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LTAR – antal arbetsskador med 
frånvaro per miljon arbetade timmar

35
% avkastning på 

sysselsatt kapital

65
% soliditetmiljarder kronor nettoomsättning

8,1
1 oktober — 31 december 2022

Södras 
bokslutskommuniké 
med delårsrapport

Södra Wood 20 %

Södra Cell 58 %

Södra Innovation 1 %

Södra Skog 21 %

Övriga segment 0 %

Omsättning per affärsområde.  
Totalt 8 147 MSEK exklusive internleveranser.

Södra Wood 28 %

Södra Cell 39 %

Södra Skog 20 %

Södra Innovation 4 %

Koncerngemensamt 9 %

Övriga segment 0 %

Anställda per affärsområde.  
Totalt 3 282 anställda.

Kvartal 4
» Nettoomsättningen uppgick till 8 147 MSEK (7 042)
» Rörelseresultatet före av‑ och nedskrivningar uppgick till 1 368 MSEK (1 697)
» Rörelseresultatet uppgick till 1 026 MSEK (1 295)
» Rörelsemarginalen uppgick till 13 procent (18)
» Kassaflödet efter investeringar uppgick till −164 MSEK (288)

2022 i korthet
» Nettoomsättningen uppgick till 33 367 MSEK (27 060)
» Rörelseresultatet före av‑ och nedskrivningar uppgick till 9 136 MSEK (6 811)
» Rörelseresultatet uppgick till 7 805 MSEK (5 316)
» Rörelsemarginalen uppgick till 23 procent (20)
» Kassaflödet efter investeringar uppgick till 5 820 MSEK (3 192)
» Styrelsens förslag till vinstdelning uppgår till 3 243 MSEK

Nyckeltal
2022 

okt–dec
2021 

okt–dec
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Nettoomsättning, MSEK 8 147 7 042 33 367 27 060
Rörelseresultat före av‑ och nedskrivningar, MSEK 1 368 1 697 9 136 6 811
Rörelseresultat, MSEK 1 026 1 295 7 805 5 316
Rörelseresultat före av‑ och nedskrivningar, marginal 17 % 24 % 27 % 25 %
Rörelsemarginal 13 % 18 % 23 % 20 %
Avkastning sysselsatt kapital — — 35 % 25 %
Soliditet — — 65 % 63 %
Kassaflöde efter investeringar, MSEK −164 288 5 820 3 192
Antal medlemmar — — 51 476 51 938
Medlemsareal, miljoner hektar — — 2,8 2,7
Antal anställda — — 3 282 3 124
Positiv klimateffekt 1), Mton CO22e — — 12,1 13,3
Arbetsskador med frånvaro (LTA) 2), antal 9 16 50 56
Arbetsskadefrekvens (LTAR) 3) 6 11 10 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.

Träprodukter 24 %
Avsalumassa 51 %

Virkesråvara 8 %

Energiprodukter 9 %
Skogliga tjänster 6 %

Transporter 2 %
Övrigt 0 %

Nettoomsättning uppdelad 
per intäktskategori.
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Storsatsning på elektrifiering av transporter
Södra har inlett en storsatsning på elektrifiering av verksamhetens transporter. 
Ett nytt projekt kommer utreda möjligheten för att framåt ha eldrivna lastbilar, 
truckar och lastmaskiner som bidrar till att minska föreningens fossila utsläpp 
ytterligare.
 Vi är i dag nettoproducenter av el och har som mål att inte ha några netto‑
utsläpp av växthusgaser år 2040. Ett naturligt steg i detta arbete är elektrifiering 
av fordonsflottan och verksamheten. Sedan tidigare drivs delar av fordonsflottan 
i industrin på el, bland annat genom eltruckar på sågverken i Värö och Långasjö. 
Nu går detta arbete in i nästa fas och Södra inleder ett projekt om storskalig 
elektrifiering av interna arbetsmaskiner och lastbilstransporter.

Södra prisas som en av Sveriges främsta arbetsgivare
Södra har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag 2023. Syftet med Karriärföretagen 
är att belöna arbetsgivare som framgångsrikt satsat på karriär‑ och utvecklings‑
möjligheter samt att hjälpa studenter och unga arbetstagare att hitta framtida 
arbetsgivare.
 – Vi på Södra är givetvis otroligt stolta och glada för utmärkelsen som 
Karriär företag 2023. Utmärkelsen stärker oss i vårt arbete med människor och 
kultur i centrum för att tillsammans skapa framtiden. Detta börjar med en verk‑
samhet där varje sekund ska präglas av trygghet, säkerhet och en omtanke om 
varandra, säger Södras HR‑direktör Isabella Wärvik.

675 000 kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2022
Totalt har 675 000 m³fub granskog på Södras medlemsfastigheter skadats av 
barkborren under 2022. Trots att skadorna har minskat de senaste säsongerna 
ligger de fortfarande på en hög nivå.
 – Även om skadorna totalt sett är mindre 
i år än 2021, så är 675 000 m³fub en stor virkes‑
volym och det är viktigt att få bort så många 
angripna träd som möjligt ur skogen, säger 
Henrik Holmberg på Södra Skog.
 Resultatet av årets inventering visar en 
minskning av granbarkborreskadorna jämfört 
med 2021. Den positiva trenden som vi såg 
under 2021 fortsätter alltså och träden verkar 
återhämta sig från den extrema torkan 2018, 
även om det går långsamt.

Godkända mål för vår klimatambition
Under kvartalet har målen för vår klimatambition godkänts av Science Based 
Targets initiative. Målen uppfyller Parisavtalets målsättning om att hålla den 
globala uppvärmningen under 1,5°C. Detta är helt i linje med vår klimatambition 
att vara ledande i samhällets resa till klimatneutralitet. Science Based Targets 
initiative har varit ett stöd för oss i att tydliggöra våra mål och kommer framöver 
vara ett stöd i uppföljningen av vår klimatambition.

KL-trä och limträ till 
träbyggnad på 28 000 
kvadratmeter i Danmark
Södra har tecknat avtal med danska bygg‑
entreprenören LM Byg A/S om att leverera 
cirka 5 700 kubikmeter korslimmat trä 
(KL‑trä) och 2 300 kubikmeter limträ till den 
28 000 kvadratmeter stora trä byggnaden, 
vilket blir den största i  Danmark. Den danska 
arkitektfirman Henning Larsen har ritat 
projektet som utgör ny kontorsbyggnad 
för AP Ejendomen på Marmormolen i 
Köpenhamn.

Sju miljoner kronor till 
klimatrelaterad forskning
Södras forskningsstiftelse delade 
ut sju miljoner kronor till nio 
forsknings projekt för att främja 
utvecklingen av familje skogs‑
bruket. Ett flertal av projekten 
fokuserar på hur skogsbruket 
påverkas av ett allt varmare klimat 
i Sverige.
 – Klimatförändringarna innebär 
utmaningar för familjeskogsbruket 
på flera sätt och därför satsar vi 
för att hantera detta, säger Göran 
Örlander, ordförande i Södras 
forskningsstiftelse.
 Södras forskningsstiftelse 
bildades 1995 med uppdraget att 
främja forskning och utveckling 
som har betydelse för skoglig och 
skogsindustriell verksamhet i södra 
Sverige. Sedan dess har drygt 
200 olika forskningsprojekt fått 
dela på mer än 250 miljoner kronor. 
Nu blir de ännu fler.

Medlems avdelningen 
förstärker det 
kooperativa arbetet
För att förstärka arbetet med 
Södras strategi har medlems‑
avdelningen förändrat sin 
 organisation. Den består nu av 
tre enheter: Medlemsservice, 
Kooperation och lärande samt 
 Näringspolitik.
 – Vi vill skapa förutsättningar 
att jobba med Södras gemen‑
samma strategi där medlems‑
avdelningens fokus ligger på att 
stärka medlemserbjudandet. 
Det här visar att vi vill göra en 
rejäl satsning på kunskap och att 
utveckla de demokratiska proces‑
serna i föreningen. Det måste vi 
göra om vi ska fortsätta vara en 
attraktiv förening med engagerade 
medlemmar, säger medlemschef 
 Henrik Andersson.
 Den största förändringen är den 
nya enheten för Kooperation och 
lärande. Där ingår demokratiska 
processer, kunskap och lärande 
och ombudssupport.

Peter Karlsson ny affärsområdeschef för Södra Skog
Peter Karlsson, tidigare bland annat finansdirektör och tillförordnad vd för Södra, 
är ny affärsområdeschef för Södra Skog. Peter har lång erfarenhet från Södra 
och kommer att ansvara för att utveckla Södra Skog och dess organisation för 
att möta behoven inom bland annat medlemserbjudande, flödesstyrning och 
skogsskötsel. I detta ligger bland annat att dra nytta av digitaliseringens kraft i 
Södra Skogs verksamhet.
 – Jag är glad för det goda arbete som alla medarbetare på Södra Skog bedrivit 
och ser fram att fortsätta utveckla detta tillsammans. Framåt väntar flera 
viktiga möjligheter. Södras strategi påverkar områden som medlems erbjudande 
och skogsskötsel samtidigt som kompetensförsörjning blir centralt för att 
hantera pensionsavgångar och utveckling av vår verksamhet. Därtill krävs 
kontinuerlig utveckling av tjänsteerbjudande och medlemsinteraktion. Detta är 
en spännande resa att göra tillsammans med alla medarbetare och medlemmar 
inom Södra, säger Peter Karlsson.

Vi söker nya samarbetspartners 
för att utveckla lignin-produkter
Lignin kan ersätta fossila material i bland 
annat lim eller ligga till grund för nya 
biobränslen. Nu söker Södra samarbets‑
partners för att utveckla nya applikationer 
från produkten.
 Som en av världens största producent 
av massa av skogsråvara från familje skogs‑
bruket, utvinner Södra årligen miljon‑
tals ton lignin. Det är en produkt från 
massatillverkningen, men som samtidigt 
har stor potential som ett hållbart och 
förnyelsebart material. Lignin kan bland 
annat vara ett alternativ som bindemedel 
eller för nya biobränslen.
 Därför ser Södra lignin som ytterligare 
ett alternativ till dagens produktportfölj. 
Inget beslut är ännu fattat. Södra är nu i ett 
intensivt utredningsskede och beslut väntas 
fattas under kommande tolv månader.
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Lotta Lyrå
Vd & koncernchef

Rekordresultat
2022 är ett år jag ser tillbaka på med både stolthet för vad vi 
åstadkommit och ödmjukhet för allt vi har kvar att göra.
 Ett kvitto för vårt gemensamma arbete och den samlade 
kraften hos 51 000 medlemmar och 3 300 medarbetare är fören‑
ingens resultat för 2022. En kedja är inte starkare än sin svagaste 
länk och under året har vår robusta struktur bevisat sig.
 Vår omsättning uppgår till 33 miljarder kronor och vi når ett 
rörelseresultat om knappt 8 miljarder kronor. Det är ett fantastiskt 
resultat som speglar allas hårda jobb och familjeskogsbrukets 
centrala roll i klimatomställningen. Det är en produkt av en på 
många sätt exceptionell marknad, inte minst för Södras produkter 
inom massa och energi, och är starkt påverkat av den svaga 
svenska kronan. Under 2022 producerade vi också rekordmycket 
pappersmassa och levererade 140 000 ton mer massa än 2021. 
Därtill har vårt arbete med att skapa en effektivitet i världsklass 
hittills skapat effektivitetsvinster motsvarande drygt 300 miljoner 
kronor sett till ett helår, vilket är mer än målsättningen för året 
och bidrar till resultatet. Styrelsen föreslår en vinstdelning på 
3 243 miljoner kronor.

Fjärde kvartalet
För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 8 miljarder 
 kronor och rörelseresultatet till 1 miljard. Omsättnings till‑
växten och rörelseresultatet förklaras av ett bra marknadsläge 
och en god prisnivå på massa‑ och energisortimenten under 
perioden. I närtid bedömer vi att prisnivåerna kommer att 
hålla i sig, men det turbulenta omvärldsläget gör långsiktiga 
 prognoser mer osäkra.

Händelser under 2022
2022 har på många sätt varit ett intensivt år för Södra, fören‑
ingens 51 000 medlemmar och familjeskogsbruket. Det har 
varit ett år där vi skapat nya framgångar, men där vi även tyvärr 
fått uppleva två tragiska dödsolyckor på våra arbetsplatser. 
Sorgen och frustrationen över dessa olyckor har vi omsatt till 
än mer energi till att varje sekund av arbetsdagen på Södra ska 
präglas av trygghet, säkerhet och en omtanke om varandra. 
Arbetet med hälsa och säkerhet är omfattade och omfattar 
alla. Gemensamt fortsätter vi arbeta med såväl bättre tekniska 
lösningar som att förstärka de beteenden som sätter säker‑
heten först.
 Genom att stärka vår underliggande konkurrenskraft med 
ständiga förbättringar och smarta investeringar blir vi mindre 
påverkade av en turbulent omvärld. Detta gör vi exempelvis 
genom ett fortsatt digitaliseringsarbete för att modernisera 
den digitala infrastrukturen för stabilare drift på sågverken och 
öka effektiviteten på massabruken genom höjd tillgänglighet 
och produktion. Ett bra exempel på detta är den investering i 
ny utrustning på Södra Cell Värö som beslutades 2020 och som 
2022 fullt ut togs i drift med stor framgång.
 En annan viktig del för skogsgården är plantering och 
skogsplantor. Därför beslutade vi under året att bygga ett eget 
fryslager med plats för 40 miljoner plantor. Med detta kommer 
vi på ett tydligare sätt styra över planttillgången och kunna 
leverera ännu fler och bättre plantor till medlemmarnas skogar. 

Fryslagret kommer att byggas i anslutning till plantskolan i 
Falkenberg.
 Södra är från 2020 anslutet till FN:s Global Compact. Vi stödjer 
dess tio principer för hållbart företagande och redovisar på årlig 
basis resultatet av vårt arbete.

Stärkt medlemserbjudande
Förutom investeringarna i värdekedjan har vi jobbat hårt med 
att stärka medlemserbjudandet. Att vi i Södra ständigt är 
nyfikna på hur medlemmarnas behov utvecklas är centralt. 
Därför har vi under året arbetat intensivt med att utreda, 
initiera och förkasta olika initiativ som breddar basen för 
värde skapandet i skogen och skogsgårdens möjliga intäkter. 
Några som vi valt att utveckla är:

» Naturvårdspremien. Vi har inrättat en ny premie som 
innebär att de medlemmar som avsätter en större andel 
skogsmark än skogscertifieringen kräver – och därmed 
bidrar till vårt gemensamma naturvårdsarbete – får mer 
betalt för sitt virke.

» Bredare erbjudande kring lärande. Vi har skapat nya 
möjligheter för medlemmar och förtroendevalda att lära 
sig mer om Södra, familjeskogsbruket och kooperationen. 
Bland annat genom att arrangera fokusgrupper inom 
utvalda områden samt genom ett utvecklingsprogram för 
förtroendevalda.

» Södra Ädla. Den nya enheten ska attrahera teknik och 
förmåga till familjeskogsbruket genom att investera i bolag 
som stärker lönsamheten hos medlemmarna.

Vägen framåt
Vi har under 2022 också arbetat intensivt med att peka ut vart 
vi ska ta oss det kommande decenniet.
 Med den reviderade koncernstrategin ”Från en familj till en 
annan” har vi en riktning för 2023 och framåt. Vi ska fortsätta 
att förädla och förnya skogsgårdens värden med den gemen‑
samma strategin som utgångspunkt. Tillsammans kommer 
vi att driva viktiga förflyttningar som sätter människor och 
kultur i centrum, stärker skogsägarskapet och lönsamheten för 
skogsgården, optimerar värdekedjan från skogsägare till kund 
och konsument, säkerställer ett ledande erbjudande till våra 
kunder och konsumenter samt prioritera ett hållbart brukande av 
skogen och jordens resurser. I allt arbete kommer vår säkerhets‑
kultur stå i första rummet.
 Detta kan framstå som en omfattande ansats, men jag 
tycker att det är talande för skogens stora nytta och värde för 
såväl samhället som planeten. Och de produkter vi  producerar 
spelar en central roll i många människors liv. Vi arbetar 
ständigt för att värdet för familjeskogsbruket och Södras 
51 000 medlemmar ska bli så högt och synligt som möjligt. 
Oavsett om det är ekonomiskt, ekologiskt eller något annat 
för den enskilde familjeskogsbrukaren. Arbetet med att 
bygga vidare på bron från skogsgården till marknaden och 
 konsument  fortsätter – på så sätt är vi ständigt redo att möta 
det som väntar på andra sidan och förnya skogsgårdens värden, 
om och om igen.

Av familjeskogsbruket, för familjeskogsbruket. Så kan man förenklat beskriva Södras 
uppdrag och varför vi finns till. Familjeskogsbruket är Södras skäl och själ. För att lyckas 
med vårt uppdrag, att ständigt förädla skogsgårdens värden, brukar jag tänka att 
Södra ska vara bron mellan skogsgården och konsumenterna. För att maximera värdet 
av skogen behöver vi vara relevanta för våra kunder och duktiga på att möta konsument‑
krav som ständigt förändras.
 Mycket av vårt arbete inom Södra handlar om att bygga denna bro, föreningen, 
starkare och se till att den bär åt båda håll. Värdena som skapas på skogsgården måste 
vara både attraktiva för konsumenterna och samtidigt lönsamma för medlemmen. 
När jag under året har träffat kunder – i Sverige och internationellt – har frågan om 
vårt skogsbruk och hållbarhetsarbete ofta stått högst upp på agendan. Intresset har 
 överraskat mig, men visar hur många som ser familjeskogsbrukets nytta och möjlig‑
heter. Det är glädjande, men ställer samtidigt krav på oss att fortsätta leva upp till våra 
kunders och konsumenters förväntningar på oss och hur vi brukar skogen. Besluten 
som vi varje dag fattar i skogen påverkar Södras konkurrensförmåga på de marknader 
vi verkar och därigenom betalningsförmågan för virket.

Så förnyar vi 
skogsgårdens värden 
— om och om igen
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Marknadsläget
Den globala ekonomin står inför stora utmaningar. Tillväxten 
fortsätter att tappa fart, hög inflation har påverkat både länder 
och produkter och har visat sig vara ihållande. Riskerna för 
ett försämrat konjunkturläge har ökat. Räntehöjningar anses 
nödvändiga för att dämpa inflationen men ökar samtidigt den 
finansiella sårbarheten.
 Inköpschefsindex för världens stora ekonomier har varit 
fallande sedan första kvartalet 2021 och under 2022 fort‑
satte trenden. Tack vare ett starkt utgångsläge är det först 
under det fjärde kvartalet 2022 som indikatorerna pekar på 
 minskad ekonomisk tillväxt. Även om det kan skönjas tecken 
på att inflationen passerat en topp i USA har den varit fortsatt 
stigande i Europa och Sverige. Avmattningen i den amerikanska 
inflationen har hittills skett i en ytterst beskedlig takt. Det har 
skapat en oro för hur ihållande den globala inflationen kommer 
att vara och därmed huruvida det högre ränteläget kommer 
att bestå under en längre tid än beräknat. Förväntningarna 
gällande tidpunkten för när inflationen ska sjunka på bredare 
front har dock haft en tendens att flyttas fram vilket lägger en 
våt filt över utsikterna för 2023. OECD förutspår i sin senaste 
rapport från november att tillväxten i världen kommer att 

minska till 2,2 procent 2023 och studsa tillbaka till relativt blyg‑
samma 2,7 procent 2024. Asien förväntas vara den huvudsakliga 
tillväxtmotorn 2023 och 2024, medan Europa samt Nord‑ och 
Sydamerika kommer att se mycket låg tillväxt.
 Givet omvärldsfaktorerna har förutsättningarna varit 
utmanande för den ekonomiska utvecklingen i Europa. 
Energipriserna var fortsatt volatila under det fjärde kvartalet. 
I Västeuropa sjönk energipriserna rejält under september och 
oktober, framför allt på naturgas. Under november och fram till 
mitten av december steg priserna successivt i takt med kallare 
väder och begränsat produktionsutbud. Milt väder under andra 
halvan av december bidrog åter till sjunkande priser. Någon 
varaktig lättnad är svår att skönja med tanke på den grund‑
läggande problematiken kring energiförsörjningen i Europa 
samtidigt som den geopolitiska oron består. Effekterna av de 
generellt högre energipriserna har fortsatt och har under året 
skapat prisuppgångar på bred front. Nuvarande situation med 
hög inflation och stigande räntor påverkar både de europeiska 
företagen och hushållen. De högre energipriserna har bidragit till 
högre kostnader för produktion och insatsråvaror för företagen 
vilket därefter når konsumentledet. Trots att konsumenternas 
framtidstro ligger på rekordlåga nivåer har konsumtionen hittills 

rekordresultat tack vare gynnsamma marknadspriser för södras huvudprodukter 
samtidigt som södras välinvesterade industrianläggningar levererade fortsatt stabila 
volymer med hög kvalitet. nettoomsättningen för helåret uppgick till 33 367 mseK (27 060) 
med ett rörelse resultat om 7 805 mseK (5 316). för fjärde kvartalet uppgick omsättningen 
till 8 147 mseK (7 042). rörelseresultatet uppgick till 1 026 mseK (1 295). avkastningen på 
sysselsatt kapital uppgick till 35 procent (25). soliditeten var vid årets utgång 65 procent (63). 
styrelsen föreslår en vinstdelning på 3 243 mseK.
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Omsättning per affärsområde

Totalt 8 147 MSEK exklusive internleveranser.

hållits uppe. Fortsatt hög inflation, stigande räntor och tecken 
på stigande arbetslöshet bidrar dock till att motvinden hårdnar 
alltmer för den privata konsumtionen.
 Den ekonomiska utvecklingen i Sverige påminner till stor 
del om situationen i övriga Europa. Inköpschefsindex för 
tillverkningsindustrin har fortsatt att sjunka under det fjärde 
kvartalet och befinner sig på nivåer som indikerar minskad 
 ekonomisk aktivitet. Stigande priser för matvaror, drivmedel 
och el i kombination med högre räntor har bidragit till att hus‑
hållens köpkraft har fortsatt att försämras. Tillsammans med 
osäkerhet kring framtida konjunktur och fallande tillgångspriser 
har det bidragit till ett fortsatt svagt konsumentförtroende 
under fjärde kvartalet.
 Under det fjärde kvartalet stärktes den svenska kronan (SEK) 
gentemot den amerikanska dollarn (USD). Kronan försvagades 
dock gentemot euron (EUR) och det brittiska pundet (GBP). Den 
osäkra och volatila marknadsmiljön har bidragit till en fortsatt 
svag svensk krona.

Virkesförsörjningen
Efterfrågan på timmer var på en hög nivå under året med en viss 
minskning under andra halvåret som en effekt av produktions‑
begränsningar i sågverken. Efterfrågan på massaved var stabil 
under året, med en viss avmattning under fjärde kvartalet. 
Utbudet av slutavverkningen har varit lägre än föregående år. 
Granbarkborreskadorna har minskat under 2022 jämfört 
med 2021 men det finns fortsatt betydande skador i de 
nord östligaste verksamhetsområdena. För de olika energi‑
sortimenten som bränsleved och skogsflis har efterfrågan 
 gradvis stärkts under året.

Sågade trävaror
Prisutvecklingen för trävaror har varit turbulent under 2022, 
där priserna i början av året steg i samband med krigs utbrottet 
i Ukraina. Under sommaren och hösten föll sedan priserna 
tillbaka kraftigt då konjunkturavmattningen försvagade efter‑
frågan på trävaror samtidigt som utbudet var högt. Under 
kvartal fyra är dock prissänkningen generellt lägre och inom 
vissa segment oförändrad.
 Med de fallande priserna har lagernivåerna successivt 
sänkts längre fram i försörjningskedjan vilket inneburit en 
ökning av sågverkens lager. Södra Wood har därför vidtagit 
produktionsbegränsningar under hösten för att få en balans 
mellan produktion, lager och försäljning. Under kvartal fyra har 
försäljningsvolymerna förbättrats något, dels för att kunderna 
i Europa nu behöver börja fylla på sina lager igen, dels tack vare 
en ökad försäljning till marknader utanför Europa.
 I bygghandeln i Europa är det tydligt att den ökade  efterfrågan 
som drevs på under pandemin minskade kraftigt under 2022. 

Dessutom har bygghandeln under året också påverkats 
negativt av konsumenternas minskade köpkraft när inflation, 
energikostnader och räntor stigit. Våra industriella kunder i 
Europa har generellt haft en god efterfrågan under 2022, men 
under kvartal fyra märks det att konjunkturnedgången även 
börjar påverka detta segment. Marknaderna utanför Europa 
har inte lika tydligt blivit påverkade av energisituationen vilket 
hållit uppe efterfrågan på trävaror bättre. Efterfrågan i Kina har 
dock fortsatt dämpats av covidsituationen. Under hösten sker 
det en lägre sågverksproduktion i flera länder, vilket behövs för 
att balansera en lägre global efterfrågan på trävaror.

Massamarknaden
Massamarknaden fortsatte att stärkas under de första tre 
kvartalen under 2022. Det ledde till ett snittpris för barrsulfat‑
massa på 1 404 USD i Europa, att jämföra med 1 194 USD för 
2021, en ökning med 17 %. Priset på barrsulfatmassa i Kina steg 
också och nettopriset var under stora delar av året högre än 
i Europa. Även priset på lövsulfatmassa steg under de första 
tre kvartalen. Snittpriset i Europa uppgick till 1 285 USD under 
2022 att jämföra med 1 011 USD för 2021, en ökning med 27 %. 
Sedan början av hösten faller barrsulfatpriserna på alla mark‑
nader, medan priserna hittills ligger stilla för lövsulfatmassa. 
Vid fjärde kvartalets utgång var priset 1 429 USD för barrsulfat‑
massa och 1 380 USD för lövsulfatmassa i Europa, vilket kan 
jämföras med 1 498 USD för barrsulfatmassa och 1 380 USD för 
lövsulfatmassa vid utgången av föregående kvartal. Orsaken till 
prisfallet är en svagare efterfrågan på våra kunders produkter 
i den försvagade konjunkturen, vilket leder till svagare efter‑
frågan på pappersmassa. Denna trend väntas fortsätta under 
första halvåret 2023 med ytterligare prisfall på pappersmassa 
som följd.
 Genomsnittspriset på lövdissolvingmassa var under 2022 
1 050 USD vilket kan jämföras med genomsnittspriset för 2021 
som var 992 USD. Efterfrågan på dissolvingmassa är svag och 
vid fjärde kvartalets utgång var priset 900 USD. På grund av 
svag efterfrågan förväntas priset falla ytterligare.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick 
till 8 147 MSEK (7 042), en ökning med 16 procent. Omsättnings‑
tillväxten förklaras av den goda prisnivån på Södras huvud‑
produkter under perioden samt den svenska kronans försvagning 
gentemot EUR och USD.
 Den ackumulerade nettoomsättningen var 33 367 MSEK 
(27 060). Det motsvarar en ökning om 23 procent och  förklaras 
främst av den gynnsamma prisbilden för Södras huvud‑
produkter under året, ökade leveransvolymer samt positiva 
valutaeffekter.

Resultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 026 MSEK (1 295), 
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13 procent (18). 
Resultatet före skatt uppgick till 1 018 MSEK (1 306). Periodens 
skattekostnad var −138 MSEK (203). Rörelseresultatet för det 
fjärde kvartalet var i linje med förväntningarna och avspeglar den 
avmattning som skett på marknaden under hösten på Södras 
huvudprodukter i kombination med prissänkningar.
 Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till 7 805 MSEK 
(5 316) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 23 procent (20). 
Resultatutveckling för 2022 var huvudsakligen en effekt av att 

Södras välinvesterade industrianläggningar levererade fortsatt 
stabila volymer med hög kvalitet i kombination med god 
prisutvecklingen för Södras huvudprodukter samt en positiv 
valutaeffekt.
 Utleveransvolymerna ökade både avseende marknads‑
massa och sågade trävaror jämfört med föregående år. Föränd‑
ringen avseende koncerngemensamt är en effekt av en översyn 
av miljöavsättningarna som har påverkat årets resultat om 
150 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 7 724 MSEK (5 233). 
Den ackumulerade skattekostnaden var 889 MSEK (750). 
Avkastningen på sysselsatt kapital var 35 procent (25).

AFFÄRSOMRÅDEN Nettoomsättning Rörelseresultat

MSEK
2022 

okt–dec
2021 

okt–dec
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
2022 

okt–dec
2021 

okt–dec
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec

Södra Skog 3 956 3 237 14 613 12 203 273 282 366 370
Södra Wood 1 815 1 962 9 246 9 230 −130 452 1 723 2 779
Södra Cell 4 777 3 789 18 658 12 818 1 376 1 222 6 896 3 508
Södra Innovation 101 48 298 173 −76 −71 −75 −110
Övriga segment 8 52 194 532 0 −17 0 −27
Koncerngemensamt — — — — −417 −573 −1 105 −1 204
Elimineringar −2 510 −2 046 −9 642 −7 896 — — — —
Koncernen 8 147 7 042 33 367 27 060 1 026 1 295 7 805 5 316
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Södra Skog

Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 37 MSEK (5) 
exklusive omvärdering av biologiska tillgångar. Omvärderings‑
effekten för biologiska tillgångar uppgick till 236 MSEK (277) 
med följaktligen ett rörelseresultat för perioden, inklusive 
omvärdering av biologiska tillgångar, om 273 MSEK (282). 
Kvartalets resultat påverkas främst av bättre marginaler inom 

energi‑ och timmermarknaden. Efterfrågan på samtliga sortiment 
har under året varit god även om viss avmattning märktes inom 
sågverksindustrin under andra halvåret. Biologiska tillgångar 
påverkades av högre pris på skogsmark och skogsråvara, högre 
kostnader för avverkning och skogsvård, bedömda avverknings‑
nivåer samt valutaeffekter.

Södra Cell

Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 1 376 MSEK 
(1 222). Resultatutvecklingen förklaras främst av att nettoomsätt‑
ningen ökat till följd av att priserna ökat samt en positiv valuta‑
effekt. Omsättningen för kvartalet uppgick till 4 777 MSEK (3 789). 
Produktionsvolymen under kvartalet uppgick till 452 tusen ton 
(471) fördelat på 382 tusen ton (408) barrsulfatmassa, 29 tusen 
ton (20) lövsulfatmassa och 42 tusen ton (43) textilmassa.
 Ackumulerat uppgick omsättningen till 18 658 MSEK (12 818). 
Rörelseresultatet för helåret uppgick till 6 896 MSEK (3 508) och 

motsvarar en rörelsemarginal om 37 procent (27), vilket är det 
högsta resultatet i Södra Cells historia. Resultatförändringen 
förklaras av höga massapriser, ökade leveransvolymer, valuta‑
effekt (svagare svensk krona) samt prisökningar på levererade 
energiprodukter.
 Elproduktionen vid massabruken och vindkraftverken uppgick 
under kvartalet till 443 GWh. Elöverskottet uppgick till 126 GWh. 
Överskottet motsvarade cirka 28 procent av produktionen och 
såldes på öppna marknaden.

Övriga segment redovisar ett rörelseresultat för perioden på 
0 MSEK (−17). Rörelseresultatet för helåret uppgick till 0 MSEK (−27).

Övriga segment

Södra Innovation

Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till 
−76 MSEK (−71).
 Ackumulerat uppgick omsättningen till 298 MSEK (173). 
Rörelseresultatet för helåret uppgick till −75 MSEK (−110). Rörelse‑

marginalen var negativ (neg). Resultatförändringen förklaras 
framför allt av bra resultat från SunPine (104 MSEK påverkan på 
resultatet) samt av satsningarna och uppbyggnaden av verk‑
samheten inom korslimmat trä (KL‑trä) under året.

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till −130 MSEK 
(452) och avspeglar den sjunkande efterfrågan och de fallande 
priserna på sågade trävaror. Utleveranserna från Södra Wood 
ökade till 477 tusen m³sv jämfört med 383 tusen m³sv under 
motsvarande period föregående år. Produktionsvolymen 
minskade från 485 tusen m³sv föregående år till 403 tusen m³sv. 

Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 815 MSEK (1 962).
 Ackumulerat uppgick omsättningen till 9 246 MSEK (9 230). 
Rörelseresultatet ackumulerat uppgick till 1 723 MSEK (2 779), 
vilket är det näst högsta resultatet i Södra Woods historia. 
Att siffrorna inte når 2021 års nivå förklaras av lägre efterfrågan 
och sjunkande priser under andra halvåret.

Södra Wood
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Finansnetto
Koncernens finansnetto för kvartalet var −8 MSEK (11).

Kassaflöde
Kassaflödet före investeringar för kvartalet uppgick till 
488 MSEK (928). Kassaflödet efter investeringar uppgick 
till −164 MSEK (288). Ackumulerat uppgick kassaflödet före 
investeringar till 7 652 MSEK (5 190) och efter investeringar till 
5 820 MSEK (3 192). Likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick vid kvartalets slut till 10 737 MSEK (5 322).

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick den 31 december 2022 till 27 065 MSEK 
(21 088) varav inbetalt och emitterat insatskapital svarade för 
5 795 MSEK (5 103). Balansomslutningen ökade till 41 433 MSEK 
(33 429). Soliditeten per den 31 december 2022 uppgick till 
65 procent (63). Södras upplåning utgjordes av inlåning från 
medlemmarna på 6 430 MSEK (5 085) och ett lån från Nordic 
Investment Bank på 466 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 låna upp till 
2 000 MSEK. I tillägg till klubbavtalet håller Södra fyra bilaterala 
kreditfaciliteter om totalt 2 000 MSEK med förfall inom ett till 
två år. Skuldsättningsgraden uppgick till −0,1 ggr (0,0).

Investeringar, förvärv och avyttringar
Investeringarna för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 761 MSEK 
(637), varav 361 MSEK (333) inom Södra Cell, 117 MSEK (68) 
inom Södra Wood, 209 MSEK (60) inom Södra Skog och 73 MSEK 
(162) inom Södra Innovation.
 Ackumulerat uppgick investeringarna under året till 
2 011 MSEK (1 875), varav 1 076 MSEK (1 009) inom Södra Cell, 
360 MSEK (208) inom Södra Wood, 343 MSEK (184) inom Södra 
Skog och 230 MSEK (441) inom Södra Innovation. Investering‑
arna var främst inriktade på expansion, produktivitet och miljö.

Pågående utredning av EU-kommissionen
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 balansdagen.

Anställda
Antalet anställda uppgick per den 31 december 2022 till 3 282 
(3 124) varav 24 procent kvinnor (23).

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår en vinstdelning på 3 243 MSEK, motsvarande 
en utdelning på insatskapital på sammanlagt 2 161 MSEK, 
utdelning på virkesleveranser på 871 MSEK och en insats‑
emission på 211 MSEK.

Framtidsutsikter
I det långa perspektivet bedöms utsikterna för Södras huvud‑
produkter vara goda. Den underliggande efterfrågan på 
hållbara skogsbaserade produkter gynnas av den globala 
ekonomins underliggande tillväxt och skärpta klimatmål driver 
på omställningen mot en mer hållbar bioekonomi. I det korta 
perspektivet är dock osäkerheten stor med anledning av 
 konjunkturen, inflationen och osäkerheten på marknaden. 
Därmed bedöms 2023 bli ett utmanande år.
 För sågade trävaror och hållbart byggande i trä är bedöm‑
ningen att det blir en avmattning under kommande år, men 
långsiktigt återhämtar sig marknaden under 2024.
 Energisituationen i Europa är utmanande och kan komma 
påverka pappersproducenterna kommande år negativt, men 
osäkert i vilken utsträckning. Prisbilden på massa förväntas bli 
lägre nästkommande år.

0

500

−500
20212020 2022

Q4Q3 Q3 Q4Q2 Q2Q1Q4Q3Q2Q1 Q1

MSEK

1 000

1 500

2 000

2 500

Kassaflöde efter investeringar

Kassaflödet efter investeringar uppgick till 
5 820 MSEK under kvartalet.

Hållbarhet
Hållbarhet genomsyrar Södras gemensamma strategi. Viktiga 
områden är hälsa och säkerhet och ett hållbart brukande av 
skogen och jordens resurser.

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet för Södras medarbetare är högsta prioritet. 
Södra har en nollvision för arbetsskador och målet är att arbets‑
skadefrekvensen (LTAR; lost‑time‑accident rate) 2025 ska vara 
mindre än 5. Under året inträffade två olyckor med dödlig utgång på 
Södras arbetsplatser i Orrefors respektive Värö. Olyckorna utreds 
av Arbetsmiljöverket. Antalet arbetsskador med frånvaro (LTA; lost‑ 
time‑ accident) uppgick under fjärde kvartalet 2022 till 9 (16) och 
arbetsskadefrekvensen uppgick till 6 (11). Utfallet för helåret 2022 
var 50 (56) arbetsskador 
med frånvaro och en 
arbetsskadefrekvens på 
10 (11). Ett flertal initiativ 
och insatser för att nå en 
hälsosam arbetsplats som 
är fri från skador pågick 
under året. Södra behöver 
fortsatt arbeta systema‑
tiskt och långsiktigt för att 
minska arbetsskadorna 
och nå nollvisionen för 
arbetsskador.

Södra bedriver ett omfattande arbete för att identifiera och 
eliminera risker i alla delar av arbetsmiljön. Några exempel 
på arbetsområden är skyddsronder, interna revisioner, risk‑
inventeringar, riskanalyser och riskbedömningar, riskutredningar, 
hantering av riskobservationer, tillbud och olyckor, utbildning, 
nödlägesövningar och personlig skyddsutrustning. Arbetet sker 
bland annat utifrån metoden beteendebaserad säkerhet. Stora 
investeringar har genomförts för ökad säkerhet i form av bättre 
säkerhetsutrustning och tekniska lösningar med allt större 
fokus på det förebyggande säkerhetsarbetet. Under året har 
en gemensam funktion för Hälsa och säkerhet etablerats vars 
uppgift är att stödja och utveckla de förflyttningar som krävs för 
att nå strategiska målsättningar avseende hälsa och säkerhet.

Hållbart brukande av skogen och jordens resurser
Ett hållbart skogsbruk handlar om att öka skogstillväxten på 
ett ansvarsfullt sätt, att bruka skogen i linje med den långsik‑
tiga produktionsförmågan och att bevara och utveckla skogens 
natur‑, kulturmiljö‑ och sociala värden.
 Södra har som mål att den årliga skogstillväxten på medlems‑
fastigheterna ska vara 20 procent högre år 2050 än basåret 2015. 
För att öka skogstillväxten på ett ansvarsfullt sätt genomförs 
flera insatser:

» Arbete med förädling för att anpassa plantorna till ett föränd‑
rat klimat, högre tillväxt och ökad resistens mot skadegörare.

» Utveckling av koncept för näringsåterföring med bioaska.

» Utveckling av framtidens system för en effektiv och 
 skonsam föryngring.

» Stöd till forskning inom skogsvård och skogsteknik för 
ökad effektivitet och skonsamhet.

» Erbjudande om rådgivning till medlemmar där effektiv skogs‑
skötsel med kontroll av skador på skogen är viktiga delar.

» Aktivt arbete inom viltvård.

» Arbete med klimatanpassning vid val av trädslag vilket 
leder till en ökad andel tall, gran på lämpliga ståndorter 
och välskötta skogar med målsättningen att vara bättre 
rustad för ett varmare klimat med längre torrperioder.

Viktiga aktiviteter under året:

» Arbetet med en pilotfabrik för ett nytt sätt att framställa 
plantor genom vegetativ förökning fortsatte. Tekniken 
möjliggör en snabbare skogsträdsförädling av plantor med 
högre tillväxt som är anpassade för ett förändrat klimat 
och med resistens mot sjukdomar.

» Riktlinjerna för klimatanpassning av skogsbruket 
uppdaterades och workshops med forskare inom 
området hölls för att höja Södras kunskapsnivå, 
 granska  klimatanpassningsstrategin och undersöka 
 möjliga forskningssamarbeten.

» Fälttester med en ny markberednings‑ och planterings‑
teknik genomfördes.

» Deltagande i ett forskningsprojekt för att utveckla skogs‑
skötsel och förädling av de vanligaste lövträdslagen.

Södra arbetar för att bevara och främja den biologiska 
mångfalden – ett arbete under ständig utveckling. Under 2022 
sattes ambitionen att Södra vill vara drivande för en rikare 
biologisk mångfald för framtida generationer. I Götaland är 
natur vårdande skötsel viktigt för att bevara och främja den 
biologiska mångfalden. Södra har som mål att arealen utförda 
naturvårdande skötselåtgärder ska vara 3 000 hektar per år 2025. 
Resultatet för 2022 var 1 779 hektar (1 178). Fler nyckeltal för 
att kunna mäta effekten av åtgärder för att bevara och främja 
den biologiska mångfalden är under utveckling. För att öka 
fokus på och kvaliteten i utförandet av naturvårdande skötsel‑
åtgärder utbildades under året omkring 800 personer från både 
Södra Skogs fältorganisation och entreprenörer.
 För Södra är bevarandet av skogar med höga naturvärden 
viktigt. Markägare har olika förutsättningar i det arbetet bero‑
ende på brukandehistorik, markens beskaffenhet och fastig‑
hetens förutsättningar. Det innebär att många skogsägare 
avsätter en större andel av sin fastighet för naturvårdsändamål 
än vad certifieringsreglerna anger. För att premiera dessa med‑
lemmars bidrag till den biologiska mångfalden införde Södra 
under 2022 en naturvårdspremie vilken innebär att dessa med‑
lemmar får en extra bonus vid virkesuttag på hela fastigheten. 
Naturvårdspremien ökar med andel avsättningar och uppgår 
som mest till 25 kronor extra per kubikmeter fast under bark.
 I naturvårdsarbetet har Södra historiskt arbetat med olika 
miljöer, substrat och strukturer för att värna olika arter kopplat 
till skogliga miljöer. Den senaste tiden har fokus på enskilda 
arter och hanteringen av dessa ökat. Södra har utvecklat 
ett verktyg för att kunna inkludera kända artförekomster i 
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naturvårdsarbetet. Inom det strategiska projektet om biologisk 
mångfald undersöks hur Södra kan fortsätta utveckla naturvård 
och hänsyn i nya affärsmodeller för ökad biologisk mångfald.
 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. Skogens nettoinlagring av koldioxid plus våra 
skogsprodukters ersättning av produkter med högre klimat‑
belastning, minus våra fossila utsläpp, ger oss Södras totala 
klimateffekt. Södra har som mål att öka den positiva klimat‑
effekten till 13,5 miljoner ton CO22e år 2032. Resultatet 2022 var en 
positiv klimateffekt på 12,1 miljoner ton CO22e (13,3). Resultatet är 
en effekt av en lägre nettoinlagring av koldioxid i skogen och en 
lägre substitutionseffekt jämfört med föregående år.
 Virkesförrådet på fastigheter som ägs av medlemmar i Södra 
har ökat under lång tid vilket har lett till inlagring av koldioxid. 
Den långsiktiga trenden är ett koldioxidupptag på i genomsnitt 
4,8 miljoner ton CO22e per år (5,4) (linjär trend för tio år, femårs‑
medelvärden). Både skogsägarnas höga ambitioner gällande 
skogsskötselåtgärder och forskning och utveckling har bidragit 
till hög tillväxt. Samtidigt har avverkningsnivån varit på en hög 
nivå. För 2022, räknat som skillnaden mellan de två senast till‑
gängliga femårsmedelvärdena för virkesförrådet, skedde ingen 
nettoinlagring av koldioxid i skogar som ägs av medlemmar i 
Södra. Tillväxten har planat ut något och avverkningsnivån var 
hög, vilket betyder ett nettoutsläpp på i genomsnitt 3,2 miljoner 
ton CO22e per år (föregående år nettoinlagring 9,9).
 Nettoinlagringen av koldioxid i koncernens skogar var 0,4 
miljoner ton CO22e (0,4).
 När produkter baserade på förnybar skogsråvara tränger 
undan produkter med högre klimatbelastning – som stål, 
cement, plast och fossil energi – skapar substitutionen en 
positiv klimatnytta. Minskningen av fossila utsläpp genom 
substitution var 9,0 miljoner ton CO22e (9,6). Resultatet är en 
effekt av lägre leveranser av sågade trävaror och en totalt lägre 
avverkad volym jämfört med föregående år.
 Södras mål om minskade utsläpp av växthusgaser är god‑
kända i enlighet med Science Based Targets initiative (SBTi). 
De totala utsläppen av fossila växthusgaser i scope 1, 2 och 3 
var 2 121 kton CO22e (2 051).

» Målet är att utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 ska 
vara 50 procent lägre 2030 jämfört med basåret 2020*. 
Resultatet för 2022 var 82 kton CO22e (85), en minskning 
med 13 procent jämfört med basåret 2020. 
*  Målet omfattar landrelaterade biogena utsläpp och upptag 

från användningen av biomassa.

» Målet är att kunder motsvarande 70 procent av Södras 
utsläpp av växthusgaser i scope 3 kategori 10 (vidare‑
förädling av sålda produkter) ska ha satt egna mål enligt 
SBTi till 2027. Resultatet för 2022 var att 33 procent (36) 

av utsläppen kom från kunder som har satt egna mål 
enligt SBTi alternativt har gjort ett åtagande om att sätta 
egna mål.

» Målet är att övriga utsläpp av växthusgaser i scope 3 
(exklusive kategori 2 Kapitalvaror) ska vara 50 procent 
lägre till 2030. Resultatet för 2022 var 570 kton CO22e (586), 
en minskning med 6 procent jämfört med 2020.

Utsläppen i scope 1 och 2 var 16 kton CO22e (9) under det fjärde 
kvartalet. Kvartalsuppföljningen har en delvis annorlunda 
omfattning för scope 1 och 2 jämfört med helårsuppföljningen. 
Förändringen genomfördes som en del i granskningen av Södras 
mål om minskade utsläpp av växthusgaser av SBTi. Under 2023 
kommer redovisningsprincipen att tillämpas även för kvartals‑
uppföljningen.
 Under året genomfördes flera aktiviteter som på kortare 
och längre sikt kommer leda till lägre utsläpp av växthusgaser 
inom Södra och i vår värdekedja:

» Fortsättning på strategiskt projekt kring Södras klimat‑
position.

» Godkända mål för minskade utsläpp av växthusgaser i 
enlighet med Science Based Targets initiative.

» Uppstart av koncernövergripande projekt för storskalig 
elektrifiering av interna arbetsmaskiner och lastbils‑
transporter.

» Införande av hållbarhetsbedömning vid investeringar och 
internpris på koldioxid.

» Medlemskap i forskningsnätverket f3 som är ett nationellt 
centrum för samverkan för en hållbar transportsektor.

» Beställning av två elkranar till Mönsterås.
» Färdigställd elektrifiering av bangården vid kombinatet 

i Värö.
» Intresseföretaget Silva Green Fuel producerade bioolja av 

bra kvalitet i demonstrationsanläggningen i Norge.
» Deltagande i projektet RSI Green Fleet vars syfte är att 

minska utsläppen av växthusgaser från sjöfrakt.
» Samarbetsprojektet med bland annat det  nederländska 

flygbolaget KLM för produktion av bioflygbränsle 
(SAF;  sustainable aviation fuel) fortsatte med förstudie 
och djupare hållbarhetsanalyser.

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.

På styrelsens uppdrag

Växjö den 15 februari 2023

Lotta 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

Rapport över finansiell ställning 
för koncernen i sammandrag

MSEK
2022 

okt–dec
2021 

okt–dec
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Nettoomsättning 8 147 7 042 33 367 27 060
Övriga intäkter 155 461 758 704
Rörelsens kostnader −6 934 −5 806 −24 989 −20 953
Av‑ och nedskrivningar −342 −402 −1 331 −1 495
Rörelseresultat 1 026 1 295 7 805 5 316
Finansnetto −8 11 −81 −83
Resultat före skatt 1 018 1 306 7 724 5 233
Skatt 138 −203 −889 −750
Periodens resultat 1 156 1 103 6 835 4 483

Övrigt totalresultat
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet −153 86 344 168
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet 55 30 344 64
Periodens övrigt totalresultat −98 116 688 232
Periodens summa totalresultat 1 058 1 219 7 523 4 715

Resultat hänförligt till
Moderföretagets ägare 1 156 1 103 6 835 4 483
Periodens resultat 1 156 1 103 6 835 4 483

Totalresultat hänförligt till
Moderföretagets ägare 1 058 1 219 7 523 4 715
Periodens totalresultat 1 058 1 219 7 523 4 715

MSEK 31 dec 2022 31 dec 2021
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 68 66
Materiella anläggningstillgångar 16 383 15 599
Biologiska tillgångar 3 976 3 681
Aktier och andelar i intresseföretag 334 256
Överskott i fonderade pensionsplaner 221 —
Finansiella placeringar 147 139
Andra långfristiga fordringar 46 12
Uppskjutna skattefordringar 4 11
Summa anläggningstillgångar 21 179 19 764

Varulager 4 232 3 866
Skattefordringar 85 38
Rörelsefordringar 5 200 4 439
Kortfristiga placeringar 5 733 1 648
Likvida medel 5 004 3 674
Summa omsättningstillgångar 20 254 13 665

SUMMA TILLGÅNGAR 41 433 33 429

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 27 065 21 088
Summa eget kapital 27 065 21 088

Långfristiga finansiella räntebärande skulder 1 163 1 246
Långfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 136 128
Avsättningar för pensioner 24 243
Långfristiga avsättningar 529 381
Uppskjutna skatteskulder 1 997 1 663
Övriga långfristiga rörelseskulder 25 7
Summa långfristiga skulder 3 874 3 668

Kortfristiga finansiella räntebärande skulder 5 733 4 539
Kortfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder 76 77
Skatteskulder 290 478
Övriga kortfristiga rörelseskulder 4 395 3 579
Summa kortfristiga skulder 10 494 8 673
Summa skulder 14 368 12 341

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 433 33 429

SÖ DR A BO KSLUTSKO MMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2022 18SÖ DR A BO KSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 202217

finansiell a r aPP orter finansiell a r aPP o rter



Rapport över förändringar i eget 
kapital för koncernen i sammandrag

Rapport över kassaflöde 
för koncernen i sammandrag

Moderföretaget

Resultaträkning för moderföretaget 
i sammandrag

MSEK Totalt eget kapital
Ingående balans, 1 januari 2022 21 088
Årets totalresultat 7 523
Av medlemmar inbetalt insatskapital 206
Till medlemmar utbetalt insatskapital −95
Utdelning till medlemmar −1 657
Utgående balans 31 december 2022 27 065

Ingående balans, 1 januari 2021 16 759
Årets totalresultat 4 715
Av medlemmar inbetalt insatskapital 165
Till medlemmar utbetalt insatskapital −42
Utdelning till medlemmar −509
Utgående balans 31 december 2021 21 088

Resultat och ställning
Nettoomsättningen ökade till 7 403 MSEK (6 616) och rörelseresul‑
tatet minskade till 668 MSEK (868). Den positiva omsättnings‑
utvecklingen förklaras främst av en förstärkt prisnivå på marknads‑
massa samt att leveransvolymerna översteg föregående år för 
både marknadsmassa och för sågade trävaror.
 Rörelseresultatet för kvartalet berodde huvudsakligen på 
den gynnsamma prisbilden på Södras huvudprodukter samt 
den svenska kronans försvagning gentemot EUR och USD. 

Finansnettot för kvartalet uppgick till −73 MSEK (118). Resul‑
tatet efter finansnetto för perioden uppgick till 595 MSEK (986). 
Ackumulerat uppgick nettoomsättningen till 30 401 MSEK (24 601) 
och rörelseresultatet till 6 712 MSEK (4 672).

Medlemmar
Medlemsantalet var 51 476 (51 938 vid föregående årsskifte). 
Den anslutna medlemsarealen ökade med cirka 67 000 hektar 
och uppgick till 2,8 miljoner hektar (2,7 vid föregående årsskifte).

MSEK
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Resultat före skatt 7 724 5 233
Resultat från verksamhet som innehas för försäljning — —
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet samt förändring avsättningar 1 401 1 644
Betald skatt −834 −271
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 8 291 6 606

Förändring varulager (ökning –) −472 −627
Förändring rörelsefordringar (ökning –) −817 −1 144
Förändring av rörelseskulder (ökning +) 650 355
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 652 5 190

Kassaflöde från investeringsverksamheten −1 832 −1 998
Kassaflöde efter investeringsverksamheten 5 820 3 192

Förändring av insatskapital 111 123
Utbetald utdelning −1 657 −509
Förändring inlåning från medlemmar 1 344 460
Förändring lån −233 −1 159
Erhållen utdelning 25 —
Förändring kortfristiga placeringar med löptid > 90 dagar −4 120 −743
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −4 530 −1 828

PERIODENS KASSAFLÖDE 1 290 1 364

Likvida medel vid periodens början 3 674 2 300
Kursdifferens i likvida medel 40 10
Likvida medel vid periodens slut 5 004 3 674

MSEK
2022 

okt–dec
2021 

okt–dec
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Nettoomsättning 7 403 6 616 30 401 24 601
Övriga intäkter −63 237 462 434
Rörelsens kostnader −6 358 −5 614 −22 932 −19 034
Av‑ och nedskrivningar −314 −371 −1 219 −1 329
Rörelseresultat 668 868 6 712 4 672

Finansnetto −73 118 −106 −57
Resultat efter finansiella poster 595 986 6 606 4 615
Bokslutsdispositioner −665 −377 −665 −377
Resultat före skatt −70 609 5 941 4 238
Skatt 202 −32 −589 −568
Periodens resultat 132 577 5 352 3 670
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Balansräkning för moderföretaget 
i sammandrag

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 Delårsrapportering och 
den svenska årsredovisningslagen. För moderföretaget tillämpas 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer och årsredovisningslagen.
 Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som 
framgår av Årsredovisningen 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 Årsredovisningen 2021.
 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 räkenskaps‑ 
år efter 2022 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 årsredovisningen 
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 identifiering, 

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 policyer 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.

MSEK 31 dec 2022 31 dec 2021
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 1 2
Materiella anläggningstillgångar 14 099 13 692
Aktier och andelar i koncernföretag 4 480 4 308
Aktier och andelar i intresseföretag 99 99
Överskott i fonderade pensionsplaner 11 10
Andra långfristiga värdepappersinnehav 31 33
Andra långfristiga fordringar 46 9
Uppskjutna skattefordringar 37 93
Summa anläggningstillgångar 18 804 18 246

Varulager 3 470 3 048
Kortfristiga räntebärande fordringar hos koncernföretag 234 810
Kortfristiga fordringar 5 166 4 089
Kortfristiga finansiella placeringar 8 292 1 883
Kassa och bank 2 260 3 271
Summa omsättningstillgångar 19 422 13 101

SUMMA TILLGÅNGAR 38 226 31 347

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 7 208 6 516
Fritt eget kapital 9 924 6 812
Summa eget kapital 17 132 13 329

Obeskattade reserver 8 347 7 687

Avsättningar 540 390

Långfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 8 8
Långfristiga räntebärande skulder 1 163 1 246
Långfristiga rörelseskulder — 6
Summa långfristiga skulder 1 171 1 260

Kortfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag 788 330
Kortfristiga räntebärande skulder 5 733 4 539
Aktuella skatteskulder 278 440
Kortfristiga rörelseskulder och avsättningar 4 237 3 372
Summa kortfristiga skulder 11 036 8 681

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 226 31 347
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Not 6 | Växande skog
Det bedömda verkliga värdet per 31 december 2022 på Södras växande 
skog uppgår till 3 976 MSEK (3 681). Förändringen i balansräkningen 
uppgår till 295 MSEK (343), vilket avser omvärdering till verkligt värde 
samt förvärv av växande skog i Baltikum om 61 MSEK (65).

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 fjärde kvartalet 2022 uppgick kostnaderna för planerade 
underhållsstopp till 160 MSEK (102). För helåret uppgick kostnaden 
till 391 MSEK (275).

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

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 värderingsmodeller såsom 
diskontering av framtida kassaflöden till noterade marknadsräntor 
för respektive löptid.

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

Koncernen MSEK
31 december 2022 31 december 2021

Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde
Finansiella placeringar 34 34 34 34
Andra långfristiga fordringar — — 4 4
Rörelsefordringar 3 833 3 833 3 402 3 402
Kortfristiga placeringar 5 733 5 733 1 648 1 648
Likvida medel 5 004 5 004 3 674 3 674
Summa tillgångar finansiella instrument 14 604 14 604 8 762 8 762
Övriga tillgångar ej finansiella instrument 26 829 24 667
Summa tillgångar 41 433 33 429

Långfristiga skulder 1 324 1 410 1 374 1 422
Kortfristiga räntebärande skulder 5 809 5 903 4 616 4 628
Kortfristiga rörelseskulder 2 867 2 867 2 348 2 348
Summa skulder finansiella instrument 10 000 10 180 8 338 8 398
Övriga skulder ej finansiella instrument 4 368 4 003
Summa skulder 14 368 12 341

Koncernen 31 december 2022
MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Tillgångar 5 733 — 42 5 775
Skulder — — 44 44

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

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

MSEK

oktober–december
Södra Skog Södra Wood Södra Cell Södra Innovation Övriga segment Koncernen

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Virkesråvara 757 581 — — — — — — — — 757 581
Träprodukter — — 1 442 1 770 — — 39 25 — — 1 481 1 795
Avsalumassa — — — — 4 322 3 441 — — — — 4 322 3 441
Energiprodukter 269 224 147 22 387 270 60 35 — — 863 551
Skogliga tjänster 566 483 — — — — — — — — 566 483
Transporter 133 127 — — — — — — — — 133 127
Övrigt 9 11 6 — — — 2 — 8 52 25 63
Nettoomsättning varor och tjänster 1 734 1 426 1 595 1 792 4 709 3 711 101 60 8 52 8 147 7 042
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Kvartalsdata och 
segmentsinformation

2022 
okt–dec

2021 
okt–dec

2022 
jan–dec

2021 
jan–dec

OPERATIVT KAPITAL GENOMSNITTLIGT, MSEK
Södra Skog — — 6 106 5 479
Södra Wood — — 3 488 3 275
Södra Cell — — 14 125 13 229
Södra Innovation — — 874 484
Övriga segment — — 208 421
Koncerngemensamt — — — —
Elimineringar — — — —
Koncernen sysselsatt kapital, genomsnittligt — — 22 476 21 350

AVKASTNING PÅ OPERATIVT KAPITAL
Södra Skog — — 6 % 7 %
Södra Wood — — 49 % 85 %
Södra Cell — — 49 % 27 %
Södra Innovation — — 0 % neg
Övriga segment — — neg neg
Koncerngemensamt — — — —
Elimineringar — — — —
Koncernens avkastning på sysselsatt kapital — — 35 % 25 %

KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR, MSEK

Södra Skog −974 −737 −164 −118
Södra Wood 136 327 1 832 2 218
Södra Cell 1 407 1 057 6 254 2 404
Södra Innovation −108 −278 −397 −565
Övriga segment −84 −18 40 233
Koncerngemensamt −541 −63 −1 745 −980
Elimineringar — — — —
Koncernen −164 288 5 820 3 192

INVESTERINGAR, MSEK
Södra Skog 209 60 343 184
Södra Wood 117 68 360 208
Södra Cell 361 333 1 076 1 009
Södra Innovation 73 162 230 441
Övriga segment — 0 — 3
Koncerngemensamt 1 14 2 30
Elimineringar — — — —
Koncernen 761 637 2 011 1 875

MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Södra Skog — — 661 616
Södra Wood — — 921 939
Södra Cell — — 1 258 1 207
Södra Innovation — — 139 98
Övriga segment — — 2 35
Koncerngemensamt — — 281 223
Koncernen — — 3 262 3 118

2022 
okt–dec

2021 
okt–dec

2022 
jan–dec

2021 
jan–dec

NETTOOMSÄTTNING, MSEK
Södra Skog 3 956 3 237 14 613 12 203
 varav extern (1 734) (1 426) (5 921) (5 223)
Södra Wood 1 815 1 962 9 246 9 230
 varav extern (1 595) (1 792) (8 493) (8 498)
Södra Cell 4 777 3 789 18 658 12 818
 varav extern (4 709) (3 711) (18 463) (12 634)
Södra Innovation 101 48 298 173
 varav extern (101) (60) (296) (173)
Övriga segment 8 52 194 532
 varav extern (8) (52) (194) (532)
Koncerngemensamt — — — —
Elimineringar −2 510 −2 046 −9 642 −7 896
Koncernen 8 147 7 042 33 367 27 060

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV‑ OCH NEDSKRIVNINGAR, MSEK
Södra Skog 291 301 440 439
Södra Wood −78 504 1 930 3 050
Södra Cell 1 644 1 481 7 923 4 494
Södra Innovation −75 −4 −70 −29
Övriga segment 0 −16 2 −11
Koncerngemensamt −414 −569 −1 089 −1 132
Elimineringar — — — —
Koncernen 1 368 1 697 9 136 6 811

RÖRELSERESULTAT, MSEK
Södra Skog 273 282 366 370
Södra Wood −130 452 1 723 2 779
Södra Cell 1 376 1 222 6 896 3 508
Södra Innovation −76 −71 −75 −110
Övriga segment 0 −17 0 −27
Koncerngemensamt −417 −573 −1 105 −1 204
Elimineringar — — — —
Koncernen 1 026 1 295 7 805 5 316

RÖRELSEMARGINAL
Södra Skog 7 % 9 % 3 % 3 %
Södra Wood neg 23 % 19 % 30 %
Södra Cell 29 % 32 % 37 % 27 %
Södra Innovation neg neg neg neg
Övriga segment 0 % neg 0 % neg
Koncerngemensamt — — — —
Elimineringar — — — —
Koncernen 13 % 18 % 23 % 20 %

TILLGÅNGAR, MSEK
Södra Skog — — 6 128 4 953
Södra Wood — — 7 999 6 448
Södra Cell — — 28 597 21 223
Södra Innovation — — 296 97
Övriga segment — — 216 324
Koncerngemensamt — — −346 1 695
Elimineringar — — −1 457 −1 311
Koncernen — — 41 433 33 429
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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 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 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 kassaflöden 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 2021 och bakåt, utan de 
är avstämningsbara mot historiska 
rapporter.

NETTOOMSÄTTNING, FÖRÄNDRING
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Ingående nettoomsättning 27 060 20 351
Utgående nettoomsättning 33 367 27 060
Förändring 23 % 33 %

Visar Södras tillväxt.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV‑ OCH 
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Rörelseresultat 7 805 5 316
Avskrivningar och nedskrivningar 1 331 1 495
Rörelseresultat före av‑ och nedskrivningar 9 136 6 811

Ett komplement till rörelseresultatet som förenklat visar vad i resultatet som är kassaflödes‑
påverkande.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AV‑ OCH 
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Rörelseresultat före av‑ och nedskrivningar 9 136 6 811
Nettoomsättning 33 367 27 060
Rörelseresultat före av‑ och nedskrivningar marginal 27 % 25 %

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
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Nettoomsättning 33 367 27 060
Övriga intäkter och andelar av intresseföretags resultat 758 657
Rörelsens kostnader −24 989 −20 906
Av‑ och nedskrivningar −1 331 −1 495
Rörelseresultat 7 805 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–dec
2021 

jan–dec
Rörelseresultat 7 805 5 316
Nettoomsättning 33 367 27 060
Rörelsemarginal 23 % 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 översiktlig 
trendanalys över utvecklingen i Södra och vid en jämförelse med andra företag.

NEDSKRIVNINGAR, MSEK

NEDSKRIVNINGAR MARGINAL

NETTOSKULD, MSEK
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Räntebärande avsättningar — —
Räntebärande skulder 7 108 5 990
Finansiella fordringar 0 0
Kortfristiga placeringar och likvida medel −10 737 −5 322
Nettoskuld −3 629 668

Visar Södras finansiella styrka.

SKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Nettoskuld −3 629 668
Eget kapital 27 065 21 088
Skuldsättningsgrad −0,1 0,0

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

SYSSELSATT KAPITAL, MSEK
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Tillgångar 41 433 33 429
Finansiella tillgångar −11 105 −5 461
Avsättningar* −529 −381
Skatt* −2 287 −2 141
Rörelserelaterade ej räntebärande skulder −4 420 −3 586
Sysselsatt kapital 23 092 21 860
Genomsnitt 22 476 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–dec
2021 

jan–dec
Genomsnittligt sysselsatt kapital 22 476 21 350
Rörelseresultat 7 805 5 316
Avkastning 35 % 25 %

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

SOLIDITET
2022 

jan–dec
2021 

jan–dec
Eget kapital 27 065 21 088
Tillgångar 41 433 33 429
Soliditet 65 % 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 betalningsförmågan på 
lång sikt då eventuella kommande förluster avräknas mot det egna kapitalet.
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Med rötterna i skogen skapar vi framtiden. Södra bildades 1938 
ur idén om att vi är starkare tillsammans. I dag är Södra Sveriges 
största skogsägarförening med 51 000 familjeskogsbrukare som 
medlemmar. Tillsammans äger medlemmarna i Södra en världs‑
ledande industri som förädlar skogsråvaran till förnybara produkter 
inom massa, trä, byggsystem, flytande bioprodukter och energi.

Detta är Södra

» Delårsrapport för januari–mars publiceras i april 2023.
» Delårsrapporter kan laddas ned från sodra.com/finansiellt

Finansiell rapportering

Sara Cronholm, Tf CFO

telefon 0470‑891 88

e‑post sara.cronholm@sodra.com

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

adress Skogsudden, 351 89 Växjö

telefon 0470‑890 00

e‑post  info@sodra.com, medlemsservice@sodra.com

hemsida sodra.com

Kontaktinformation 
och adress


	Södras bokslutskommuniké med delårsrapport Q4 2022
	Nyckeltal
	Kort om kvartalet
	Vd-kommentar
	Perioden i korthet
	Affärsområden
	Finansiella rapporter koncernen
	Finansiella rapporter moderföretaget
	Noter
	Kvartalsdata och segmentsinformation
	Alternativa nyckeltal
	Kontaktinformation och adress



