha och år2)2) — — 6,4 6,3

Arbetsskador med frånvaro (LTA)3)3), antal 17 16 47 62

Arbetsskadefrekvens (LTAR)4)4) 12 12 9 12
1)1) Effekten av verksamhet som innehas för försäljning är beaktad i Rapport över totalresultatet för koncernen och Rapport över finansiell ställning för koncernen. 

E ffekten av verksamhet som innehas för försäljning är ej beaktad i Rapport över kassaflöden för koncernen samt för beräknade nyckeltal vilka inte direkt framgår 
av presenterad resultat- och balansräkning då Södra styr all verksamhet genom denna uppföljning. Jämförelsesiffror tidigare år är ej omräknade med hänsyn till 
ovan effekt, det vill säga från 2019 och bakåt utan de är avstämbara mot historiska rapporter.

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

Södra bokslutskommuniké  
med delårsrapport  
1 oktober – 31 december 2020

2020 I KORTHET
• Nettoomsättningen uppgick till 20 351 MSEK (23 183).
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 

2 164 MSEK (3 897).
• Rörelseresultatet uppgick till 891 MSEK (2 582).
• Rörelsemarginalen inklusive innehav för försäljning 

uppgick till 2 procent (11).
• Kassaflödet efter investeringar inklusive innehav för 

 försäljning uppgick till 646 MSEK (2 227).
• Avkastningen på sysselsatt kapital inklusive innehav för 

försäljning var 2 procent (12).
• Styrelsens förslag till vinstdelning uppgår till 598 MSEK.

1 OKTOBER – 31 DECEMBER
• Nettoomsättningen uppgick till 4 433 MSEK (5 274).
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar 

 uppgick till 645 MSEK (408).
• Rörelseresultatet uppgick till 350 MSEK (62).
• Rörelsemarginalen inklusive innehav för försäljning 

uppgick till −4 procent (1) 
• Kassaflödet efter investeringar inklusive innehav för 

försäljning uppgick till −154 MSEK (−73).



Södra redovisar ett rörelseresultat om 891 MSEK (2 582) för 2020. Det återspeglar 
årets marknadsförutsättningar med global pandemi, kraftigt minskad tillväxt och 
svag prisutveckling på avsalumassa. Nettoomsättningen uppgick till 20 351 MSEK och 
rörelse resultatet till 891 MSEK. Styrelsen föreslår en vinstdelning på 598 MSEK.

EXCEPTIONELLT ÅR MED  ÖVERRASKANDE 
MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
De omvälvande och osäkra omvärldsförutsättningarna har 
inneburit stora utmaningar för Södra. Vårt främsta fokus har 
varit att värna våra medarbetare, kunder, leverantörer och 
andra vi kommer i kontakt med för att skydda liv och hälsa 
med anledning av covid-19. Vi har tillsammans löpande 
anpassat verksamheten för att minimera smittspridningen 
samtidigt som vi kunnat hålla igång den dagliga driften.

Under första halvåret krympte världsekonomin i snabb 
takt på grund av pandemin, men en återhämtning skedde 
under andra halvåret. Den globala ekonomin påverkades 
också av en rad politiska händelser, bland annat president-
valet i USA, handelskonflikten mellan USA och Kina samt 
Brexit. Det finns en stor osäkerhet kring den globala kon-
junkturens utveckling framöver, men en expansiv ekono-
misk politik från regeringar och centralbanker stödjer 
återhämtningen. I takt med att vaccinationerna kommit 
igång kan smittspridningen minska vilket innebär ett stöd 
för den globala ekonomins utveckling.

Marknaden för sågade trävaror utvecklades överras-
kande positivt under 2020 och vid utgången av året var 
den fortsatt stark. Samtidigt var prisnivån på avsalumassa 
fortsatt svag, även om det skedde en viss prisuppgång mot 
slutet av 2020. Trots att vi nu är i ett tuffare finansiellt 
läge än tidigare har efterfrågan på våra huvudprodukter 
varit god och produktionen har legat på en hög och stabil 
nivå under året. Tillsammans har vi inom Södra också på 
ett förtjänstfullt sätt kraftsamlat i hela värdekedjan från 
ägare, entreprenörer, medarbetare och industri för att 
begränsa de negativa effekterna av de stora granbark borre-
angreppen, vilket ställt stora krav på anpassning och 
omställning i alla led.

STABIL UTVECKLING MEN RESULTATET 
PRESSAT AV LÅGA MASSAPRISER
Nettoomsättningen minskade till 20 351 MSEK (23 183) 
och rörelseresultatet uppgick till 891 MSEK (2 582) för hel-
året 2020. Förändringen i resultatet förklaras till största 
delen av lägre prisnivåer på Södras huvudprodukter. 
Under året minskade snittpriserna på avsalumassa med 
14 procent. Även snittpriserna för sågade trävaror minskade 
med ett par procent. Avkastning på sysselsatt kapital upp-

Rörelseresultat om 891 miljoner 
i en utmanande tid

gick till 2 procent (12) inklusive innehav för försäljning 
och soliditeten till 57 procent (59). Styrelsen föreslår en 
vinstdelning på 598 MSEK.

För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 4 433 MSEK 
(5 274) och rörelseresultatet uppgick till 350 MSEK (62). 
Resultatet påverkas positivt med 348 MSEK hänförligt till 
omvärderingen av biologiska tillgångar samt negativt av 
minskad produktionsvolym och kostnader till följd av de 
planerade underhållsstoppen vid två av våra massabruk. 
Innehav för försäljning, den avtalade försäljningen av 
Trivselhus AB, ingår ej i rörelseresultatet utan redovisas 
före årets resultat och uppgår till −537 MSEK varav 
461 MSEK är kostnader av engångskaraktär.
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KONCERNSTRATEGI FÖR LÖNSAM 
OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
Utgångspunkten i Södras nya koncernstrategi 2025+ är att 
skapa en lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld. 
Vi fortsätter att utveckla våra befintliga produkter och 
marknader, men ökar också fokus på vidareförädling och 
innovation. Målet är att öka värdeskapandet och stärka 
varumärket Södra. För att lyckas med detta måste vi arbeta 
effektivt och dra nytta av möjligheterna med digitalisering. 
En följd av strategin, att ytterligare fokusera på kärnverk-
samheten, är beslutet att sälja dotter bolaget Trivselhus.

Vi ser med glädje en positiv förflyttning i Södras håll-
barhetsarbete, tydliga mål har lett till ett större fokus på 
hållbarhetsfrågor. Södra har en i grunden klimatpositiv 
verksamhet till följd av den växande råvarubasen och den 
positiva effekt som kommer av att våra produkter ersätter 
fossilbaserade alternativ. Södra är från 2020 dessutom 
anslutet till FN:s Global Compact. Vi stödjer dess tio 
 principer för hållbart företagande och redovisar varje år 
resultatet av vårt hållbarhetsarbete.

FRAMTIDEN ÄR GJORD AV TRÄD
Det närmaste året kommer att vara utmanande och Södra 
arbetar i en cyklisk bransch. Vi fortsätter att fokusera på 
det vi kan påverka genom att stärka familjeskogsbrukets 
förutsättningar och förädla skogsråvaran till klimat-
smarta produkter och lösningar. Långsiktigt fortsätter 
efterfrågan på skogsbaserade produkter att öka i takt med 
den växande bioekonomin.

Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla 
 engagerade medarbetare för fina insatser under året 
och till medlemmarna för engagemang och förtroende för 
Södra.

Lotta Lyrå   Peter Karlsson
Vd och koncernchef  CFO, tidigare tf vd  
    och koncernchef
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Södra redovisar ett rörelseresultat om 891 MSEK (2 582) för 2020. Det återspeglar 
årets marknadsförutsättningar med global pandemi, kraftigt minskad tillväxt och 
svag prisutveckling på avsalumassa. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 
20 351 MSEK (23 183). För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 4 433 MSEK 
(5 274). Rörelseresultatet uppgick till 350 MSEK (62) och soliditeten till 57 procent (59).

MARKNADSLÄGET
Avslutningen på 2020 andades optimism tack vare fram-
steg i vaccinfrågan. Inköpschefsindex för flertalet stora 
ekonomier fortsatte att stiga till allt högre nivåer sedan 
bottennoteringarna efter pandemins globala utbrott. Det 
finns skäl att tro att den globala konjunkturen befinner sig 
i en tidig återhämtningsfas. Distributionen av vaccin och 
vaccinationstakten framöver bestämmer dock till stor del 
hur snabbt samhällen och ekonomier kan återgå till någon 
form av normalläge.

Förhoppningarna på en återhämtning i global tillväxt 
kommer sannolikt att prövas givet var världen befinner sig 
i dagsläget. Virusspridningen har fortsatt i hög takt, fler-
talet länder inför nya restriktioner och det finns en uppen-
bar risk att vaccin tar längre tid att distribuera. Finans-
politiska stimulanser parallellt med centralbankernas 
expansiva penningpolitik ger ett starkt stöd åt den ekono-
miska återhämtningen i närtid. I ett längre perspektiv 
måste den globala ekonomin kunna generera tillväxt utan 
hjälp från enorma stimulanspaket. På sikt måste dessa 
statliga stimulanser finansieras, vilket kan generera ett 
högre skattetryck i många länder. Europa hade redan 
innan pandemin en svag ekonomisk utveckling och den 
kraftigt ökade smittspridningen under 2020 har medfört 
kraftiga BNP-fall i regionen som helhet. Skillnader mellan 

länder förklaras till stor del av att de sydeuropeiska 
 länderna är starkt beroende av hushållens konsumtion, 
tjänste sektorn och besöksnäringen. En ljusglimt för 
Europa var att EU och Storbritannien slutligen nådde ett 
Brexitavtal. Avtalet innehåller inga tullavgifter för varor 
men initialt krävs tulldeklaration och tillhörande admi-
nistration. Många frågeställningar kvarstår och det är 
fortfarande svårt att uppskatta konsekvenser och följd-
effekter av EU-utträdet.

Efter en relativt optimistisk inledning av hösten minskade 
de amerikanska småföretagens framtidsförhoppningar 
under slutet av 2020. Återhämtningen på arbetsmarknaden 
tappade tempo och antalet permanenta uppsägningar ökade. 
Av statistiken att döma anpassar företagen kostymen till 
en förändrad efterfrågebild efter pandemin. Efterspelet 
till presidentvalet har kretsat kring den demokratiska 
 processen. När våldsamheterna vid kongressbyggnaden i 
Washington väl lagt sig stod det klart att demokraterna 
vunnit majoritet i båda kamrarna. Det kommer att under-
lätta för Joe Biden att genomföra sin politik, men den nya 
presidenten tillträder i ett land med såväl interna som 
externa utmaningar, där en splittrad befolkning och 
 handelskriget med Kina bara är två av de många komplexa 
problem landet står inför. Den amerikanska centralbanken 
har med sina ränte sänkningar under 2020 utraderat de 
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senaste fem årens räntehöjningar. Långa marknadsräntor 
i USA har dock börjat leta sig upp från låga nivåer. Driv-
kraften bakom ränteuppgången blir intressant att följa. 
Antingen drivs den av att den amerikanska ekonomin 
 börjar ta fart mer än väntat, eller så sker den till följd av 
att inflations förväntningarna stiger.

Kinas ekonomiska utveckling var stark mot slutet av 2020. 
BNP-utvecklingen för det fjärde kvartalet gav bilden av att 
landet klarat pandemin bättre än både Europa och USA. 
Tillväxttakten var till och med högre än före pandemi-
utbrottet. Industriproduktionen för december var hög och 
ger stöd åt bilden av att Kina klarat pandemin utan större 
ekonomiska bakslag. Kina var relativt återhållsamt med 
finanspolitiska stimulanser under året, sannolikt för att 
inte öka skuldbördan för snabbt.

Inköpschefsindex återhämtade sig kraftigt i den 
svenska ekonomin. Precis som för övriga världen kan 
 signaler skönjas om att återhämtningen fortsätter, om än i 
långsam takt. Konsumentförtroendet är dock fortsatt lågt 
vilket kan bero på den ökade smittspridningen. Restrik-
tionerna har skärpts, men på den positiva sidan finns att 
leveranser av vaccin nu sker löpande. Den svenska kronan 
stärktes markant under andra halvåret och var en av de 
valutor som stärktes mest under 2020. Allt annat lika är 
kronförstärkningen ofördelaktig för svensk export-
industri. Riksbanken har uttalat oro över den snabbt 
 stigande kronkursen men har samtidigt signalerat en 
ovilja att återgå till negativ styrränta. Sannolikt ligger 
andra åtgärder närmare till hands från Riksbanken.

Den norska ekonomin fortsatte sin återhämtning efter 
att året inleddes med kraftiga oljeprisfall och pandemiut-
brott. Danmark hade ett liknande mönster av ekonomisk 
återhämtning men avslutade året med ökad smittsprid-
ning och nya restriktioner. Medan industriproduktionen 
återhämtade sig i andra europeiska länder under slutet av 
2020 försvagades den i Finland.

Efter att ha försvagats något under slutet av tredje 
kvartalet fortsatte kronförstärkningen successivt under 
årets sista kvartal gentemot den amerikanska dollarn 
(USD), euron (EUR) och brittiska pundet (GBP).

Efterfrågan på timmer varierade under året. Vid årets 
början var efterfrågan på normal nivå varefter den föll 
tillbaka i april och maj på grund av de omfattande produk-
tionsbegränsningar hos sågverken som följde av pande-
min. Därefter ökade efterfrågan på timmer till följd av den 
starka efterfrågan på sågade trävaror. Efterfrågan på mas-
saved i Sverige var något lägre än normalt och berodde 
främst på en minskad efterfrågan från producenter av 
skriv- och tryckpapper. Upparbetningen av granbarkbor-
reskadad skog har gått enligt plan, men granbarkborrarna 
är fortfarande en stor risk för skogsbruket i Sydsverige.

Det gynnsamma marknadsläget för sågade trävaror 
fortsatte och såväl kunder som producenter har låga lager-
nivåer. Prisnivån på sågade trävaror utvecklades positivt 
under året i samklang med den positiva marknads-
utvecklingen. Detta i kombination med låga lagernivåer i 
hela försörjningskedjan ger en positiv framtidsbild, 
åtminstone i det korta perspektivet. I Sverige var efter-
frågan god inom samtliga segment med en prisbild som 
återspeglar efterfrågan. Effekterna av Brexit innebär 

ökad administration, men efterfrågan på den brittiska 
marknaden är god inte minst inom bygghandeln. Även på 
 Södras tredje huvudmarknad Nederländerna var efter-
frågan fortsatt god. Även de utomeuropeiska trävaru-
marknaderna utvecklas i positiv riktning, vilket ger 
 förut sättningar för en mer balanserad trävarumarknad 
fram över.

Efter en period med stabilt låga massapriser (PIX) 
under 2020 kan vissa positiva signaler skönjas och pris-
bilden förbättrades under sista kvartalet. Förväntansbilden 
är att den stigande pristrenden fortsätter under början av 
2021. Den underliggande efterfrågan i världen var på en 
god nivå under året och väntas fortsätta stiga. Södra 
 aviserade en prishöjning till 960 USD per ton från den 
1 januari 2021. Vid fjärde kvartalets utgång var priset 
879 USD per ton barrsulfatmassa och 680 USD per ton för 
lövsulfatmassa att jämföra med 840 USD respektive 
680 USD vid utgången av föregående kvartal. Rådande 
prisnivå på 879 USD per ton är att betrakta som relativt 
svag och kan jämföras med prisnivån vid utgången av 
2018 som var 1 200 USD.

Den alltjämt pågående pandemin innebär stor osäker-
het och påverkar efterfrågan på marknaderna, och följakt-
ligen massaproducenter världen över, i olika omfattning. 
Marknaden för textilmassa (dissolvingmassa) visar tecken 
på stark återhämtning efter tidigare månaders svaga 
utveckling med fallande priser i kölvattnet av covid-19. 
 Priserna på dissolvingmassa har stigit kraftigt och uppgick 
vid kvartalets utgång, enligt CCF, till 730 USD per ton.

NETTOOMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet upp-
gick till 4 433 MSEK (5 274). Den negativa omsättnings-
tillväxten förklaras av lägre leveransvolymer av 
barrsulfat massa och effekten av innehav för försäljning 
om −679 MSEK.

Den ackumulerade nettoomsättningen var 20 351 MSEK 
(23 183), relaterad till lägre prisnivåer på Södras huvud-
produkter och effekten av innehav för försäljning enligt 
ovan. Leveransvolymerna avseende såväl avsalumassa 
som sågade trävaror var högre än föregående år.

RESULTAT
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 350 MSEK (62). 
Resultatet före skatt uppgick till 303 MSEK (−22). Perio-
dens skatteeffekt var positiv och uppgick till 29 MSEK (11). 
Det underliggande rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 
var i linje med förväntningarna och avspeglar marknads-
läget för avsalumassa samt effekten av de planerade 
underhållsstoppen under kvartalet. 

Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till 891 MSEK 
(2 582). Resultatutveckling för 2020 var huvudsakligen en 
effekt av den kraftigt försämrade prisbilden på avsalu-
massa och den starkare svenska kronan. Tack vare välin-
vesterade industrianläggningar levererade Södra fortsatt 
stabila volymer med hög kvalitet. Utleveranserna ökade 
jämfört med föregående år avseende både avsalumassa 
och sågade trävaror. Resultatet före skatt uppgick till 
746 MSEK (2 495). Den ackumulerade skattekostnaden 
var 67 MSEK (323).
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AFFÄRSOMRÅDEN

MSEK

Nettoomsättning Rörelseresultat

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Södra Skog 3 001 3 012 11 510 11 980 357 137 445 298

Södra Wood 1 609 1 271 6 220 5 756 204 –42 416 262

Södra Cell 2 188 2 790 10 227 12 594 –227 95 317 2 511

Övriga segment –418 307 246 1 231 23 –23 –90 –52

Koncerngemensamt — — — — –7 –105 –197 –437

Elimineringar –1 947 –2 106 –7 852 –8 378 — — — —

Koncernen 4 433 5 274 20 351 23 183 350 62 891 2 582

Nettoomsättning och rörelsemarginal
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I de beräknade nyckeltalen rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital 
sker beräkningen inklusive innehav för försäljning då Södra styr all verksamhet 
genom denna uppföljning. Se vidare Alternativa nyckeltal på sidorna 22–23.
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Affärsområden

Södra Skog

Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 
9 MSEK (12) exklusive omvärderingen av de biologiska 
tillgångarna. Omvärderingseffekten för de biologiska 
 tillgångarna uppgick till 348 MSEK (125) och förklaras 
av ändrade principer där marknadsvärderingen av det 
svenska innehavet gav en positiv effekt på 353 MSEK. 
 Värderingen av innehavet i Baltikum påverkades posi-
tivt av ett ökat virkesförråd och högre timmerpriser 
 beräknade på 5-årsgenomsnitt, dock övervägde den 
 negativa effekten från den starkare svenska kronan. 

Därav blev den totala omvärderingseffekten negativ om 
5 MSEK för innehavet i Baltikum. Inklusive denna värde-
förändring är rörelseresultatet i perioden för affärs-
området 357 MSEK (137). Under perioden anskaffade 
Södra Skog 4,5 miljoner m³fub, fördelat på 54 procent 
massaved och cellulosaflis, 34 procent timmer och 
12  procent biobränslen. Ackumulerat uppgick rörelse-
resultatet till 445 MSEK (298) inklusive omvärderingen 
av de biologiska tillgångarna.

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 
204 MSEK (−42) och avspeglar den förbättrade prisbilden 
och goda efterfrågan på sågade trävaror. Den underlig-
gande efterfrågan på sågade trävaror var fortsatt god och 
leveranserna från Södra Wood ökade till 483 tusen m³sv 
jämfört med 417 tusen m³sv under motsvarande period 
föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgick till 
1 609 MSEK (1 271).

Ackumulerat uppgick omsättningen till 6 220 MSEK (5 756). 
Rörelseresultatet ackumulerat uppgick till 416 MSEK (262). 
Resultatförbättringen förklaras av en fortsatt god efter-
frågan med en ökad leveransvolym om 9  procent jämfört 
med föregående år samt av lägre råvarukostnader. Jämfört 
med föregående år påverkades resultatet för helåret 
 negativt av en starkare svensk krona samt en något lägre 
prisbild på sågade trävaror.

Södra Wood

Rörelseresultat och avkastningNettoomsättning och rörelsemarginalVirkesvolym

Nettoomsättning och rörelsemarginal Rörelseresultat och avkastningFörsäljningsvolym sågade  trävaror
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Södra Cell

Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 
−227 MSEK (95). Resultatutvecklingen förklaras av mins-
kade volymer med anledning av underhållsstoppen under 
perioden och en svagare dollarkurs. Kvartalet påverkades 
dessutom av kostnader på 176 MSEK för de planerade 
underhållsstoppen i Mönsterås och Mörrum. Omsätt-
ningen för kvartalet uppgick till 2 188 MSEK (2 790). 
 Produktionsvolymen under kvartalet uppgick till 
440 kton (476) fördelat på 390 kton (404) barrsulfatmassa, 
27 kton (36) lövsulfatmassa och 23 kton (36) textilmassa.

Ackumulerat uppgick omsättningen till 10 227 MSEK 
(12 594). Rörelseresultatet för helåret uppgick till 317 MSEK 
(2 511) och motsvarar en rörelsemarginal om 3 procent (20). 
Resultatförändringen förklaras av en försämrad prisbild 
samt negativa effekter av en starkare svensk krona. Elpro-
duktionen vid massabruken uppgick under kvartalet till 
452 GWh. Elöverskottet uppgick till 149 GWh. Överskottet 
motsvarade cirka 33 procent av produktionen och såldes 
på öppna marknaden.

Rörelseresultat och avkastningNettoomsättning och rörelsemarginalProduktions- och leveransvolym

Rörelseresultatet för Övriga segment för perioden upp-
gick till totalt 23 MSEK (−23). Resultatet påverkades under 
perioden med 33 MSEK avseende Södras satsning kring 
utvecklingen av biodrivmedel inom Silva Green Fuel. 

 Södras andel i intresseföretaget SunPines resultat för 
perioden var −1 MSEK (4). 

Det ackumulerade rörelseresultatet för Övriga segment 
uppgick till −90 MSEK (−52).
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FINANSNETTO
Koncernens finansnetto för kvartalet var −47 MSEK (−84).

KASSAFLÖDE
Kassaflödet före investeringar för kvartalet uppgick till 
597 MSEK (292). Kassaflödet efter investeringar uppgick 
till −154 MSEK (−73). Ackumulerat uppgick kassaflödet 
före investeringar till 2 317 MSEK (3 343) och efter 
 investeringar till 646 MSEK (2 227). Likvida medel och 
kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets slut till 
3 187 MSEK (3 010).

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick den 31 december 2020 till 16 759 MSEK 
(17 382) varav inbetalt och emitterat insatskapital svarade 
för 4 891 MSEK (4 636). Balansomslutningen minskade till 
29 253 MSEK (29 337). Soliditeten per den 31 december 2020 
uppgick till 57 procent (59). Södras upplåning utgjordes av 
inlåning från medlemmarna på 4 625 MSEK (4 086), ett 
lån från Nordic Investment Bank på 732 MSEK (868) med 
förfall om sex år och en grön obligation om 1 000 MSEK 
(1 000) noterad på Nasdaq Stockholm med förfall i juni 
2021. Södra har ett kreditavtal i form av klubbavtal, som 
ger Södra möjlighet att under en period på drygt fyra år 
låna upp till 2 000 MSEK. I tillägg till klubbavtalet håller 
Södra tre bilaterala kreditfaciliteter om totalt 1 500 MSEK 
med förfall inom 1 till 3 år. Skuldsättningsgraden uppgick 
till 0,2 (0,2).

INVESTERINGAR, FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Investeringarna för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 
593 MSEK (374), varav 336 MSEK (244) inom Södra Cell, 
154 MSEK (129) inom Södra Wood och 49 MSEK (49) 
inom Södra Skog. Investeringarna var främst inriktade 
på expansion, produktivitet och miljö.

HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

ANSTÄLLDA
Antalet anställda uppgick per den 31 december till 3 141  
(3 150) varav 23 procent kvinnor (23).

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår en vinstdelning på 598 MSEK, mot-
svarande en utdelning på insatskapital på sammanlagt 
98 MSEK, utdelning på virkesleveranser på 411 MSEK 
och en insatsemission på 89 MSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER
Södras verksamhet påverkas av den globala pandemin och 
osäkerheten kring den framtida konjunktur- och pris-
utvecklingen är stor. Prisnivåerna på avsalumassa låg på 
en stabilt låg nivå under 2020 och på en betydligt lägre 
snittprisnivå än under 2019. Däremot är bedömningen 
att prisbilden kommer att utvecklas positivt under första 
halvåret 2021, drivet av en ökad efterfrågan på avsalu-
massa. Marknaden för sågade trävaror har under året 
utvecklats positivt och vid utgången av året var marknaden 
för sågade trävaror stark och bedöms vara fortsatt positiv 
i det korta perspektivet. Det är svårt att göra bedömningar 
kring utvecklingen kommande år med den pågående 
 pandemin i beaktande. En god underliggande efterfrågan 
på skogsbaserade produkter i den pågående omställningen 
mot en mer hållbar bioekonomi gör att utsikterna på medel-
lång och lång sikt alltjämt bedöms vara goda.

Kassaflöde efter investeringar

Kassaflödet efter investeringar inklusive 
Innehav för försäljning uppgick till 
–154 MSEK under kvartalet.

Anställda

Antalet anställda uppgick till 3 141 varav 
23  procent kvinnor.
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HÅLLBARHET
Hållbarhetsmål
Arbetet med koncernens hållbarhetsmål fortsatte under 
2020. Tre av målen är särskilt prioriterade: fossilfri pro-
duktion och fossilfria transporter, högre skogstillväxt och 
nollvision för arbetsskador. Hållbarhetsmålen ingår i Söd-
ras affärs- och handlingsplaner och följs upp kontinuer-
ligt. Inom samtliga områden har en positiv förflyttning 
gjorts sedan 2015, dock uppfylldes inte ett antal av målen 
under 2020. Arbetet fortsätter och under 2021 kommer 
nya ambitiösa hållbarhetsmål beslutas som en del av Söd-
ras koncernstrategi 2025+.

Fossilfrihet
Södras mål är fossilfri produktion till 2020 och fossilfria 
transporter till 2030. Utsläppen av fossil koldioxid från 
produktion, arbetsmaskiner och interna transporter var 
22 kton (19) under fjärde kvartalet 2020, varav 10 kton (6) 
var direkta utsläpp och 12 kton (13) var indirekta utsläpp. 
Utfallet för helåret 2020 var 70 kton (70), varav 27 kton (28) 
var direkta utsläpp och 43 kton (42) var indirekta utsläpp. 
På grund av covid-19-pandemin sköts investeringar som 
skulle möjliggöra att massabruken kan köras utan fossil 
eldningsolja även vid uppstart och driftstörningar fram. 
Utsläppen av fossil koldioxid från transporter för helåret 
2020 uppgick till 227 kton (207).

Under året invigdes världens första fossilfria biometanol-
fabrik vid massabruket i Mönsterås. Södras intresseföretag 
Silva Green Fuel startade byggnationen av en demonstra-
tionsanläggning för framställning av biodiesel i norska 
Tofte. I projektet Fastwater, finansierat av EU Horizon 2020, 
långtidstestas Södras biometanol som fartygsbränsle i syfte 
att sänka sjöfartens utsläpp av växthusgaser. Genom bygg-
nation av en virkesterminal i Dalsland kommer vedråvara 
att kunna flyttas från lastbil till järnväg vilket leder till lägre 
utsläpp av fossila växthusgaser från transporter. En för-
studie kring produktion av bioflygbränsle från skogliga rest-
produkter tillsammans med bland andra KLM slutfördes 
under året. Södra inledde även tester med elektriska motor-
sågar i egna avverkningsgrupper. Syftet är att minska 
användningen av fossila bränslen och sprida kunskap till 
Södras medlemmar. Tillsammans med bränsleföretaget 
Aspen inledde Södra tester med inblandning av biobränsle 
i alkylat bensin för användning i röj- och motorsågar.

Skogstillväxt
Södras mål är 20 procent högre skogstillväxt 2050 jämfört 
med 2015. Den genomsnittliga skogstillväxten på Södras 

medlemmars marker var 6,4 m³sk per hektar och år för 
2020, vilket innebär att tillväxten nu är 5 procent lägre 
jämfört med basåret 2015. Variationen från år till år kan vara 
stor och en längre mätserie behövs för att utläsa trender. 
Viktiga åtgärder för att nå målet är effektiv skogsskötsel, 
gödsling/näringsåterföring, skogsträdsförädling och skade-
minskning.

Under året lanserades den förädlade Söregärde-gran-
plantan vilken på sikt kommer att leda till högre skogstill-
växt. Trots frostskador blev skörden från fröplantagerna 
god, vilket ger goda förutsättningar framåt för att nå 
målet om högre skogstillväxt. Omställningen till mer för-
yngring med tall på tallmarker fortsätter. Pilotfabriken för 
plantor baserad på somatisk embryogenes (SE) utvecklas 
enligt plan. Arbetet för att minska viltbetesskadorna 
intensifierades under året för att minska de långsiktiga 
tillväxtförlusterna i skogen.

En inventering under senhösten 2020 visade att gran-
barkborreskadorna var något större än vad tidigare 
bedömningar visat och skogsskyddsarbetet fortsätter med 
hög prioritet.

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 fjärde kvartalet 2020 
till 17 (16) och arbetsskadefrekvensen mätt som LTAR upp-
gick till 12 (12). Utfallet för helåret 2020 var 47 (62) arbets-
skador med frånvaro och en arbetsskadefrekvens på 9 (12).

Fokus i arbetet mot nollvisionen för arbetsskador ligger 
kontinuerligt på förebyggande åtgärder såsom riskobser-
vationer och riskanalyser inom ramen för Lean och BBS 
(beteendebaserad säkerhet) samt MTO (människa/teknik/
organisation). Under året genomförde tf koncernchef och 
HR-direktör ”Safety walks” på Södras verksamhetsställen. 
En särskild insats under året var det koncerngemen-
samma arbetet för säkrare mottagningsplatser vid Södras 
industrier.

Utifrån aktuell samhällssituation med covid-19, följer 
Södra kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer för att säkra en fortsatt trygg och säker arbets-
plats. För att underlätta och stärka arbetsmiljön vid hem-
arbete, har ett standardsortiment av möbler och IT-
utrustning tagits fram för hemlån. Som stöd till chefer 
och ledare lanserades och genomfördes utbildningspro-
grammet “Leda på distans” under hösten 2020.

Arbetsskador

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

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

Fossilfrihet

* I målet för produktion ingår utsläpp från 
 produktion, arbetsmaskiner (inklusive externa 
avverkningsentreprenörer som arbetar på 
 Södras uppdrag) och interna transporter. 
I målet för transporter ingår utsläpp från 
övriga transporter, inklusive Södras eget åkeri.
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På styrelsens uppdrag

Växjö den 17 februari 2021

Ann-Charlotte Lyrå
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

MSEK
2020 2019 2020 2019

okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Nettoomsättning 4 433 5 274 20 351 23 183

Övriga intäkter 393 150 486 354

Rörelsens kostnader –4 181 –5 016 –18 673 –19 640

Av- och nedskrivningar –295 –346 –1 273 –1 315

Rörelseresultat 350 62 891 2 582

Finansnetto –47 –84 –145 –87

Resultat före skatt 303 –22 746 2 495

Skatt 29 11 –67 –323

Resultat från verksamhet som innehas för försäljning, netto efter skatt –537 — –537 —

Periodens resultat –205 –11 142 2 172

Övrigt totalresultat

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet 45 205 2 –61

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet 45 –103 47 43

Periodens övrigt totalresultat 90 102 49 –18

Periodens summa totalresultat –115 91 191 2 154

Resultat hänförligt till

Moderföretagets ägare –205 –11 142 2 172

Periodens resultat –205 –11 142 2 172

Totalresultat hänförligt till

Moderföretagets ägare –115 91 191 2 154

Periodens totalresultat –115 91 191 2 154
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Rapport över finansiell ställning  
för koncernen i sammandrag

MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 107 393

Materiella anläggningstillgångar 15 262 15 118

Biologiska tillgångar 3 338 2 918

Aktier och andelar i intresseföretag 367 324

Finansiella placeringar 33 36

Andra långfristiga fordringar 40 12

Uppskjutna skattefordringar 3 4

Summa anläggningstillgångar 19 150 18 805

Varulager 3 364 3 835

Skattefordringar 13 142

Rörelsefordringar 3 216 3 545

Kortfristiga placeringar 887 938

Likvida medel 2 300 2 072

Tillgångar som innehas för försäljning 323 —

Summa omsättningstillgångar 10 103 10 532

SUMMA TILLGÅNGAR 29 253 29 337

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 16 759 17 382

Summa eget kapital 16 759 17 382

Långfristiga finansiella räntebärande skulder 1 248 2 368

Långfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 139 210

Avsättningar för pensioner 463 477

Långfristiga avsättningar 100 143

Uppskjutna skatteskulder 1 624 1 554

Övriga långfristiga rörelseskulder 7 35

Summa långfristiga skulder 3 581 4 787

Kortfristiga finansiella räntebärande skulder 5 235 3 729

Kortfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 76 118

Skatteskulder 15 12

Övriga kortfristiga rörelseskulder och avsättningar 3 147 3 309

Skulder som innehas för försäljning 440 —

Summa kortfristiga skulder 8 913 7 168

Summa skulder 12 494 11 955

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 253 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

Effekt byte av redovisningsprincip —

Årets totalresultat 191

Av medlemmar inbetalt insatskapital 135

Till medlemmar utbetalt insatskapital –47

Utdelning till medlemmar –901

Utgående balans 31 december 2020 16 759

Ingående balans, 1 januari 2019 16 011

Effekt byte av redovisningsprincip –5

Årets totalresultat 2 154

Av medlemmar inbetalt insatskapital 121

Till medlemmar utbetalt insatskapital –38

Utdelning till medlemmar –861

Utgående balans 31 december 2019 17 382

2020 2019
MSEK jan–dec jan–dec

Resultat före skatt 746 2 495

Resultat från verksamhet som innehas för försäljning –537

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet samt förändring avsättningar 1 584 834

Betald skatt 85 –415

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 878 2 914

Förändring varulager (ökning –) 207 –14

Förändring rörelsefordringar (ökning –) 294 497

Förändring av rörelseskulder (ökning +) –62 –54

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 317 3 343

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 671 –1 116

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 646 2 227

Förändring av insatskapital 88 83

Utbetald utdelning –901 –861

Förändring inlåning från medlemmar 539 557

Förändring lån –151 –105

Förändring kortfristiga placeringar med löptid > 90 dagar 21 –711

Övriga förändringar — 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –404 –1 036

PERIODENS KASSAFLÖDE 242 1 191

Likvida medel vid periodens början 2 072 873

Kursdifferens i likvida medel –14 8

Likvida medel vid periodens slut 2 300 2 072
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Moderföretaget

Resultaträkning för moderföretaget  
i sammandrag

RESULTAT OCH STÄLLNING
Nettoomsättningen minskade till 4 507 MSEK (4 611) och 
rörelseresultatet minskade till −105 MSEK (−96). Rörelse-
resultatet för kvartalet återspeglar den fortsatt svaga pris-
bilden för avsalumassa. Resultatet påverkades positivt av 
goda leveransvolymer och något lägre snittpriser för sågade 
trävaror jämfört med föregående år. Södras välinvesterade 
anläggningar levererade fortsatt stabila volymer med 
god kvalitet. Utleveranserna av avsalumassa och sågade 
 trävaror översteg föregående år. Ackumulerat  uppgick 
nettoomsättningen till 18 691 MSEK (20 453) och rörelse-
resultatet till 451 MSEK (2 256).

Finansnettot för kvartalet uppgick till −286 MSEK (−146).
Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till 

−391 MSEK (−242).

MEDLEMMAR
Medlemsantalet ökade till 52 921 (52 192 vid årsskiftet) 
och den anslutna medlemsarealen ökade under året med 
cirka 60 tusen hektar till 2,70 miljoner hektar (2,64 vid 
 års skiftet).

MSEK
2020 2019 2020 2019

okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Nettoomsättning 4 507 4 611 18 691 20 453

Övriga intäkter 45 –25 149 191

Rörelsens kostnader –4 369 –4 399 –17 255 –17 289

Av- och nedskrivningar –288 –283 –1 134 –1 098

Rörelseresultat –105 –96 451 2 256

Finansnetto –286 –146 –374 –103

Resultat efter finansiella poster –391 –242 77 2 153

Bokslutsdispositioner 138 –317 138 –317

Resultat före skatt –253 –559 215 1 836

Skatt 51 101 –29 –196

Periodens resultat – 202 –458 186 1 640
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Balansräkning för moderföretaget  
i sammandrag

MSEK 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2 1

Materiella anläggningstillgångar 13 129 12 978

Aktier och andelar i koncernföretag 4 462 4 604

Räntebärande fordringar hos koncernföretag — 31

Aktier och andelar i intresseföretag 99 99

Överskott i fonderade pensionsplaner 2 40

Andra långfristiga värdepappersinnehav 33 35

Andra långfristiga fordringar 22 12

Uppskjutna skattefordringar 37 60

Summa anläggningstillgångar 17 786 17 860

Varulager 2 456 2 906

Kortfristiga räntebärande fordringar hos koncernföretag 899 710

Kortfristiga fordringar 2 918 3 373

Kortfristiga finansiella placeringar 1 155 1 329

Kassa och bank 1 869 1 482

Summa omsättningstillgångar 9 297 9 800

SUMMA TILLGÅNGAR 27 083 27 660

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 6 304 6 049

Fritt eget kapital 3 737 4 619

Summa eget kapital 10 041 10 669

Obeskattade reserver 7 213 7 483

Avsättningar 102 183

Långfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 8 8

Långfristiga räntebärande skulder 1 248 2 368

Långfristiga rörelseskulder 6 8

Summa långfristiga skulder 1 262 2 384

Kortfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 132 154

Kortfristiga räntebärande skulder 5 209 3 687

Aktuella skatteskulder 9 —

Kortfristiga rörelseskulder och avsättningar 3 115 3 100

Summa kortfristiga skulder 8 465 6 941

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 083 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. Effekten av verksamhet som innehas för försäljning är 
 beaktad i Rapport över totalresultatet för koncernen och Rapport 
över finansiell ställning för koncernen. Effekten av verksamhet 
som innehas för försäljning är ej beaktad i Rapport över kassa-
flöden för koncernen samt för beräknade nyckeltal vilka inte 
direkt framgår av presenterad resultat- och balansräkning då 
Södra styr all verksamhet genom denna uppföljning. Jämförelse-
siffror tidigare år är ej omräknade med hänsyn till ovan effekt, det 
vill säga från 2019 och bakåt utan de är avstämbara mot historiska 
rapporter.

Under 2020 har Södra gjort en översyn av principerna för vär-
dering av skogstillgångarna. Detta har resulterat i en övergång till 
marknadsvärdering för att fastställa det verkliga värdet på det 
svenska innehavet. Marknadsvärderingen innebär att det totala 
skogsvärdet baserats på skogsmarkstransaktioner i de områden 
Södra äger skogstillgångar. Ändringen resulterar i att även mark-
tillgångarna som är hänförliga till skogstillgångar redovisas till 
verkligt värde med ändrad redovisningsprincip som följd. Skogs-
innehavet i Baltikum värderas enligt tidigare princip då tillgäng-
lig statistik över marknadstransaktioner inte bedöms tillräckligt 
tillförlitlig.

Marktillgångarna har tidigare redovisats till anskaffningsvärde 
och redovisas nu till verkligt värde enligt den så kallade omvärde-
ringsmetoden i IAS 16 p.31. Värdeförändringen avseende mark 
redovisas som övrigt totalresultat och påverkar inte årets resultat. 
Jämförelsesiffror tidigare år är ej omräknade med hänsyn till 
ovan effekt, det vill säga från 2019 och bakåt utan de är avstäm-
bara mot historiska rapporter.

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

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

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

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

Koncernen 31 dec 2020

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 887 — 79 966

Skulder — — 0 0

Koncernen 31 dec 2019

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar 1 359 — 37 1 396

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:

MSEK

okt–dec

Södra Skog Södra Wood Södra Cell Övriga segment Koncernen

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Virkesråvara 529 393 — — — — — — 529 393

Träprodukter — — 1 349 1 007 — — — 0 1 349 1 007

Avsalumassa — — — — 2 081 2 644 — — 2 081 2 644

Energiprodukter 193 232 53 58 73 85 4 14 323 389

Småhus och tomter — — — — — — –280 125 –280 125

Skogliga tjänster 473 446 — — — — — — 473 446

Transporter 101 93 — — — — — — 101 93

Byggentreprenad — — — — — — –151 159 –151 159

Övrigt 7 11 — — — — 1 7 8 18

Nettoomsättning varor och tjänster 1 303 1 175 1 402 1 065 2 154 2 729 –426 305 4 433 5 274

Not 5 | Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt av samma karaktär och omfattning som i senast lämnade årsredovisning.

31 dec 2020 31 dec 2019

Koncernen MSEK Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella placeringar 34 34 36 36

Rörelsefordringar 2 386 2 386 2 494 2 494

Kortfristiga placeringar 887 887 938 938

Likvida medel 2 300 2 300 2 072 2 072

Summa tillgångar  finansiella instrument 5 607 5 607 5 540 5 540

Övriga tillgångar ej finansiella instrument 23 646 23 797

Summa tillgångar 29 253 29 337

Långfristiga skulder 1 507 1 572 2 605 2 700

Kortfristiga ränte bärande skulder 5 331 5 392 3 847 3 890

Kortfristiga  rörelseskulder 2 360 2 361 2 390 2 390

Summa skulder  finansiella instrument 9 200 9 325 8 842 8 980

Övriga skulder ej  finansiella instrument 3 294 3 113

Summa skulder 12 494 11 955
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Not 6 | Växande skog
Det bedömda verkliga värdet per 31 december 2020 på Södras väx-
ande skog uppgår till 3 338 MSEK (2 918 per den 31 december 2019). 
Förändringen i balans räkningen uppgår till 420 MSEK (60), vilket 
avser omvärdering till verkligt värde samt ett tillgångsförvärv om 
13 MSEK via förvärvet av Alfredsson Latvia SIA samt förvärv av 
växande skog i Baltikum om 59 MSEK.

Från den 31 december 2020 har Södra ändrat 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 baseras på marknadsvärde medan 
skogsinnehavet i Baltikum fortsatt värderas enligt tidigare prin-
cip 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
Under december månad har Södra ingått ett avtal att avyttra 
verksamheten i Trivselhus AB i samband med att Södra lämnar 
marknaden för småhus. Se vidare not 10. Tillträdet sker den 
1 mars 2021. I övrigt har inga materiella förvärv eller avyttringar 
har skett under rapportperioden. 

Not 8 | Planerade underhållsstopp
Inom Södra Cell utförs förutom löpande underhåll under 
 pågående drift även planerade underhållsstopp där mer omfat-
tande 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  underhållsstopp under fjärde kvartalet uppgick till 
176 MSEK (93). För helåret uppgick kostnaden till 221 MSEK (187).

Not 9 | Fusion

Fusionerade dotterföretag

2020

SW Project AB

Organisationsnummer 559007-5312

Fusionsdag 2020-09-07

Fusionerad nettoomsättning 30

Fusionerat resultat 1

Tillgångar

Anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar 14

Tillgångar 14

Skulder, avsättningar och eget kapital

Eget kapital 7

Obeskattade reserver 2

Kortfristiga skulder 5

Skulder, avsättningar och eget kapital 14

Not 10 | Resultat från innehav 
för försäljning
Resultat från innehav för försäljning 2020

Nettoomsättning 679

Övriga intäkter 3

Förändring av lager av färdiga produkter 
och  produkter i arbete 37

Råvaror och förnödenheter –517

Personalkostnader –117

Övriga kostnader –281

Av- och nedskrivningar –341

Rörelseresultat –537

Resultat före skatt –537

Årets resultat –537

Finansiell ställning från innehav för försäljning

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 184

Uppskjutna skattefordringar 1

Summa anläggningstillgångar 185

Varulager 96

Skattefordringar 5

Rörelsefordringar 37

Summa omsättningstillgångar 138

Summa Tillgångar 323

Skulder

Rörelserelaterade räntebärande långfristiga skulder 120

Rörelserelaterade räntebärande kortfristiga skulder 20

Summa långfristiga skulder 140

Rörelserelaterade ej räntebärande kortfristiga skulder 300

Summa kortfristiga skulder 300

Summa skulder 440

Kassaflödesanalys från innehav för försäljning

Löpande verksamheten

Resultat före skatt –537

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital –40

Förändring rörelsekapital –45

Kassaflöde från den löpande verksamheten –85

Kassaflöde från investeringsverksamheten –72

Kassaflöde efter investeringsverksamheten –157

I december 2020 såldes Trivselhus AB med övertagande från den 
1 mars 2021. Med anledning härav redovisas innehav för försäljning 
separat, i koncernens resultat- och balansräkningar för 2020. 
Koncernens kassaflödesanalys och nyckeltal inkluderar innehav 
för försäljning. Jämförelsetal är inte omräknade.
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Kvartalsdata och segmentsinformation

2020 2019 2020 2019
okt–dec 1) 1) okt–dec jan–dec 1) 1) jan–dec

NETTOOMSÄTTNING, MSEK

Södra Skog 3 001 3 012 11 510 11 980

 varav extern (1 303) (1 175) (4 578) (4 565)

Södra Wood 1 609 1 271 6 220 5 756

 varav extern (1 402) (1 065) (5 459) (5 006)

Södra Cell 2 188 2 790 10 227 12 594

 varav extern (2 154) (2 729) (10 076) (12 383)

Övriga segment –418 307 246 1 231

 varav extern (– 426) (305) (239) (1 229)

Koncerngemensamt — — — —

Elimineringar –1 947 –2 106 –7 852 –8 378

Koncernen 4 433 5 274 20 351 23 183

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH  NEDSKRIVNINGAR, MSEK

Södra Skog 374 154 514 366

Södra Wood 255 10 618 462

Södra Cell 12 335 1 273 3 432

Övriga segment 4 5 –74 3

Koncerngemensamt 0 –96 –167 –366

Elimineringar — — — —

Koncernen 645 408 2 164 3 897

RÖRELSERESULTAT, MSEK

Södra Skog 357 137 445 298

Södra Wood 204 –42 416 262

Södra Cell –227 95 317 2 511

Övriga segment 23 –23 –90 –52

Koncerngemensamt –7 –105 –197 –437

Elimineringar — — — —

Koncernen 350 62 891 2 582

RÖRELSEMARGINAL, %

Södra Skog 12 4 4 2

Södra Wood 13 neg 7 5

Södra Cell neg 3 3 20

Övriga segment neg neg neg neg

Koncerngemensamt — — — —

Elimineringar — — — —

Koncernen neg 1 2 11

TILLGÅNGAR, MSEK

Södra Skog — — 4 325 3 772

Södra Wood — — 3 391 3 017

Södra Cell — — 17 667 17 484

Övriga segment — — 1 395 1 269

Koncerngemensamt — — 3 795 4 869

Elimineringar — — –1 320 –1 074

Koncernen — — 29 253 29 337

1)1) Effekten av verksamhet som innehas för försäljning är beaktad i Rapport över totalresultatet för koncernen och Rapport över finansiell ställning för koncernen. 
E ffekten av verksamhet som innehas för försäljning är ej beaktad i Rapport över kassaflöden för koncernen samt för beräknade nyckeltal vilka inte direkt framgår av 
presenterad resultat- och balansräkning då Södra styr all verksamhet genom denna uppföljning. Jämförelsesiffror tidigare år är ej omräknade med hänsyn till ovan 
effekt, det vill säga från 2019 och bakåt utan de är avstämbara mot historiska rapporter.
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2020 2019 2020 2019
okt–dec 1) 1) okt–dec jan–dec 1) 1) jan–dec

OPERATIVT KAPITAL genomsnittligt, MSEK

Södra Skog — — 5 047 4 795

Södra Wood — — 3 222 3 111

Södra Cell — — 12 862 13 044

Övriga segment — — 1 015 1 234

Koncerngemensamt — — — —

Elimineringar — — — —

Koncernen sysselsatt kapital, genomsnittligt — — 21 039 21 104

AVKASTNING PÅ OPERATIVT  KAPITAL, %

Södra Skog — — 9 6

Södra Wood — — 13 8

Södra Cell — — 2 19

Övriga segment — — neg neg

Koncerngemensamt — — — —

Elimineringar — — — —

Koncernens avkastning på sysselsatt kapital, % — — 2 12

KASSAFLÖDE EFTER  INVESTERINGAR, MSEK

Södra Skog –392 –451 250 129

Södra Wood –18 –1 364 131

Södra Cell 267 455 686 2 653

Övriga segment 24 –13 –216 137

Koncerngemensamt –35 –63 –438 –823

Elimineringar — — — —

Koncernen –154 –73 646 2 227

INVESTERINGAR, MSEK

Södra Skog 49 49 126 145

Södra Wood 154 129 292 384

Södra Cell 336 244 1 001 684

Övriga segment 24 1 75 11

Koncerngemensamt 30 –49 55 40

Elimineringar — –136

Koncernen 593 374 1 549 1 128

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Södra Skog — — 596 599

Södra Wood — — 916 902

Södra Cell — — 1 185 1 177

Övriga segment — — 177 197

Koncerngemensamt — — 238 251

Elimineringar — — — —

Koncernen — — 3 112 3 126

1)1) Effekten av verksamhet som innehas för försäljning är beaktad i Rapport över totalresultatet för koncernen och Rapport över finansiell ställning för koncernen. 
E ffekten av verksamhet som innehas för försäljning är ej beaktad i Rapport över kassaflöden för koncernen samt för beräknade nyckeltal vilka inte direkt framgår av 
presenterad resultat- och balansräkning då Södra styr all verksamhet genom denna uppföljning. Jämförelsesiffror tidigare år är ej omräknade med hänsyn till ovan 
effekt, det vill säga från 2019 och bakåt utan de är avstämbara mot historiska rapporter.
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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 alterna-
tiva nyckeltal och anser att dessa 
ger värdefull kompletterande 
information för att bedöma Södras 
utveckling.

Effekten av verksamhet som inne-
has för försäljning är beaktad i 
Rapport över totalresultatet för 
koncernen och Rapport över 
finansiell ställning för koncernen. 
E ffekten av verksamhet som inne-
has för försäljning är ej beaktad i 
Rapport över kassaflöden för kon-
cernen samt för beräknade nyckel-
tal vilka inte direkt framgår av 
presenterad resultat- och balans-
räkning då Södra styr all verksam-
het genom denna uppföljning. 
Jämförelsesiffror tidigare år är ej 
omräknade med hänsyn till ovan 
effekt, det vill säga från 2019 och 
bakåt utan de är avstämbara mot 
historiska rapporter.

NETTOOMSÄTTNING, FÖRÄNDRING I %
2020 

jan–dec
2019 

jan–dec

Ingående nettoomsättning 23 183 24 230

Utgående nettoomsättning 20 351 23 183

Innehav för försäljning 679 —

Utgående inkl Innehav för försäljning 21 030 23 183

Förändring –9 –4

Visar Södras tillväxt.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR, MSEK

2020 
jan–dec

2019 
jan–dec

Rörelseresultat 891 2 582

Innehav för försäljning –537 —

Rörelseresultat inkl Innhav för försäljning 354 2 582

Avskrivningar och nedskrivningar 1 273 1 315

Innehav för försäljning 341 —

Avskrivningar och nedskrivningar 1 614 1 315

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 1 968 3 897

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

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- OCH  
NEDSKRIVNINGAR MARGINAL, %

2020 
jan–dec

2019 
jan–dec

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 1 968 3 897

Nettoomsättning 21 030 23 183

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar marginal 9 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–dec
2019 

jan–dec

Nettoomsättning 20 351 23 183

Övriga intäkter 486 319

Rörelsens kostnader –18 673 –19 605

Av- och nedskrivningar –1 273 –1 315

Innehav för försäljning –537 —

Rörelseresultat 354 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–dec
2019 

jan–dec

Rörelseresultat inklusive Innehav för försäljning 354 2 582

Nettoomsättning inklusive Innehav för försäljning 21 030 23 183

Rörelsemarginal 2 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–dec
2019 

jan–dec

Räntebärande avsättningar — —

Räntebärande skulder 6 838 6 425

Finansiella fordringar 0 —

Kortfristiga placeringar och likvida medel –3 187 –3 010

Nettoskuld 3 651 3 415

Visar Södras finansiella styrka.

SKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR
2020 

jan–dec
2019 

jan–dec

Nettoskuld, MSEK 3 651 3 415

Eget kapital 16 759 17 382

Skuldsättningsgrad 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–dec
2019 

jan–dec

Tillgångar 29 253 29 337

Finansiella tillgångar –3 220 –3 046

Avsättningar* –100 –143

Skatt* –1 639 –1 566

Rörelserelaterade ej räntebärande skulder –3 154 –3 344

Innehav för försäljning –300 —

Sysselsatt kapital 20 840 21 238

Genomsnitt 21 039 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–dec
2019 

jan–dec

Genomsnittligt sysselsatt kapital 21 039 21 104

Rörelseresultat 891 2 582

Innehav för försäljning –537 —

Rörelseresultat inkl Innehav för försäljning 354 2 582

Avkastning 2 12

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

SOLIDITET, %
2020 

jan–dec
2019 

jan–dec

Eget kapital 16 759 17 382

Tillgångar 29 253 29 337

Soliditet 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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Finansiell rapportering
• Delårsrapport för januari–mars publiceras den 20 april 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 
kl 11 den 18 februari 2021.

Detta är Södra
Södra, grundat 1938, är Sveriges största skogsägar förening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Vi är också en 
 internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södra är en 
av de största producenterna i Europa av massa för avsalumarknaden och har en av Europas största sågverksrörelser. 
 Virkesvolymen 2020 var 17,4  miljoner m³fub, omsättningen 20 miljarder  kronor och antalet anställda 3 141.

Kontaktinformation och adress
Peter Karlsson
CFO
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


