
Södra Wood 22 %
Södra Cell 62 %
Södra Innovation 1 %

Södra Skog 15 %

0 %Övriga segment

Träprodukter 21 %
Avsalumassa 57 %

Virkesråvara 7 %

Byggentreprenad 0 %

Energiprodukter 9 %
Småhus och tomter 0 %

Transporter 1 %
Övrigt 0 %

Skogliga tjänster 5 % Södra Wood 29 %
Södra Cell 38 %

Södra Skog 21 %

Södra Innovation 4 %
Koncerngemensamt 8 %

» Nettoomsättningen uppgick till 8 102 MSEK (6 999).
» Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 2 815 MSEK (2 495).
» Rörelseresultatet uppgick till 2 480 MSEK (2 148).
» Rörelsemarginalen uppgick till 31 procent (31).
» Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2 481 MSEK (2 119).

miljarder kronor rörelseresultat

2,5
miljoner hektar medlemsareal

2,7
6

LTAR – antal arbetsskador med 
frånvaro per miljon arbetade timmar

41
% avkastning på 

 sysselsatt kapital

63
% soliditetmiljarder kronor nettoomsättning

8,1
1 juli – 30 september 2022

Nyckeltal
2022 

juli–sept
2021 

juli–sept
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Nettoomsättning, MSEK 8 102 6 999 25 219 20 018 27 060
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 2 815 2 495 7 768 5 114 6 811
Rörelseresultat, MSEK 2 480 2 148 6 779 4 021 5 316
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, marginal 35 % 36 % 31 % 26 % 25 %
Rörelsemarginal 31 % 31 % 27 % 20 % 20 %
Avkastning sysselsatt kapital — — 41 % 26 % 25 %
Soliditet — — 63 % 62 % 63 %
Kassaflöde efter investeringar, MSEK 2 481 2 119 5 984 2 904 3 192
Antal medlemmar — — 51 450 52 254 51 938
Medlemsareal, miljoner hektar — — 2,73 2,71 2,72
Antal anställda — — 3 234 3 137 3 124
Positiv klimateffekt, Mton CO22e 1) — — — — 14,5
Arbetsskador med frånvaro (LTA) 2) 7 15 37 40 56
Arbetsskadefrekvens (LTAR) 3) 6 14 10 11 11

1) CO22e=koldioxidekvivalenter. Detta 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

Nettoomsättning uppdelad 
per intäktskategori.

Omsättning per affärsområde. 
Totalt 8 102 MSEK exklusive internleveranser.

Anställda per affärsområde. 
Totalt 3 234 anställda.
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Kort om 
kvartalet

Granbarkborreskadorna 
minskar i Götaland
Skogsskadorna från granbark-
borreangrepp i Götaland har 
tydligt minskat mellan 2021 och 
2022. Men trots den glädjande 
utvecklingen är skadorna fortsatt 
på historiskt höga nivåer och läget 
är mycket allvarligt i flera områden 
i östra Götaland.
 Södra har under början på 
september genomfört en omfat-
tande inventering på medlems-
fastigheter över hela Götaland. 
Inventeringen har gjorts varje år 
sedan skadeutbrottets start 2018 
och resultatet är tydligt: Trenden 
för granbarkborreskador är nedåt-
gående. 
 – Förändringen beror främst 
på att vi har haft vädret med oss 
under de senaste åren, men Södra 
och medlemmarna har också 
påverkat utvecklingen genom ett 
aktivt skogsskyddsarbete. Att 
snabbt ta hand om skadad skog är 
viktigt och säkerställer samtidigt 
virkets värde för skogsägaren och 
samhället, säger Henrik Holmberg, 
skötsel- och entreprenörsutveck-
lare på Södra.

Karin Dernegård ny platschef för Södra Cell Mönsterås
Karin Dernegård är ny platschef för Södra Cell Mönsterås sedan den 1 september 
2022. Karin har arbetat på Södra sedan 2011 och har under åren haft olika roller, 
bland annat produktionschef och processteknisk chef vid Södra Cell Mönsterås. 
Hon kommer senast från rollen som ledare för operationell effektivitet inom 
produktivitetsprogrammet Effektivitet i världsklass.
 – Jag är mycket glad över att vara en del av Södra Cell Mönsterås. Det är en 
fantastisk arbetsplats med spännande möjligheter framöver. I mitt senaste 
arbete har jag fått erfarenhet och kunskap om Södra ur ett helhetsperspektiv 
både vad vi står för i dag och vart vi är på väg. Det är med glädje och förväntan, 
men även med respekt för uppdraget, som jag tar mig an jobbet som platschef, 
säger Karin Dernegård.

Produktionsjusteringar på Södra Wood
För att återfå balans i lagren och anpassa till rådande efterfrågan justerade 
Södra Wood sin produktion från slutet av augusti. Under återstående månader 
2022 kommer produktionen av sågade trävaror att minska med upp till 100 000 
kubikmeter.
 – Vi ser att det finns en långsiktigt god efterfrågan på Södra Woods produkter 
och tilltron till trä som det mest hållbara byggmaterialet är stark. Även om 
den långsiktiga trenden är positiv, så måste vi arbeta aktivt för att parera 
marknadens svängningar och balansera produktionen mot kundernas behov. 
Genom att tillfälligt minska produktionen gör vi detta. Vi följer utvecklingen 
noga och arbetar hela tiden aktivt med det vi kan påverka, säger Peter Jhaveri 
affärsområdeschef på Södra Wood.

Höjda virkespriser
Den 19 augusti höjde Södra  priserna 
för massaved och bränsleved. 
Bakgrunden är marknadens fortsatt 
höga efterfrågan.
 – Efterfrågan fortsätter att vara 
hög på massaved och bränsleved 
från familjeskogsbruket. Nu höjer vi 
priserna för att stärka flödena från 
våra medlemmars skogar till industrin 
och samtidigt stärka lönsamheten 
på Södras medlemmars skogsgårdar, 
säger Olof Hansson, affärsområdeschef 
för Södra Skog.

Toppbetyg i internationell 
hållbarhetsmätning
Södra tillhör den allra bästa  procenten 
inom hållbarhet. Det visar en ny under-
sökning från EcoVadis av den interna-
tionella massa-, pappers- och kartong-
branschen.
 EcoVadis är ett oberoende analys-
företag som årligen utvärderar företags 
hållbarhetsarbete. Med fler än 90 000 
utvärderingar i över 200 sektorer och 
160 länder är de vägledande för företags 
val av leverantörer.
 – Resultat som dessa gör mig stolt över 
att arbeta på Södra. Tillsammans bidrar 
vi till en mer hållbar värld för medlemmar, 
medarbetare, kunder och det samhälle 
vi lever och verkar i, säger Södras hållbar-
hetschef Anders Norén.

OnceMore® in i hotell- och restaurangbranschen
Södras OnceMore®, världens första storskaliga process för återvinning av textil-
avfall av blandmaterial, har nu tagit steget in i besöksnäringen. Det gör vi till-
sammans med den framstående hotell- och restauranggruppen PM & Vänner.
 Samarbetet med PM & Vänner är ett första steg för Södras och OnceMore®s 
expansion inom hotell- och restaurangbranschen. Målet är att framåt skapa en 
skalbar lösning som minskar onödigt avfall av textiler och som kan användas 
inom hela sektorn. Processen OnceMore® kombinerar textilavfall med skogs-
råvara till ny textilmassa. På detta sätt vill OnceMore® öka bidraget till en mer 
hållbar textilindustri med målet att bearbeta 25 000 ton textilavfall till 2025.

Nytt traineeprogram
Södra startar en omfattande och lång-
siktig kompetenssatsning med nytt 
traine eprogram – fjorton traineer  kommer 
att få möjlighet att arbeta med den 
organisatoriska, strategiska och kulturella 
utvecklingen av Södra inom olika roller. 
Traineeprogrammet startar i mars 2023 
och pågår i 18 månader.

Viltdemohägnens dag
Den 12–13 augusti hölls viltdemo-
hägnens dag på flera olika platser 
inom Södraland för att sätta fokus 
på viltbetesskador och hur vi ska 
få skog och vilt i balans. Totalt 
besöktes arrangemanget av ca 
850 personer, bland annat många 
skogsägare, myndighetspersoner 
och politiker.
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Tuffare tider att 
vänta framåt – 
men Södra är 
förberett Lotta Lyrå

Vd och koncernchef

snabbt i ljuset av kriget i Ukraina, leveranskedjor har störts i 
ljuset av pandemin och stor brist på insatsvaror har rått i ljuset 
av de båda kombinerat.

Utmaningar i omvärlden och på marknaden
Detta har ställt föreningen inför både utmanande och sällsynta 
händelser.
 Å ena sidan har situationen på marknaderna skiftat. 
Marknaderna för sågade trävaror har snabbt vikt nedåt under 
det tredje kvartalet och priserna har sjunkit med närmare 
20  procent jämfört med toppen från det andra kvartalet. 
Detta skapar en obalans i flödet från medlemmarnas skogar 
och våra affärs områden jobbar extra nära tillsammans för 
att säkerställa att vi skapar så mycket värde som möjligt av 
medlemmarnas råvara på lång sikt.
 Å andra sidan har även kostnaderna för verksamheten ökat. 
Ett exempel på detta är att kostnaden för de kemikalier som 
används i massaproduktionen ökat kraftigt och vår prognos 
visar att kostnaden kan gå från en miljard till totalt tre miljarder 
under loppet av två år.

Fokusera på det vi själva kan påverka
Skog är en långsiktig verksamhet och resultatet av dagens 
beslut blir ofta upp till framtida generationer att hantera. Vårt 
uppdrag är att säkra avsättningen för Södras medlemmars 
råvara och stärka lönsamheten på skogsgården, både på kort 
och lång sikt. Detta är ett uppdrag som står fast – oavsett 
hur omvärlden ser ut. Därför går all kraft åt att hantera just 
de utmaningar som uppkommer på grund av de kortsiktiga 
reaktionerna, men samtidigt blicka framåt och göra löpande 
strategiska avvägningar för att bygga Södra starkt på lång 
sikt. Som alltid handlar det om att fokusera på det vi kan 
påverka för att stärka skogsgårdens lönsamhet.

Stärka familjeskogsbruket på lång sikt
En del är att stärka familjeskogsbrukets förutsättningar. Här 
spelar vårt arbete med projektet effektivitet i världsklass en 
stor roll, där vi hittills skapat effektivitetsvinster motsvarande 
167 miljoner kronor sett till ett helår. Målet är att 2025 ha nått 
förbättringar om en miljard på helåret.
 Min och alla Södrakollegors vardag handlar om ständiga 
överväganden som gynnar föreningen som helhet och  därmed 
skogsgården. Det är basen i stark lönsamhet över tid och 
huvudfokus framåt. Under det tredje kvartalet har vi fattat 
flera beslut och gjort vägval i enlighet med detta:

1. Produktionsjusteringar: För att återfå balans i lagren 
och anpassa sig till marknadssituationen minskade 
Södra Wood produktionen under augusti månad. 
 Förändringen innebär att produktionen av sågade 
 trävaror minskar med i storleksordningen 100 000 
 kubikmeter under resten av 2022.

2. Prishöjningar: Marknaden för våra massa- och energi-
sortiment är fortsatt stark. Vi har höjt priserna på 
massa veden och bränsleveden under kvartalet. Detta 
hjälper till att upprätthålla flödena från medlemmarnas 
skogar till industrin och stärker samtidigt lönsamheten 

på skogs gården. Efter senaste prishöjningen efter tredje 
 kvartalets utgång är grundpriset från den 7 oktober för 
prima barrmassaved 465 kronor per fastkubikmeter och 
prima björk- och aspmassaved 505 kronor.

3. Produktutveckling: Arbete pågår ständigt kring hur vi kan 
skapa ytterligare värde av våra medlemmars skogs råvara. 
Ett sådant initiativ kommer från Södra Cell och Södra 
Innovation. Detta tittar på hur vi kan nyttja restprodukten 
lignin för att utveckla nya applikationer tillsammans med 
externa partners – och just nu söker vi fler att göra detta 
med. Arbetet är en pågående process och något beslut om 
framtida planer är inte fattat, men vi är nu i ett  intensivt 
utredningsskede kring ligninets potential.

Fokus på ekonomisk stabilitet
Södra har sedan krisen på 1980-talet varit mån om att ha 
handlingsfrihet för att hantera osäkerhet och utmaningar. 
Det är därför vi har höga mål för vår soliditet och likviditet: 
Det är en grundpelare i att skapa vår egen framtid – vilket kan 
bli extra viktigt framåt.
 Utöver en turbulent omvärld och en kommande låg-
konjunktur, som kan påverka oss ytterligare, är Södra del 
av EU- kom mis sionens utredning avseende pappersmassa. 
Det faktum att Södra är en del av en utredning innebär inte 
att vi brutit mot några konkurrensregler. Den här typen av 
 utredningar kan ta lång tid och vi vet ännu inget om utfallet, 
men vi behöver likväl beakta att detta innebär en risk-
exponering för oss.
 Vi står i dag starka efter fantastiska insatser från medlemmar, 
medarbetare och entreprenörer under de senaste åren. Vi står 
väl rustade för att hantera utmaningarna framåt, men med den 
ökade osäkerheten kommer vi behöva fokusera på att behålla 
vår starka balansräkning framåt och vara redo för snabba 
förändringar.
 Så, vad betyder detta egentligen? Det handlar om en enda 
sak: Att göra smarta val som hjälper Södra och föreningens 
dryga 51 000 medlemmar. Som skapar långsiktig lönsamhet 
på alla Södragårdar. Som stöttar medlemmar både i dag och 
i morgon.

Familjeskogsbruket en framtidsbransch
Vi kommer behöva tänka på riskbilden när vi fattar lång siktiga 
beslut om föreningen. Södra, som bron mellan skogs gården 
och marknaden, måste bygga något som bär nu och i framtiden. 
Det har både avvärjt kriser och skapat framtidens familje-
skogsbruk tidigare i vår historia och är en stolt resa att bygga 
vidare på – med ett beprövat koncept.
 Det är viktigt att även här skilja de kortsiktiga reaktionerna 
från de långsiktiga trenderna. Jag är nämligen övertygad om att 
det sydsvenska familjeskogsbruket är en framtidsbransch. Våra 
produkter skapar direkt värde i människors liv som exempelvis 
munskydd, bindor eller sjukvårdsmaterial. De ligger till grund 
för klimatsmart byggande och för grön kraftvärme och el.
 Detta är inget som förändras eller som får glömmas bort – 
oavsett vilka utmaningar vi ställs inför. Med rötterna i skogen 
skapar vi framtiden.

Södra har sedan pandemins början levererat starka  resultat 
kvartal för kvartal, vilket bland annat ledde till 2021 års 
vinstdelning till medlemmarna om drygt 2,2 miljarder kronor. 
Detta har varit följden av en rekordmarknad med stort intresse 
för våra produkter från flera olika målgrupper och marknader. 
Samma tendens ligger bakom det tredje  kvartalets resultat, 
där vi har haft högtryck i våra verksam heter och landar på 

ett rörelseresultat om 2,5 miljarder. Det är glädjande att se 
hur insatserna från Södras medarbetare, medlemmar och 
 entreprenörer belönats av marknaden och byggt föreningen 
ännu starkare under de senaste åren.
 Men från och med våren 2022 har flera goda förutsättningar 
på marknaderna vänts till utmaningar. Detta har blivit än 
tydligare under det tredje kvartalet. Energipriserna har stigit 
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Marknadsläget
Den globala ekonomin har fortsatt att tappa fart. Ihållande 
hög inflation, svårförutsägbar utveckling av energikrisen i 
Europa och ett bekymmersamt geopolitiskt säkerhetsläge har 
skapat betydande osäkerhet kring den framtida konjunktur-
utvecklingen. Centralbankernas inflations bekämpning 
 innebär fortsatta räntehöjningar, vilka bidrar till en svagare 
global efterfrågan också framöver.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i såväl USA, Europa 
som Sverige fortsatte sin negativa trend. Mönstret har varit 
detsamma sedan en tid tillbaka, men tidigare visade de 
 absoluta nivåerna på inköpschefsindex på fortsatt tillväxt, 
vilket inte längre är fallet för dessa marknader.  Gemensamt 
för USA och Euroområdet är hög inflation och snabbt  stigande 
räntor, vilket bidrar till inbromsningen i ekonomin. Energikrisen 
i Europa innebär ytterligare en dimension till problematiken 
inom regionen. Centralbankerna har visat sig vara fast beslutna 
att bekämpa inflationen med återkommande räntehöjningar 
och väntas fortsätta höja åtminstone under de kommande 
sex månaderna.

Den pågående avmattningen i den globala ekonomin har dock 
medfört att priserna för vissa råvaror sjunkit. Även de värsta 

störningarna i de globala leveranskedjorna verkar avta i takt 
med lägre ekonomisk aktivitet. Avmattningen har dock hittills 
inte haft någon dämpande effekt på inflationen. I stället har 
hushållens köpkraft fortsatt att urholkas av en allt högre 
inflation som, utöver höga energipriser, för närvarande drivs 
av generellt högre priser på varor och tjänster. Trots ett flertal 
negativa externa faktorer har aktiviteten i världsekonomin 
ändå kunnat hållas uppe på en god nivå under året, vilket till 
stor del förklaras av en stark arbetsmarknad i flera länder.

Den amerikanska ekonomin har hittills visat på relativt god 
motståndskraft, men den höga inflationstakten och stigande 
räntor tynger allt mer. BNP minskade för årets två första 
kvartal och förklaras till stor del av minskade investeringar. 
De senaste siffrorna för amerikanska inköpschefsindex vittnar 
om att landets tillverkningsindustri fortsätter att tappa fart. 
Den starka arbetsmarknaden, stigande löner och buffert
sparande under pandemin har medfört att amerikanska 
 konsumenter överlag haft en god ekonomi. Statistik över 
syssel sättning har under året successivt visat på en öknings-
takt och ligger de facto åter på de nivåer som rådde före 
 pandemin. Lägg därtill att arbetslösheten befinner sig på 
nivåer som är i linje med 50-års lägsta. Den senaste tidens 
minskade inhemska konsumtion av varor tolkas delvis som en 

Perioden i korthet

Diagrammet visar årlig genomsnittlig 
valutakurs.

 Källa: ECB

Valutakurser Massapriser Leveransmedelpriser sågade trävaror

Diagrammet visar leveransmedelpriser för 
sågade trävaror i de väsentligaste valutorna.

 Källa: Södra

rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 2 480 mseK 
(2 148), det högsta rörelseresultatet under ett kvartal hittills för södra. 
 omsättningen uppgick till 8 102 mseK (6 999). rörelseresultatet för 
årets första nio månader uppgick till 6 779 mseK (4 021), avkastningen 
på sysselsatt kapital var 41 procent (26).  soliditeten var vid periodens 
utgång 63 procent.

Priset på blekt barrsulfatmassa räknat i USD 
fortsatte stiga under kvartalet. Diagrammet 
visar genomsnittspriser på barrsulfatmassa 
levererade till europeiska kunder.

 Källa: Foex PIX och Södra
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återgång mot mer normala nivåer efter en kraftig ökning under 
pandemin, men är även en effekt av ett ökat kostnads tryck. 
Det låga utbudet av arbetskraft parallellt med en fortsatt god 
efterfrågan har medfört att löneökningstakten accelererat, 
vilket sannolikt har ökat riskerna för en pris- och lönespiral 
som oroar den amerikanska centralbanken (FED). De små ljus-
glimtar som kan skönjas kring att inflationstakten har dämpats 
något de senaste månaderna överskuggas dock av att den 
fortfarande ligger på den högsta nivån på 40 år. FED har i sin 
kamp för att nå sitt inflationsmål hittills kommunicerat att de 
avser att kyla av ekonomin och därigenom också bidra till att 
minska obalansen på en överhettad arbetsmarknad.

Medan inflationen inte är ett lika stort problem i Kina har landet 
i stället fortsatt att påverkas av den strikta pandemipolitiken 
och av effekterna av strategin med nolltolerans mot covid19. 
Det är främst hushållen som drabbats av restriktionerna, vilket 
tagit sig uttryck i osäkerhet kring sysselsättning och inkomst, 
främst inom tjänstesektorn. Trots att de negativa effekterna 
av pandemirestriktionerna under senare tid klingat av något, 
har den inhemska efterfrågan varit svag. Privata företag 
håller inne med framtida investeringar och hushållen visar 
på fortsatt ovilja att spendera. Helhetsbilden försämras 
även av en fortsatt förtroendekris på bostadsmarknaden. 
Nedgången i byggaktiviteten fortsätter och bekräftar tesen 
om att fastighetsutvecklare inte lyckas leverera i förtid 
sålda bostäder. Den svaga ekonomiska aktiviteten har fått 
kinesiska beslutsfattare att vidta finanspolitiska stimulans
åtgärder för att stödja den inhemska efterfrågan. Dessutom 
har Kinas centralbank genomfört penningpolitiska stimulanser 
och sänkt räntan på flera löptider.

I Sverige har hög inflation och snabbt stigande räntor stramat 
åt hushållens konsumtion. Även företagens investeringar och 
bostadsbyggandet, som tidigare varit viktiga tillväxtfaktorer, 
har påverkats negativt. Arbetsmarknaden är dock fortsatt 
stark med hög efterfrågan på arbetskraft, vilket skapar ett 
förhållandevis gynnsamt utgångsläge inför sämre tider. 
De senaste månaderna fortsatte den inhemska konsumtionen 
att minska. Fallande realinkomster och minskande möjligheter 
att ytterligare dra ner på sparandet indikerar att den inhemska 
efterfrågan också framöver kommer att försvagas.

Även i Norge har de ekonomiska utsikterna försämrats och 
arbetslösheten väntas öka framgent. Finlands ekonomi har 
klarat sig förhållandevis bra hittills i år men ekonomin visar 

precis som övriga omvärlden tecken på avmattning.  Danmarks 
ekonomi har på samma sätt som sina grann länders drabbats 
av en energiprischock. I kombination med en svagare global 
tillväxt och en stramare kreditmarknad ser utsikterna därför 
fortsatt utmanande ut.

Valutamarknaden
Den osäkra marknadsmiljön har generellt bidragit till en 
fortsatt svag svensk krona (SEK). Kronan försvagades både 
gentemot den amerikanska dollarn (USD) och euron (EUR). 
Kronan stärktes dock mot det brittiska pundet (GBP).

Virkesförsörjningen
Efterfrågan på energisortiment och massaved var god under 
kvartalet medan en viss avmattning i efterfrågan märktes 
för timmersortimenten. Ur avverkningssynpunkt förelåg 
vissa begränsningar under kvartalets inledning på grund 
av  brandrisk, men därefter var förutsättningarna goda. 
Granbark borreinventeringen som genomfördes på  Södras 
övervaknings fastigheter visar på en positiv trend med 
 minskade skador i stora delar av Södras verksamhets område, 
men delar av östra Götaland plågas fortsatt av svåra angrepp. 
Det är fortsatt viktigt att snabbt ta hand om skadad skog både 
för att säkerställa virkesvärdet och skogsskyddet.

Marknaden för sågade trävaror
Trävarumarknaden försvagades under tredje  kvartalet 
med fallande priser. På den svenska marknaden var efter
frågan inom bygghandeln svagare, men något bättre för 
industrin. Likväl minskar orderstocken för industrin på 
grund av  minskad nyförsäljning, vilket är en utmaning i 
det  medellånga perspektivet. Den största utmaningen är 
utvecklingen i  Storbritannien som drabbats av kraftiga 
prisfall. Efter frågan från bygghandeln har minskat, medan 
de industriella kunderna haft en fortsatt god orderstock som 
fördröjer nedgången i efterfrågan ytterligare några  månader. 
På Södra Woods tredje huvudmarknad Nederländerna var 
efter frågan något sämre, men marknaden är för närvarande 
den av  Södras huvudmarknader som påverkats minst. 
Dock kan noteras att byggsektorn rapporterar reducerad 
beläggning efter årsskiftet. Övriga marknader indikerar ökad 
osäkerhet med fallande priser som följd. Därtill är effekten 
av de lägre volymerna av sågade trävaror från Ryssland 
och Belarus svårbedömd. Sammantaget innebär detta att 
marknads bilden för sågade trävaror för det kommande 
 kvartalet bedöms vara osäker.

AFFÄRSOMRÅDEN Nettoomsättning Rörelseresultat

MSEK
2022 

juli–sept
2021 

juli–sept
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
2022 

juli–sept
2021 

juli–sept
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec

Södra Skog 3 336 2 670 10 656 8 965 12 203 60 4 93 88 370
Södra Wood 1 934 2 734 7 431 7 268 9 230 225 1 121 1 854 2 327 2 779
Södra Cell 5 104 3 292 13 881 9 046 12 818 2 393 1 252 5 520 2 292 3 508
Södra Innovation 63 32 197 108 173 −4 52 1 −45 −110
Övriga segment — 97 185 480 532 — 5 0 −10 −27
Koncerngemensamt — — — — — −194 −284 −693 −629 −1 204
Elimineringar −2 335 −1 826 −7 131 −5 849 −7 896 0 −2 4 −2 —
Koncernen 8 102 6 999 25 219 20 018 27 060 2 480 2 148 6 779 4 021 5 316

Massamarknaden
Massapriserna (PIX) utvecklades positivt under inledningen 
av året och den positiva utvecklingen fortsatte även under 
tredje kvartalet. Den gynnsamma prisnivån väntas bestå 
i det korta perspektivet liksom den goda underliggande 
efter frågan på massa. Samtidigt påverkar de negativa geo
politiska effekterna konjunkturutvecklingen framgent, vilket 
bidrar till osäkerhet och gör att marknadsutvecklingen i det 
något längre perspektivet är svårbedömd.

Vid kvartalets utgång var priset 1 498 USD per ton barrsulfat-
massa och 1 380 USD per ton för lövsulfatmassa, att jämföra med 
1 430 USD respektive 1 308 USD vid utgången av föregående 
kvartal. Den underliggande efterfrågan var fortsatt på en god 
nivå. Rådande prisnivå på 1 498 USD per ton är att betrakta 
som mycket god. Priset på textilmassa (dissolving massa) föll 
under kvartalet och uppgick vid kvartalets utgångtill 1 048 USD 
per ton, att jämföra med 1 200 USD per ton föregående kvartal 
enligt CCF.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 
8 102 MSEK (6 999), en ökning med 16 procent. Den positiva 
omsättningsutvecklingen förklaras av en förstärkt prisnivå 

på marknadsmassa samt att leveransvolymerna översteg 
föregående år för marknadsmassa medan leverans volymen 
för sågade trävaror sjönk.

Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 
25 219 MSEK (20 018), omsättningsutvecklingen är relaterad till 
en gynnsammare prisnivå på marknadsmassa i  kombination 
med ökade leveransvolymer för Södras huvudprodukter, 
marknadsmassa och sågade trävaror.

Resultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2 480 MSEK (2 148), 
vilket motsvarar en rörelsemarginal om 31 procent (31). 
Resultatet före skatt uppgick till 2 462 MSEK (2 052).  Periodens 
skattekostnad var 414 MSEK (262). Rörelse resultatet för 
kvartalet avspeglar den mycket goda prisbilden på marknads-
massa samt utleveransökningen av marknadsmassa jämfört 
med föregående års nivåer.

Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 
6 779 MSEK (4 021), avkastningen på sysselsatt kapital var 
41 procent (26). Resultatet är en effekt av en förstärkt prisbild 
på marknadsmassa samt ökade utleveranser av Södras 
huvudprodukter.

Nettoomsättning och rörelsemarginal Rörelseresultat och avkastning 
på sysselsatt kapital

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

Omsättning per affärsområde

Totalt 8 102 MSEK exklusive internleveranser.
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Affärsområden

Södra Skog

Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 
60 MSEK (4). Resultatförbättringen under perioden var främst 
en effekt av ökade marginaler från den egna skogen i Baltikum. 

Under perioden anskaffade Södra Skog 4,0 miljoner m³fub, 
fördelat på 62 procent massaved och cellulosaflis, 30 procent 
timmer och 8 procent biobränslen.

Södra Cell

Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 
2 393 MSEK (1 252). Resultatförbättringen förklaras av en 
förstärkt prisnivå och en god efterfrågan på marknadsmassa. 
Leveransvolymerna från Södra Cell ökade till 503 kton att jäm-
föra med 415 kton föregående år. Omsättningen för kvartalet 
uppgick till 5 104 MSEK (3 292). Produktionsvolymen uppgick 
till 497 (483) kton fördelat på 425 (408) kton barrsulfatmassa, 

31 (34) kton lövsulfatmassa och 41 (41) kton textilmassa. 
 Ackumulerat uppgick omsättningen till 13 881 MSEK (9 046) 
och rörelseresultatet till 5 520 MSEK (2 292).
 Elproduktionen vid massabruken och vindkraftverken 
uppgick under kvartalet till 496 GWh. Elöverskottet uppgick 
till 146 GWh. Överskottet motsvarade cirka 29 procent av 
produktionen och såldes på öppna marknaden.

Södra Innovation

Resultatet för Övriga segment för perioden uppgick 
till totalt 0 MSEK (5) och avser kvarvarande verksamhet 
i Trivselhus.

Övriga segment

Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till 
−4 MSEK (52). Förändringen är en effekt av att innehavet i 
Silva Green Fuel som under motsvarande period föregående år 
omklassificerades till att redovisas som resultat från andelar 
i handelsbolag som belastar finansnettot. Dessförinnan 
redovisades innehavet som andelar i intresseföretag och 
belastade rörelseresultatet. Uppbyggnaden av demonstrations-

anläggningen för biodrivmedel inom Silva Green Fuel i 
Tofte fortsatte enligt plan. Även uppbyggnaden av den nya 
anläggningen för produktion av KL-trä i Värö fortsatte enligt 
plan och de första panelerna för försäljning producerades 
under kvartalet. Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till 
1 MSEK (−45), vilket främst för klaras av en positiv utveckling 
för SunPine.

Rörelseresultat och avkastning 
på operativt kapital

Nettoomsättning och rörelsemarginalVirkesvolym

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 
225 MSEK (1 121) och avspeglar den försämrade prisbilden för 
sågade trävaror. Dessutom var leverans volymen understigande 
föregående år och uppgick till 431 tusen m³sv att jämföra 

med 474 tusen m³sv under motsvarande period föregående år. 
Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 934 MSEK (2 734). 
Ackumulerat uppgick omsättningen till 7 431 MSEK (7 268) och 
rörelseresultatet till 1 854 MSEK (2 327).

Södra Wood

Nettoomsättning och rörelsemarginal Rörelseresultat och avkastning 
på operativt kapital

Produktions‑ och leveransvolym 
sågade trävaror

Rörelseresultat och avkastning 
på operativt kapital

Nettoomsättning och rörelsemarginalProduktions‑ och leveransvolym 
avsalumassa
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Finansnetto
Koncernens finansnetto för kvartalet var −18 MSEK (−96).

Kassaflöde
Kassaflödet före investeringar för kvartalet uppgick till 
2 850 MSEK (2 657). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 
2 481 MSEK (2 119). Likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick vid kvartalets slut till 10 522 MSEK (4 633).

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick den 30 september 2022 till 25 910 MSEK 
(21 088 per den 31 december 2021) varav inbetalt och 
emitterat insatskapital svarade för 5 698 MSEK (5 103 per 
den 31 december 2021). Balansomslutningen ökade till 
41 170 MSEK (33 429 per den 31 december 2021). Soliditeten 
per den 30 september 2022 uppgick till 63 procent (63 per den 
31 december 2021). Södras upplåning utgjordes vid utgången 
av kvartalet av inlåning från medlemmarna om 6 009 MSEK 
(5 085 per den 31 december 2021) och ett lån från Nordic 
Investment Bank på 533 MSEK (600) med förfall i april 2026. 
Södra har ett kreditavtal i form av klubbavtal, som ger Södra 
möjlighet att under en period på drygt två år nyttja kredit-
faciliteter upp till 2 000 MSEK. I tillägg till klubbavtalet håller 
Södra fyra bilaterala kreditfaciliteter om totalt 2 000 MSEK 
med förfall inom två år. Vid utgången av perioden översteg 
de likvida medlen de räntebärande skulderna vilket innebar 
att Södra hade en nettokassa per den 30 september 2022.

Investeringar, förvärv och avyttringar
Investeringarna uppgick under kvartalet till 365 MSEK (410), 
varav 238 MSEK (174) inom Södra Cell, 70 MSEK (61) inom 
Södra Wood, 31 MSEK (33) inom Södra Skog och 25 MSEK (129) 
inom Södra Innovation. Investeringarna var främst inriktade 
på expansion, produktivitet och miljö.

Händelser före rapportperiodens utgång
Den 12 oktober 2021 inledde EU-kommissionen oannonserade 
inspektioner hos ett antal massaproducenter i flera europeiska 
länder, däribland Södra. Kommissionens misstankar rör frågan 
om prissättning av barrmassa. Utredningen pågår.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens 
utgång.

Anställda
Antalet anställda uppgick per den 30 september till 3 234 
(3 137) varav 24 procent kvinnor (23). 

Framtidsutsikter
Kriget i Ukraina är en pågående humanitär tragedi och de 
stora geopolitiska spänningarna fortsätter. Kriget har dess-
utom fått stora negativa effekter på världsekonomin som 
drabbats av hög inflationstakt och flaskhalsar i de globala 
försörjningskedjorna. Mot denna bakgrund förväntas en 
fortsatt avmattning i den globala tillväxttakten och det är 
svårt att i nuläget finna ljusglimtar eller påtagliga tecken på 
förbättringar.

Den rådande konjunkturutvecklingen kommer sannolikt att 
påverka marknaderna för Södras huvudprodukter  framöver. 
Marknaden för sågade trävaror har redan påverkats  negativt 
inom den konsumentnära bygghandeln. När det gäller 
prisbilden för Södras huvudprodukter bedöms den i det 
korta perspektivet vara fortsatt god för marknadsmassa. 
Pris bilden för sågade trävaror är mer svårbedömd men trots 
nedgången var priserna vid utgången av tredje  kvartalet 
 alltjämt på en god nivå sett i ett historiskt perspektiv. 
 Utsikterna på lång sikt för Södras huvudprodukter bedöms 
vara fortsatt goda. Den underliggande efterfrågan på håll-
bara skogs baserade produkter gynnas både av den globala 
 ekonomins under liggande långsiktiga tillväxttakt och de 
skärpta klimatmål som driver på omställningen mot en mer 
hållbar bioekonomi.

0

500

20212020 2022
Q4Q3 Q3Q2 Q2Q1Q4Q3Q2Q1 Q1−500

MSEK

1 000

1 500

2 000

2 500

Kassaflöde efter investeringar

Kassaflödet efter investeringar uppgick till 
2 481 MSEK under kvartalet.
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Män

Hållbarhet
Hållbarhet genomsyrar Södras koncernstrategi. Viktiga 
områden är hälsa och säkerhet, ett hållbart skogsbruk samt 
en positiv klimateffekt.

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet för medarbetare är högsta prioritet 
och Södra bedriver ett ständigt och systematiskt arbete 
för att nå nollvisionen avseende arbetsskador. Målet är 
att arbetsskade frekvensen (LTAR; lost-time-accident rate) 
ska vara < 5 till 2025. Antalet arbetsskador med frånvaro 
(LTA; lost-time-accident) var under tredje kvartalet 2022 7 (15) 
och arbetsskadefrekvensen var 6 (14).

Under det tredje kvartalet tillsattes en koncerngemensam 
funktion för Hälsa och säkerhet. Funktionens uppgift är att 
stödja och utveckla de förflyttningar som krävs för att nå 
strategiska målsättningar avseende Hälsa och säkerhet.

Hållbart skogsbruk
Ett hållbart skogsbruk handlar om att öka skogstillväxten på 
ett ansvarsfullt sätt, att inte bruka skogen mer än den lång-
siktiga produktionsförmågan och att bevara och utveckla 
skogens biologiska mångfald, kulturmiljövärden samt sociala 
värden.

Södras mål är 20 procent högre skogstillväxt 2050 jämfört 
med 2015. Viktiga åtgärder för att nå målet är effektiv och 
aktiv skogsskötsel, näringsåterföring, skogsträdsförädling 
och skademinskning.

Under det tredje kvartalet utfördes fälttester med en ny 
markberednings- och planteringsteknik. Det långsiktiga 
målet är en autonom planteringsmaskin med mindre påverkan 
på marken samt lägre energiförbrukning jämfört med dagens 
metoder.

Många av naturvärdena i Götaland är beroende av skötsel 
för att bevaras och förstärkas. Arealen utförd naturvårdande 
skötsel behöver öka. För att säkerställa kvalitén i utförandet 
genomfördes under kvartalet utbildningar i naturvårdande 
skötsel för Södras fältorganisation och entreprenörer.

Positiv klimateffekt
Skogens inbindning av koldioxid, produkter med låg klimat-
påverkan och minskade utsläpp av växthusgaser är nyckel-
faktorer för en positiv klimateffekt. Södras mål är att inom 
koncernstrategin öka den positiva klimateffekten. En positiv 
klimateffekt har sitt ursprung i skogen genom medlemmarnas 
långsiktiga åtaganden för ett ansvarsfullt skogsbruk. Genom 
att fortsatt tillhandahålla produkter med låg klimatpåverkan 
bidrar Södra till att minska utsläppen av fossila växthusgaser 
genom substitution av produkter med högre klimatpåverkan.

Södras mål är att utsläppen av fossila växthusgaser i scope 1, 2 
och 3 ska vara 50 procent lägre 2030 jämfört med basåret 2020. 
Utsläppen i scope 1 och 2 var 14 kton CO22e (13) under det 
tredje kvartalet.

Under det tredje kvartalet startade ett koncernövergripande 
projekt för elektrifiering av transporter med syfte att minska 
utsläppen av växthusgaser.
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Arbetsskador

Koldioxidekvivalenter (CO22e) är en måttenhet för växthus-
gaser. Olika växthusgaser har olika stark klimatpåverkan. 
När utsläppen anges i CO22e är alla växthusgaser räknade 
som om de vore koldioxid. Scope 1 avser direkta utsläpp 
av växthusgaser från de verksamheter där Södra har 
finansiell kontroll. Scope 2 avser indirekta utsläpp kopplat 
till inköpt energi. Scope 3 avser övriga indirekta utsläpp. 
De växthusgaser som ingår i scope 1, 2 och 3 är fossil kol-
dioxid, metan, lustgas och köldmedier.
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Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella 
delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Södra 
Skogsägarna ekonomisk förening per 30 september 2022 och 
den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta och presentera denna finansiella delårs
information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. 
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 redovisningsfrågor, att 

utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning 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 gransknings åtgärder 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 årsredo-
visningslagen.

Revisorernas granskningsrapport
södra skogsägarna ekonomisk förening org nr 729500-3789

Styrelsens och verkställande direktörens 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 19 oktober 2022

Magnus Hall
ordförande

Paul Christensson
vice ordförande

Kristina Alsér
ledamot

Dan Andersson
arbetstagarrepresentant

Hannele Arvonen
ledamot

Hans Berggren
ledamot

Pål Börjesson
ledamot

Pontus Johansson
arbetstagarrepresentant

Ulf Johansson
ledamot

Mikaela Johnsson
ledamot

Lars Nilsson
arbetstagarrepresentant

Carina Olson
ledamot

Mats Sandgren
ledamot

Lotta Lyrå
Vd och koncernchef Växjö den 19 oktober 2022

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

MSEK
2022 

juli–sept
2021 

juli–sept
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Nettoomsättning 8 102 6 999 25 219 20 018 27 060
Övriga intäkter 212 127 603 243 704
Rörelsens kostnader −5 499 −4 631 −18 054 −15 147 −20 953
Av- och nedskrivningar −335 −347 −989 −1 093 −1 495
Rörelseresultat 2 480 2 148 6 779 4 021 5 316
Finansnetto −18 −96 −72 −93 −83
Resultat före skatt 2 462 2 052 6 707 3 928 5 233
Skatt −414 −262 −1 028 −549 −750
Periodens resultat 2 048 1 790 5 679 3 379 4 483

Övrigt totalresultat
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet 419 82 496 82 168
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet 77 10 290 36 64
Periodens övrigt totalresultat 496 92 786 118 232
Periodens summa totalresultat 2 544 1 882 6 465 3 497 4 715

Resultat hänförligt till
Moderföretagets ägare 2 048 1 790 5 679 3 379 4 483
Periodens resultat 2 048 1 790 5 679 3 379 4 483

Totalresultat hänförligt till
Moderföretagets ägare 2 544 1 882 6 465 3 497 4 715
Periodens totalresultat 2 544 1 882 6 465 3 497 4 715

Rapport över finansiell ställning 
för koncernen i sammandrag
MSEK 30 sept 2022 30 sept 2021 31 dec 2021
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 67 65 66
Materiella anläggningstillgångar 15 983 15 354 15 599
Biologiska tillgångar 3 810 3 364 3 681
Aktier och andelar i intresseföretag 343 248 256
Överskott i fonderade pensionsplaner 415 — —
Finansiella placeringar 91 131 139
Andra långfristiga fordringar 8 13 12
Uppskjutna skattefordringar 15 11 11
Summa anläggningstillgångar 20 732 19 186 19 764

Varulager 3 961 3 732 3 866
Skattefordringar 48 25 38
Rörelsefordringar 5 907 4 495 4 439
Kortfristiga placeringar 6 737 1 348 1 648
Likvida medel 3 785 3 285 3 674
Summa omsättningstillgångar 20 438 12 885 13 665

SUMMA TILLGÅNGAR 41 170 32 071 33 429

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 25 910 19 800 21 088
Summa eget kapital 25 910 19 800 21 088

Långfristiga finansiella räntebärande skulder 1 084 1 124 1 246
Långfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 88 117 128
Avsättningar för pensioner 28 354 243
Långfristiga avsättningar 378 139 381
Uppskjutna skatteskulder 1 808 1 539 1 663
Övriga långfristiga rörelseskulder 28 7 7
Summa långfristiga skulder 3 414 3 280 3 668

Kortfristiga finansiella räntebärande skulder 5 558 4 344 4 539
Kortfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 86 64 77
Skatteskulder 1 256 460 478
Övriga kortfristiga rörelseskulder 4 946 4 123 3 579
Summa kortfristiga skulder 11 846 8 991 8 673
Summa skulder 15 260 12 271 12 341

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 170 32 071 33 429
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Rapport över förändringar i eget 
 kapital för koncernen i sammandrag

Rapport över kassaflöde 
för koncernen i sammandrag

Moderföretaget

Resultaträkning för moderföretaget 
i sammandrag

MSEK
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Resultat före skatt 6 707 3 928 5 233
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet samt förändring avsättningar 1 026 1 292 1 644
Betald skatt −231 −230 −271
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 7 502 4 990 6 606

Förändring varulager (ökning −) −152 −479 −627
Förändring rörelsefordringar (ökning −) −1 212 −1 065 −1 144
Förändring av rörelseskulder (ökning +) 1 026 816 355
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 164 4 262 5 190

Kassaflöde från investeringsverksamheten −1 180 −1 358 −1 998
Kassaflöde efter investeringsverksamheten 5 984 2 904 3 192

Förändring av insatskapital 14 53 123
Utbetald utdelning −1 657 −509 −509
Förändring inlåning från medlemmar 923 77 460
Förändring lån −67 −1 092 −1 159
Erhållen utdelning 25 — —
Förändring kortfristiga placeringar med löptid > 90 dagar −5 141 −455 −743
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −5 903 −1 926 −1 828

PERIODENS KASSAFLÖDE 81 978 1 364

Likvida medel vid periodens början 3 674 2 300 2 300
Kursdifferens i likvida medel 30 7 10
Likvida medel vid periodens slut 3 785 3 285 3 674

MSEK
2022 

juli–sept
2021 

juli–sept
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Nettoomsättning 7 431 6 081 22 998 17 539 24 601
Övriga intäkter 201 59 524 179 434
Rörelsens kostnader −5 101 −3 808 −16 575 −12 992 −19 034
Av- och nedskrivningar −303 −294 −904 −899 −1 329
Rörelseresultat 2 228 2 038 6 043 3 827 4 672

Finansnetto 25 −13 −32 −175 −57
Resultat efter finansiella poster 2 253 2 025 6 011 3 652 4 615
Bokslutsdispositioner — — — — −377
Resultat före skatt 2 253 2 025 6 011 3 652 4 238
Skatt −302 −300 −792 −547 −568
Periodens resultat 1 951 1 725 5 219 3 105 3 670

MSEK Totalt eget  kapital
Ingående balans, 1 januari 2022 21 088
Årets totalresultat 6 465
Av medlemmar inbetalt insatskapital 109
Till medlemmar utbetalt insatskapital −95
Utdelning till medlemmar −1 657
Utgående balans 30 september 2022 25 910

Ingående balans, 1 januari 2021 16 759
Årets totalresultat 3 497
Av medlemmar inbetalt insatskapital 95
Till medlemmar utbetalt insatskapital −42
Utdelning till medlemmar −509
Utgående balans 30 september 2021 19 800

Resultat och ställning
Nettoomsättningen ökade till 7 431 MSEK (6 081) och rörelse-
resultatet till 2 228 MSEK (2 038). Den positiva omsättnings-
utvecklingen förklaras av en förstärkt prisnivå på marknads-
massa samt att leveransvolymerna översteg föregående 
år för marknadsmassa medan leveransvolymen för sågade 
trävaror sjönk.
 Rörelse resultatet för kvartalet avspeglar den mycket goda 
prisbilden på marknadsmassa samt utleveransökningen av 
marknadsmassa jämfört med föregående års nivåer. Finans-

nettot för kvartalet uppgick till 25 MSEK (−13). Resultatet 
efter finansnetto för perioden uppgick till 2 253 MSEK (2 025). 
 Ackumulerat uppgick netto omsättningen till 22 998 MSEK 
(17 539) och rörelseresultatet till 6 043 MSEK (3 827).

Medlemmar
Medlemsantalet var 51 450 (51 938 vid årsskiftet). Den anslutna 
medlemsarealen ökade med ca 10 000 hektar och uppgick till 
2,73 miljoner hektar (2,72 vid föregående årsskifte).
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Balansräkning för moderföretaget 
i sammandrag

Noter

MSEK 30 sept 2022 30 sept 2021 31 dec 2021
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 1 2 2
Materiella anläggningstillgångar 13 913 13 414 13 692
Aktier och andelar i koncernföretag 4 414 4 489 4 308
Aktier och andelar i intresseföretag 99 99 99
Överskott i fonderade pensionsplaner 11 5 10
Andra långfristiga värdepappersinnehav 33 33 33
Andra långfristiga fordringar 8 12 9
Uppskjutna skattefordringar 95 33 93
Summa anläggningstillgångar 18 574 18 087 18 246

Varulager 3 214 2 757 3 048
Kortfristiga räntebärande fordringar hos koncernföretag 252 811 810
Kortfristiga fordringar 5 629 3 956 4 089
Kortfristiga finansiella placeringar 8 694 1 960 1 883
Kassa och bank 1 760 2 372 3 271
Summa omsättningstillgångar 19 549 11 856 13 101

SUMMA TILLGÅNGAR 38 123 29 943 31 347

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 7 110 6 446 6 516
Fritt eget kapital 9 791 6 242 6 812
Summa eget kapital 16 901 12 688 13 329

Obeskattade reserver 7 687 7 213 7 687

Avsättningar 389 143 390

Långfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 8 8 8
Långfristiga räntebärande skulder 1 084 1 124 1 246
Långfristiga rörelseskulder 6 7 6
Summa långfristiga skulder 1 098 1 139 1 260

Kortfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 752 461 330
Kortfristiga räntebärande skulder 5 558 4 344 4 539
Aktuella skatteskulder 1 071 408 440
Kortfristiga rörelseskulder och avsättningar 4 667 3 547 3 372
Summa kortfristiga skulder 12 048 8 760 8 681

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 123 29 943 31 347

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 Delårsrapportering och 
den svenska årsredovisningslagen. För moderföretaget tillämpas 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovis ning 
för juridiska personer och årsredovisningslagen.
 Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som 
framgår av Årsredovisningen 2021, med undantag av nya standarder 
och revideringar i standarder och tolkningar som ska tillämpas för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 eller senare och som inte 
redan har tillämpats vid upprättandet av Årsredovis ningen 2021.
 Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden 
träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
för tids tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rappor ter. 

 Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från och med räkenskaps- 
år efter 2021 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 efterföljande år) 
är avdragsgill vid beskattningen redan innevarande år och har 
avdragits vid beräkning av aktuell skatt. Avdraget har påverkat den 
redovisade skattekostnaden i årets resultat.
 Alla siffror i rapporten har avrundats till närmast miljontal om 
inte annat anges. Det kan därför hända att procenttal och siffror i 
rapporten tillsammans inte blir exakt den total som visas och de kan 
också skilja sig från tidigare publicerad information.

Not 2 | Risker och osäkerhetsfaktorer
Några väsentliga risker har inte tillkommit sedan årsredovis ningen 
2021. För en beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas 
till Södras årsredovisning för 2021 under avsnittet risker och risk-
hantering sidorna 50–51. 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 identi fiering, 

värdering och hantering av risker är en integrerad och viktig del 
av Södras verksamhetsstyrning. Hantering av finansiella risker 
ansvarar Södra finanscenter för utifrån en av styrelsen fastställd 
finanspolicy. Arbetet med operativa risker styrs och hanteras av vd, 
ledningsgrupp och medarbetare i verksamheten i enlighet med 
centrala policies och riktlinjer.
 Södra har även ett affärsetiskt råd samt ett 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 överensstämmer 
med vad som förelåg 2021.
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Not 6 | Växande skog
Det bedömda verkliga värdet per 30 september 2022 på Södras 
växande skog uppgår till 3 810 MSEK (3 681). Förändringen i balans-
räkningen uppgår till 129 MSEK (26), vilket främst avser förvärv av 
växande skog i Baltikum.

Not 7 | 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. 
Under tredje kvartalet 2022, liksom under motsvarande period 
föregående år, utfördes inga planerade underhållsstopp.

Not 8 | Förvärv av rörelse
Inga materiella förvärv har skett under kvartalet.

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

MSEK

juli–sept
Södra Skog Södra Wood Södra Cell Södra Innovation Övriga segment Koncernen

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Virkesråvara 595 486 — — — — — — — — 595 486
Träprodukter — — 1 686 2 539 — — 36 21 — — 1 722 2 560
Avsalumassa — — — — 4 613 3 086 — — — — 4 613 3 086
Energiprodukter 127 77 84 38 448 171 27 15 — — 686 301
Småhus och tomter — — — — — — — — — 87 — 87
Skogliga tjänster 366 357 — — — — — — — — 366 357
Transporter 118 102 — — — — — — — — 118 102
Byggentreprenad — — — — — — — — — 10 — 10
Övrigt −4 10 6 — — — — — — 0 2 10
Nettoomsättning varor och tjänster 1 202 1 032 1 776 2 577 5 061 3 257 63 36 — 97 8 102 6 999

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 inkluderas i nivå 1.

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

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 kassa flöden till noterade marknads räntor 
för respektive löptid.

Koncernen 30 september 2022
MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Tillgångar 6 737 — 66 6 803
Skulder — — 29 29

Koncernen 31 december 2021
MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Tillgångar 1 648 — 40 1 688
Skulder — — 1 1

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

Koncernen MSEK
30 september 2022 31 december 2021

Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde
Finansiella placeringar 37 37 34 34
Andra långfristiga fordringar — — 4 4
Rörelsefordringar 4 139 4 139 3 402 3 402
Kortfristiga placeringar 6 737 6 737 1 648 1 648
Likvida medel 3 785 3 785 3 674 3 674
Summa tillgångar  finansiella instrument 14 698 14 698 8 762 8 762
Övriga tillgångar ej finansiella instrument 26 472 24 667
Summa tillgångar 41 170 33 429

Långfristiga skulder 1 193 1 255 1 374 1 422
Kortfristiga ränte bärande skulder 5 643 5 731 4 616 4 628
Kortfristiga  rörelseskulder 3 377 3 377 2 348 2 348
Summa skulder  finansiella instrument 10 213 10 363 8 338 8 398
Övriga skulder ej  finansiella instrument 5 047 4 003
Summa skulder 15 260 12 341
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Kvartalsdata och 
segmentsinformation

2022 
juli–sept

2021 
juli–sept

2022 
jan–sept

2021 
jan–sept

2021 
jan–dec

NETTOOMSÄTTNING, MSEK
Södra Skog 3 336 2 670 10 656 8 965 12 203
 varav extern (1 202) (1 032) (4 186) (3 798) (5 223)
Södra Wood 1 934 2 734 7 431 7 268 9 230
 varav extern (1 776) (2 577) (6 898) (6 705) (8 498)
Södra Cell 5 104 3 292 13 881 9 046 12 818
 varav extern (5 061) (3 260) (13 754) (8 928) (12 634)
Södra Innovation 63 32 197 108 173
 varav extern (63) (33) (196) (107) (173)
Övriga segment — 97 185 480 532
 varav extern (—) (97) (185) (480) (532)
Elimineringar −2 335 −1 826 −7 131 −5 849 −7 896
Koncernen 8 102 6 999 25 219 20 018 27 060

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV‑ OCH  NEDSKRIVNINGAR, MSEK
Södra Skog 80 21 149 138 439
Södra Wood 276 1 173 2 009 2 545 3 050
Södra Cell 2 650 1 496 6 279 3 023 4 494
Södra Innovation −3 56 5 −36 −29
Övriga segment — 5 2 6 −11
Koncerngemensamt −188 −254 −680 −561 −1 132
Elimineringar 0 −2 4 −1 —
Koncernen 2 815 2 495 7 768 5 114 6 811

RÖRELSERESULTAT, MSEK
Södra Skog 60 4 93 88 370
Södra Wood 225 1 121 1 854 2 327 2 779
Södra Cell 2 393 1 252 5 520 2 292 3 508
Södra Innovation −4 52 1 −45 −110
Övriga segment — 5 0 −10 −27
Koncerngemensamt −194 −284 −693 −629 −1 204
Elimineringar 0 −2 4 −2 —
Koncernen 2 480 2 148 6 779 4 021 5 316

RÖRELSEMARGINAL
Södra Skog 2 % 0 % 1 % 1 % 3 %
Södra Wood 12 % 41 % 25 % 32 % 30 %
Södra Cell 47 % 38 % 40 % 25 % 27 %
Södra Innovation neg 140 % 1 % neg neg
Övriga segment — 5 % 0 % neg neg
Koncerngemensamt — — — — —
Koncernen 31 % 31 % 27 % 20 % 20 %

TILLGÅNGAR, MSEK
Södra Skog — — 6 164 4 860 4 953
Södra Wood — — 8 136 6 265 6 448
Södra Cell — — 26 996 19 936 21 223
Södra Innovation — — 319 226 97
Övriga segment — — 157 182 324
Koncerngemensamt — — 638 2 048 1 695
Elimineringar — — −1 240 −1 446 −1 311
Koncernen — — 41 170 32 071 33 429

2022 
juli–sept

2021 
juli–sept

2022 
jan–sept

2021 
jan–sept

2021 
jan–dec

OPERATIVT KAPITAL GENOMSNITTLIGT, MSEK
Södra Skog — — 5 484 4 962 5 479
Södra Wood — — 3 637 3 277 3 275
Södra Cell — — 14 127 13 135 13 229
Södra Innovation — — 892 197 484
Övriga segment — — 173 352 421
Koncernen sysselsatt kapital, genomsnittligt — — 21 793 20 940 21 350

AVKASTNING PÅ OPERATIVT  KAPITAL
Södra Skog — — 2 % 2 % 7 %
Södra Wood — — 68 % 95 % 85 %
Södra Cell — — 52 % 23 % 27 %
Södra Innovation — — neg neg neg
Övriga segment — — neg neg neg
Koncernens avkastning på sysselsatt kapital — — 41 % 26 % 25 %

KASSAFLÖDE EFTER  INVESTERINGAR, MSEK
Södra Skog 314 357 809 619 −118
Södra Wood 560 1 296 1 696 1 891 2 218
Södra Cell 1 965 912 4 847 1 355 2 404
Södra Innovation −76 −141 −289 −294 −565
Övriga segment 3 77 124 251 233
Koncerngemensamt −285 −382 −1 203 −918 −980
Koncernen 2 481 2 119 5 984 2 904 3 192

INVESTERINGAR, MSEK
Södra Skog 31 33 116 124 184
Södra Wood 70 61 236 140 208
Södra Cell 238 174 713 676 1 009
Södra Innovation 25 129 157 279 441
Övriga segment — 0 0 3 3
Koncerngemensamt 1 13 1 16 30
Koncernen 365 410 1 223 1 238 1 875

MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Södra Skog — — 673 631 616
Södra Wood — — 922 954 939
Södra Cell — — 1 230 1 196 1 207
Södra Innovation — — 123 91 98
Övriga segment — — 2 45 35
Koncerngemensamt — — 265 209 223
Koncernen — — 3 215 3 126 3 118
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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
Räntebärande skulder med avdrag 
för räntebärande tillgångar och 
likvida medel.

Skuldsättningsgrad, GGR
Nettoskuld i förhållande till eget 
kapital.

Sysselsatt kapital, MSEK
Tillgångar exklusive överskott i 
fonderade pensionsplaner, ränte-
bärande 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.

Alternativa nyckeltal
Södra styr verksamheten genom 
analys av nyckeltal. Vissa av dessa 
finansiella nyckeltal är definierade 
eller anges i till lämpliga regler för 
finansiell information eller fram
går av andra gällande lagar. Andra 
benämns alternativa nyckel tal. 
Södra använder följande alterna-
tiva nyckeltal och anser att dessa 
ger värdefull kompletterande 
information för att bedöma  Södras 
utveckling.

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 inne-
has för försäljning är ej beaktad i 
Rapport över kassa flöden 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 upp följning. 
Jämförelse siffror tidigare år är ej 
 omräknade med hänsyn till ovan 
effekt, det vill säga från 2021 och 
bakåt, utan de är avstämningsbara 
mot  historiska rapporter.

2022 
jan–sept

2021 
jan–sept

2021 
jan–dec

Rörelseresultat 6 779 4 021 5 316
Avskrivningar och nedskrivningar 989 1 093 1 495
Rörelseresultat före av‑ och nedskrivningar 7 768 5 114 6 811

Ett komplement till rörelseresultatet som förenklat visar vad i resultatet som är kassa flödes
påverkande.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV‑ OCH 
NEDSKRIVNINGAR MARGINAL

NETTOOMSÄTTNING, FÖRÄNDRING
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Ingående nettoomsättning 20 018 15 918 20 351
Utgående nettoomsättning 25 219 20 018 27 060
Förändring 26 % 26 % 33 %

Förändring av nettoomsättningen visar Södras tillväxt.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV‑ OCH 
NEDSKRIVNINGAR, MSEK

NETTOSKULD, MSEK

2022 
jan–sept

2021 
jan–sept

2021 
jan–dec

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 7 768 5 114 6 811
Nettoomsättning 25 219 20 018 27 060
Rörelseresultat före av‑ och nedskrivningar marginal 31 % 26 % 25 %

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

RÖRELSERESULTAT, MSEK
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Nettoomsättning 25 219 20 018 27 060
Övriga intäkter 603 243 704
Rörelsens kostnader −18 054 −15 147 −20 953
Av- och nedskrivningar −989 −1 093 −1 495
Rörelseresultat 6 779 4 021 5 316

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
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Rörelseresultat 6 779 4 021 5 316
Nettoomsättning 25 219 20 018 27 060
Rörelsemarginal 27 % 20 % 20 %

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

2022 
jan–sept

2021 
jan–sept

2021 
jan–dec

Räntebärande avsättningar — — —
Räntebärande skulder 6 816 5 649 5 990
Finansiella fordringar 0 0 0
Kortfristiga placeringar och likvida medel −10 522 −4 633 −5 322
Nettoskuld −3 706 1 016 668

Nettoskulden visar Södras finansiella styrka.

SKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Nettoskuld −3 706 1 016 668
Eget kapital 25 910 19 800 21 088
Skuldsättningsgrad −0,1 0,1 0,0

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

SYSSELSATT KAPITAL, MSEK
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Tillgångar 41 170 32 071 33 429
Överskott i fonderade pensionsplaner −415 — —
Finansiella tillgångar −10 613 −4 764 −5 461
Avsättningar* −378 −139 −381
Skatt* −3 064 −1 999 −2 141
Rörelserelaterade ej räntebärande skulder −4 974 −4 130 −3 586
Sysselsatt kapital 21 726 21 039 21 860
Genomsnitt 21 793 20 940 21 350

* 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
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Genomsnittligt sysselsatt kapital 21 793 20 940 21 350
Rörelseresultat 6 779 4 021 5 316
Rörelseresultat uppräknat till 12 månader 9 039 5 361 —
Avkastning 41 % 26 % 25 %

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

SOLIDITET
2022 

jan–sept
2021 

jan–sept
2021 

jan–dec
Eget kapital 25 910 19 800 21 088
Tillgångar 41 170 32 071 33 429
Soliditet 63 % 62 % 63 %

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.
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Södra, grundat 1938, är Sveriges största skogsägar förening 
med drygt 51 000 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.

Detta är Södra

» Delårsrapport för oktober–december publiceras den 
16  februari 2023 kl 11.

» Delårsrapporter kan laddas ned från sodra.com/finansiellt

Finansiell rapportering

Peter Karlsson, CFO

telefon 0470-890 28

epost peter.ma.karlsson@sodra.com

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

adress Skogsudden, 351 89 Växjö

telefon 0470-890 00

epost  info@sodra.com, medlemsservice@sodra.com

hemsida sodra.com

Kontaktinformation 
och adress
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