
2019 

ÅRSREDOVISNING



2 / Norrskog årsredovisning / 2019

N      rskogor 2019

Styrelseordförande och vd / 4 
Ett samtal om året som gått 

Fem år i sammandrag / 6 

Norrskog i siffror 2018 / 7 

Hållbarhetsredovisningen / 8 
Ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

Styrelsen, sbo-ordföranden 
samt valberedning / 14 

Förvaltningsberättelse / 16
Resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalys, 
noter & revisionsberättelse 

Årsredovisning NWP / 50

Norrskog
Kontorsvägen 2

Box 133
872 23 Kramfors

010-150 25 00

Årsstämman  
äger rum i Umeå 
på Vävenscenen, 

Kulturhuset Väven 
5 juni 2020, kl 12.30

Registrering och 
lunch från kl 11

g

PRODUCERAD AV 
ADC Media

GRAFISK FORM 

Birgersson & Co 
REDAKTIONELLA TEXTER 

Petra Järnbert
BILDER

Tina Stafrén
Maria Boman

Anders Nilsson



2019 / Norrskogs årsredovisning / 5

»Kärnan i ändamålsparagrafen är 
lönsamhet för våra medlemmar. 
En fusion mellan Norra och Norr-
skog säkerställer ett långsiktigt 
värdeskapande för våra medlem-
mar i dag och i framtiden.«

»Starkare tillsammans«
Norrskog redovisar för 2019 en nettoom-
sättning på 1 715 MSEK, vilket är 101 MSEK 
högre än föregående år, men resultatet är 
negativt. Vad beror det på?

OLOV SÖDERSTRÖM: Resultatet före 
skatt ligger på minus 115 MSEK, vilket är 
långt under avkastningsmålet. De röda 
siffrorna handlar dels om omstrukture-
ringskostnader, vi tar stora kostnader för 
nedläggningen av Östavall under 2019. 
Men vi har även negativa siffror för rörel-
sen, främst beroende på fallande marknad 
för trävaror och höga premier på timmer 
till medlemmarna på kontrakt som teckna-
des under hösten 2018. Efterfrågan på trä-
varor har i grunden varit god men en hög 
produktion av trävaror till följd av mycket 
god tillgång på råvara i spåren av stormar 
och barkborrehärjningar i Centraleuropa 
har inneburit ett överutbud med fallande 
priser som följd. 

STIG HÖGBERG: Tyvärr har vi inte 
heller uppnått de volymer vi föresatt oss 
att avverka, vilket inneburit att vi tappat 
intäkter. Vi hade under början av året inte 
full fart i avverkningarna på grund av re-
sursbrist. Jämför vi oss med övriga skogs-
ägarföreningar som gör positiva resultat, 

ser vi en del av förklaringen till ett negativt 
resultat i vår kärnverksamhet, där intäk-
terna helt enkelt inte bär kostnaderna.  

I slutet av augusti ställde sig två eniga 
styrelser bakom förslaget om en samman-
slagning mellan Norra och Norrskog. Hur 
har den resan sett ut?

STIG HÖGBERG: Processen var redan 
långt gången när jag blev vald till ordfö-
rande i juni. Diskussioner om en sam-
manslagning har egentligen pågått på 
allvar sedan hösten 2018. Det är en resa 
som präglats av transparens, nyfikenhet, 
respekt och stort engagemang från båda 
styrelserna. En styrgrupp bestående av 
ordföranden, vice ordföranden och vd:ar 
för respektive förening har efter hand fått 
förtroende att ta diskussionen vidare. Jag 
är både stolt och glad över det enhälliga ja 
vi fick till förslaget av två stämmofullmäk-
tige i början av februari. 

OLOV SÖDERSTRÖM: Bägge förening-
arna har ju samma uppdrag. Att konkur-
rera med varandra innebär därför att vi 
riskerar att spilla energi när vi har de 
norrländska skogsägarnas bästa för ögo-
nen. Med fler medlemmar och en större 
geografisk yta blir vi en kraftfull aktör med 

en konkurrenskraftig industristruktur och 
förmåga att leda resurskrävande utveck-
ling av skogliga tjänster. Nu ser vi fram 
emot att bygga en ny förening där vi med 
skogsägaren i fokus tar tillvara de bästa 
arbetssätten, rutinerna och systemen från 
respektive förening i det arbetet. 

Parallellt med diskussionerna om 
en sammanslagning har Norrskog på 
styrelsens uppdrag utrett den egna indu-
stristrukturen. Vad har framkommit i den 
utredningen?

OLOV SÖDERSTRÖM: Ska man som 
skogsägarförening ha egen industri måste 
den vara effektiv. Med åren har det blivit 
allt tydligare att vår egen råvarubas inte 
räcker för att utveckla två sågverk. Investe-
ringar i sågverk kräver produktionsökning-
ar för att kunna räknas hem, och råvaran 
räcker då endast till ett sågverk. Vi måste 
välja att satsa på ett av de två sågverk vi 
har. Vi har gjort en grundlig analys som 
tydligt visar att Hissmofors är det sågverk 
som har bäst förutsättningar framåt, och 
följden blir att vi tvingas avveckla Östavall. 
Dels handlar det om logistiken, dels om 
att vi i Hissmofors har ett starkt konglo-
merat med sågverk, hyvleri och impreg-

nering där vi har bättre möjligheter att ta 
tillvara värdet på medlemmarnas timmer.  

STIG HÖGBERG: Vi är medvetna om 
att beskedet kom som en chock för våra 
anställda i Östavall och de har en jobbig 
period i ryggen. I den mån vi kan underlätta 
för personalen gör vi självklart det, och 
faktum är att arbetsmarknaden i Ånge har 
visat sig vara mer positiv än vi kunde tro. 
Jag vill också passa på att rikta ett tack till 
de anställda som fortsätter att arbeta fram 
till sommaren 2020. 

Förutom förslaget om en historisk fu-
sion var 2019 det år när klimatfrågan vann 
stora landvinningar. Vilken roll spelar 
skogen i klimatdebatten som ni ser det? 

STIG HÖGBERG: Ur ett ekonomiskt och 
klimatmässigt perspektiv är skogen viktig 
både för det lokala och nationella samhället. 
Här ser vi naturligtvis fördelar med en stor 
skogsägarförening som kan skapa långsik-
tig klimatnytta. För att få så stor effekt som 
möjligt av skogsbruket i klimatarbetet ska 
virkesproduktionen vara så hög som möj-
ligt. Råvaran från skogen ger sedan ytterli-
gare klimatnytta genom substitution, alltså 
när skogsprodukter ersätter fossila material 
och bränslen. Skogsbruket har också en vik-

tig roll för företagandet på landsbygden.
OLOV SÖDERSTRÖM: För Norrskogs 

del har vi sedan 2016 haft ett internt mål 
att sänka vår koldioxidanvändning och 
kunde 2019 konstatera att vi nått detta 
mål med råge. Främst handlar det om mer 
effektiva motorer och en ökad användning 
av biobaserat bränsle. Målet – exklusive 
transport av färdiga varor till slutkund – var 
en förbrukning på 43 kilo koldioxid per 
kubikmeter sågad vara, men vi landade på 
36, från en förbrukning på 47 kilo koldioxid 
per kubikmeter sågad vara under 2016. 

Sedan har det knappast undgått någon 
att privata skogsägares handlingsutrymme 
minskat på senare år. Hur ser ni på det?

STIG HÖGBERG: Som förening måste 
vi slå vakt om medlemmarnas intressen. 
Kärnan i ändamålsparagrafen är lönsam-
het för våra medlemmar. En fusion mellan 
Norra och Norrskog säkerställer ett lång-
siktigt värdeskapande för våra medlemmar 
i dag och i framtiden. En stark och enad 
skogsägarrörelse är viktigare än någonsin, 
både för att möta utmaningar på virkes-
marknaden men även för att kunna påverka 
beslutsfattare som vill nyttja enskilda män-
niskors skog till annat än skogsbruk.

STÖRSTA  
UTMANINGEN
När vi nu ska bygga den 
nya föreningen Skogs
ägarna Norra Skog lägger 
vi oss vinn om att ta med 
oss det bästa ur respektive 
förening. Med all respekt 
för den stora geografin är 
jag ändå optimistisk när 
jag ser att de två förtro
endemannaorganisatio
nerna som ska bli en, har 
betydligt fler likheter än 
skillnader. Det är nu det 
verkligt roliga börjar! 

STÖRSTA  
UTMANINGEN
Att tillsammans med Nor
ra Skogsägarna skapa en 
ny gemensam skogsägar
förening. Det är ett tufft 
arbete som ligger framför 
oss, men vi har redan nu 
kommit en bra bit på väg. 
Vi har tillsammans identi
fierat de bästa systemen, 
de bästa arbetssätten och 
de bästa rutinerna från de 
bägge föreningarna. Det 
ligger till grund för hur vi 
ska arbeta i den nya för
eningen. Vi har även inlett 
arbetet med att skapa en 
gemensam företagskultur, 
och där har vi sannolikt 
den största utmaningen. 

Vd och ordförande :

Stig Högberg
Styrelseordförande

Olov Söderström
Vd
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5 år i sammandrag Norrskog i siffror 2019  
Medeltalet anställda i moderföreningen 
var under året 115 (105), varav 115 (105) 
tjänstemän och 0 (0) kollektivanställda. 
Av de årsanställda var 33 kvinnor varav  
33 tjänstemän och noll kollektivanställda.

Sjukfrånvaron var under 2019 1,38 % 
och av detta utgjorde långtidsfrånvaron 
20,27 %. Under året utbetalades lag stadgad 
och avtalsenlig sjuklön med 283 578 kr. 

I koncernen var medeltalet anställda 
under 2019, omräknat till årsanställda,  
301 (287) varav 162 tjänstemän och  
139 kollektivanställda. Antalet kvin-
nor var 44 tjänstemän och 15 kollektiv-
anställda, vilket utgör 20 % av samtliga 
anställda. Under 2019 utbetalades totalt 
i löner 48 927 kkr (46 470). De personal-
anknutna kostnaderna per anställd 

(löner, skattepliktiga kostnadsersätt-
ningar och sociala kostnader) uppgick till 
i medeltal 631 kkr (657). Personalomsätt-
ningen, definierad som antalet påverkba-
ra avgångar i förhållande till medeltalet 
anställda, var 8,7 %. 

Den genomsnittliga medelåldern för 
personalen var 43 år. Kvinnornas medel-
ålder var 42 år och männens 43 år.
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301
Antalet anställda i medeltal i  

koncernen Norrskog under 2019,  
omräknat till årsanställningar.

SKOGSBRUKSPLANER
Under 2019 har Norrskog 
planlagt ca 35 500 hektar 
vilket gör oss marknads
ledande inom vårt geo graf
iska område.

NY STOR KÖPARE
Norrskogs export av sågat 
virke till Storbritannien  
ökade med 50% under 2019 
jämfört med 2018.   
    
    
 

 

Den totala 
virkesfångsten  
2019 var  
1 227 m3fub.

Koncernen   2015  2016 2017 2018 2019

  
Virkesfångst tusen m³ fub    1 475 1 453 1 218 1 104 1 227
 – därav leveransvirke tusen m³ fub   76 62 63 37 42
 – därav avverkningsuppdrag tusen m³ fub  1 399 1 391 1 155 1 067 1 185

Medlemmar st  12 372 12 044 11 928 11 869 11 079
Förändring st  -228 -328 -171 -71 -759
Medlemsareal tusen ha 972 960 965 856* 856
Virkesfångst per medlem m³ fub  119 121 102 89 99

Anställda st  311 307 289 287 301
– varav dotterbolag   217 214 193 182 186
Virkesfångst per anställd i Norrskog ek. för. tusen m³ fub  15,7 15,6 12,7 10,5 10,7
   
Resultaträkning    
Omsättning milj kr  1 805 1 746 1 612 1 614 1 715
Resultat före skatt milj kr   -19,0 -37,0 -6,4 1 -115
Redovisat resultat milj kr  -17,5 -31,9 -3,5 0 -109

Balansräkning milj kr   1 939 1 901 1 837 1 847 1 519
Bundet eget kapital milj kr   200 206 195 206 208
– varav insatskapital milj kr  126 126 124 123 122
Fritt eget kapital milj kr   89 41 60 60 -47

Nyckeltal    
Kassalikviditet** %   129,6 137,9 141,4 140 131
Soliditet*** %   15 13 13 14 11
  

** Omsättningstillgångar - varulager + outnyttjade checkkrediter x 100
Kortfristiga skulder
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*** Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

* Medlemsarealen är inte direkt jämförbar med tidigare år, då registren rensats på dubbelredovisade arealer.
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VIRKESFÅNGSTENS
FÖRDELNING

1,4 % specialsortiment

52,8 % sågtimmer

41,2 % massaved

4,6 % övrigt
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Beskrivning 
av verksamhet 
och affärsidé

Norrskogs verksamhet utgår framför allt 
från ändamålsparagrafen i föreningens 
stadgar.

§ 2 .  Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att själv eller genom annan:

1 )  driva handel med och förädling av 
skog och skogsprodukter från huvudsak-
ligen föreningens medlemmar och annan 
därmed förenlig verksamhet;

2 ) verka för en tryggad och ändamåls-
enlig avsättning till bästa möjliga priser 
för medlemmarnas skogsprodukter; 

3 ) verka för en god skogsskötsel och 
tillhandahålla tjänster och förnödenheter 
för medlemmarnas skogsbruk;

4 ) stödja och utveckla enskilt skogs-
bruk samt bevaka och främja medlemmar-
nas näringspolitiska intressen.

Detta innebär att beslut och ageranden 
inom föreningens medlemsverksamhet 
och operativa verksamheter ska utgå från 
föreningsverksamhetens syften och ligga i 

linje med dessa. Även föreningens affärsidé 
utgår från ändamålsparagrafen: 

Norrskogs affärsidé är att addera värde till 
medlemmarnas skogstillgångar. Detta ska 
ske genom att effektivt anskaffa och leverera 
virke till den egna industrin, bedriva lönsam 
trävaruindustri och handel med virke och övriga 
sortiment. 

Strävan är att addera så mycket värde som 
möjligt utifrån vår position på marknaden och 
med grunden i vår norrländska råvara. 

Norrskogs verksamhet ska vara hållbar 
ur såväl ekonomiskt som miljömässigt och 
socialt perspektiv. Dessa tre perspektiv är på 
många sätt varandras förutsättningar och i 
stora delar även kommunicerande kärl. Om 
vår verksamhet till exempel inte är ekono-
miskt hållbar så kommer den på sikt inte 
heller att generera de positiva miljöeffekter 
som skogsbruk ger, som kolbindning och 
substitution av klimatskadliga material.

En miljömässigt svag verksamhet kan på 
sikt inte behålla sin marknadsposition eller 
sina sociala värden, och så vidare. För att 
säkerställa hållbarhet gör Norrskog löpande 
uppföljningar av verksamheten.

Norrskogs uppföljningar utgår bland 
annat från de miljöaspekter som förening-

en identifierat. Där har den skogliga verk-
samheten, och särskilt fältplanering och 
avverkning, bedömts som mest central 
avseende verksamhetens miljöpåverkan.

Även uppföljningen av övriga skogliga 
åtgärder är viktig ur hållbarhetssynpunkt, 
då den ger en bild av verksamhetens sociala 
och ekonomiska hållbarhet. Det är till ex-
empel viktigt att återbeskogning och annan 
skogsvård sker på ett sätt som ger kom-
mande generationer tillgång till skog som 
genererar sociala och ekonomiska värden 
samt möjlighet till utveckling av regionen.

MILJÖMÄSSIG 
HÅLLBARHET

Aktiviteterna rådgivning, kontraktering 
av virke och avverkningsuppdrag, skogs-
vård, fältplanering och avverkning är de 
som medför störst miljömässig påverkan 
inom Norrskogs verksamhet.

Dessa är kartlagda i föreningens ”bety-
dande miljöaspekter” och följs i löpande 
uppföljningar. Arbetet med att minimera 
negativa miljöeffekter av verksamheten 
styrs bland annat av Norrskogs miljöpo-
licy, svensk lagstiftning, skogssektorns 

gemensamma målbilder för god miljö-
hänsyn, certifiering enligt ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, PEFC™ Skogsbruk och 
Gruppcertifikat samt Spårbarhet. Fören-
ingen innehar även ytterligare ett tredje-
partscertifierat spårbarhetscertifikat.

Transporter av virkesråvara och färdig-
produkter genererar utsläpp av växthus-
gaser, framför allt av koldioxid. Norrskog 
strävar därför efter att så mycket av trans-
portarbetet som möjligt ska förläggas till 
järnväg, vilket ger signifikanta minsk-
ningar av dessa utsläpp. Under 2019 har 
andelen biodrivmedel i transportarbetet 
för rundvirke och biprodukter ökat, vilket 
minskar koldioxidutsläppen. Samtidigt 
har medeltransportavståndet för sågtim-
mer ökat med fyra kilometer. 

Arbetet med att minimera negativa 
miljöeffekter av verksamheten styrs 
främst av Norrskogs miljö- och kvalitets-
policy, Norrskog Wood Products AB:s 
(NWP) miljöpolicy samt ”Hållbarhetspoli-
cy för transporter”. Norrskog har kravet på 
sina leverantörer att alla transporter ska 
skötas enligt Skogsindustriernas hållbar-
hetskriterier och miljökrav.

Verksamheten vid Norrskogs industri-

er konsumerar elektrisk energi, drivmedel 
till förbränningsmotorer, smörjoljor och 
bioenergi. NWP har en elförsörjning som 
är CO2-fri och kärnkraftsfri. Bränslet till 
traktorer, truckar och andra fordon i indu-
striverksamheten är fossilfri HVO, vilket 
minskar utsläppen av koldioxid. Den bio-
energi som används i industriverksamhe-
ten är bark, spån och andra restprodukter 
från egen verksamhet. 

Verksamheten i Norrskog Wood Pro-
ducts är tillståndspliktig och har därmed 
kontrollprogram som verifieras och kon-
trolleras av tillsynsmyndighet. Detaljerna 
kring miljöpåverkan och utsläpp beskrivs 
i den årliga miljörapporten till respektive 
industris tillsynsmyndighet. Exempel på 
utsläpp och miljöpåverkan:

> Bränsleförbrukning i truckar och 
traktorer;

> Timmerlagret bevattnas sommartid, 
regleras i kontrollprogram;

> Bullerpåverkan från verksamheten, 
regleras i kontrollprogram;

> Förbränning av eldningsolja för 
energitillverkning, för att hantera toppar 
av högt energiuttag, vilket endast görs 
under kortare perioder;

Som ett av Sveriges omkring  
1 600 största företag åligger det 
Norrskog att årligen redovisa  

hur vi i värdekedjans alla delar hanterar frågor som  
rör bland annat miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, 
antikorruption och mänskliga rättigheter.  
Detta är vår hållbarhetsredovisning.

Norrskog 
Hållbarhets- 
redovisning 
2019

> Förbränning av bark och spån för 
energitillverkning;

> Energin används för torkning av 
virke samt uppvärmning av byggnader;

> Fastbränslepannorna släpper bland 
annat ut stoft, vilket regleras i kontroll-
program, och NOx som är ett avgiftsbelagt 
utsläpp som hanteras av Naturvårdsver-
ket;

> Askan från förbränningen hanteras 
enligt miljötillstånd på respektive enhet;

> Färgrester och rengöringsvätskor 
(skickas på destruktion);

> Impregneringsvätska. 
Arbetet med att minimera negativa miljö-
effekter av verksamheten styrs främst av 
Norrskogs miljö- och kvalitetspolicy samt 
NWP AB:s miljöpolicy, och omsätts till 
miljömål och handlingsplaner i det årliga 
arbetet med Norrskogs enhetsplaner som 
upprättas inom koncernens olika enheter.

Norrskog följer och utvärderar varje år, 
genom en kombination av egenuppfölj-
ning och centrala stickprov, den skogliga 
verksamheten med avseende på:

> markberedning (areal, antal plan-
teringspunkter, kvalitet på planterings-
punkter samt hänsyn till forn- och 
kulturlämningar);

> plantering (areal, antal godkända 
plantor); 

> röjning (åtgärdad areal och kvalitet);
> gallring (kvalitet, hänsyn till mark 

och vatten samt natur- och kulturvärden);
> slutavverkning (hänsyn till mark och 

vatten samt natur- och kulturvärden);
> tillfredsställelse och nöjdhet hos 

skogsägare för vars räkning föreningen 
utfört avverkningsuppdrag. 

Norrskog följer och utvärderar varje år 
arbetet med transport av rundvirke och 
biprodukter avseende: 

> utsläpp av koldioxid. 

Norrskog följer och utvärderar varje år 
arbetet i sågverks- och förädlingsindustri 
avseende:

> se ovan angående miljörapport till 
tillsynsmyndigheter;

> el- och energiförbrukning; 
> utsläppsmängder/-volymer av främst 

diesel, oljor, buller, NOx, stoft, emissioner 
från sönderdelning av stockar, bevattning, 
färgrester;

> tillfredsställelse och nöjdhet hos 
kunder till NWP Byggprodukter.
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De väsentliga risker som  
vår verksamhet medför på  
miljöområdet är:

•  Påverkan på skogens flora, fauna och 
förmåga att tillhandahålla andra ekosys-
temtjänster än rundvirkesproduktion.

•  Utsläpp av klimatgaser, framför allt 
koldioxid från maskiner, transportfordon 
och industriverksamhet. 

•  Andra utsläpp till mark, vatten  
och luft. 

•  Konkurrenskraften hos Norrskogs skogs-
bruk och skogsindustri, gentemot konkur-

rerande material eller skogsindustriproduk-
ter från andra företag, är beroende av att 
verksamheten är hållbar ur såväl miljömäs-
sigt som ekonomiskt och socialt perspektiv. 
Medveten och professionell hantering av 
hållbarhetsfrågorna är därför av grundläg-
gande betydelse för vår verksamhet.

Positiva miljöaspekter  
i Norrskogs verksamhet

•  Växande skog omvandlar växthusgasen 
koldioxid till trä, som i sin tur kan använ-
das i stället för råvaror som är sämre för 
klimatet. Ett effektivt, uthålligt nyttjande 
av skogsresursen är därför viktigt för om-
ställningen till ett fossilfritt samhälle.

•  Tillväxten i medlemmarnas skogar 
binder varje år i storleksordningen 2,5 
miljoner koldioxid ur atmosfären.

•  Skogsbrukets vägnät gör det möjligt 
för stora grupper i samhället att ta sig ut 
i skog och mark för att idka friluftsliv. Vä-
garna minskar även skotningsavstånden 
och därmed skogsbrukets utsläpp till luft. 
Anläggning av vägar kan således även 
vara en positiv miljö-/social aspekt.

Exempel på miljöför- 
bättrande åtgärder 2019

•  Norrskog har under 2019 fortsatt arbe-
tet med Hållbarhetsavtalet, riktat mot 
medlemmarna. Ett villkor för avtalsteck-
nande är PEFC-certifiering och skogs-
bruksplan som uppfyller PEFC. Syftet 
med avtalet är att ytterligare fokusera 
på de många miljömässiga, ekonomiska 
och sociala värden som skapas genom 
långsiktighet i hushållning och brukande 
av skogsfastigheten. Det har bidragit till 
att medlemmarna ökat arealen skogs-
bruksplaner. 

•  Norrskog har under året ökat fokus på 
hänsyn till forn- och kulturlämningar, 
vilket följs i fältplaneringen. Insatserna 
har fått positiv feedback från berörda 
myndigheter.

•  Under året fortsatt sanering av kisaska 
inom industriområdet i Hissmofors. 
Kisaskan är en rest från tidigare verksam-
het, utförd av tidigare ägare, på indu-
striområdet. Saneringen innebär att den 
förorenade marken återställs och blir 
användbar för industriell verksamhet.

•  Arbetet med att minska utsläppen av 
NOx vid Norrskogs industri i Hissmofors 
ledde under 2019 till att dessa minskade 
med 40 procent. 

•  Norrskog började under året att leve-
rera biobaserad värme till fjärrvärmenätet 
i Krokoms kommun.

•  Arbetet med att minska spårbildning 
vid terrängkörning fortsätter genom 
förbättrad planering och via utvärdering 

av en specialutrustad skogsmaskin med 
mycket lågt marktryck.

•  Majoriteten av Norrskogs slutavverk-
ningsmaskiner är nu kvalitetssäkrade 
av Biometria. Detta ger en ökad mätnog-
grannhet, vilket ökar virkesvärdet för 
skogsägaren och minskar spillet (kapmå-
nen-vrak) i industrin och bidrar därmed 
till förbättrat nyttjande av råvaran.

UPPFÖLJNING AV  
SKOGLIG VERKSAMHET

Under fältsäsongen 2019 har uppföljning 
av skötselåtgärderna markberedning, 
plantering, röjning, gallring och slut-
avverkning genomförts. Målsättningen 
för uppföljningarna har höjts jämfört 
med tidigare. För åtgärderna markbered-
ning, plantering och röjning har mål-
sättningen ökats från 5 % till 20 % av den 
åtgärdade arealen. För uppföljning av 
gallring och naturhänsyn efter avverk-
ning har målarealerna ökats från 5 % till 
10 % av den åtgärdade arealen. Orsakerna 
till ökningen är att Norrskog önskar ett 
större stickprov för att säkerställa en hög 
kvalitet på genomförda uppdrag. 

Då sammanställningen av skogsvårds-
uppföljningen (markberedning, plantering 
och röjning) ännu inte kunnat slutföras 
kan dessa resultat inte presenteras här. 

Gallring

Målet var att genomföra stickprovskon-
troller på minst 569 ha (10 % av åtgärdad 
areal, totalt 5 686 ha). Under säsongen 
har uppföljning genomförts på 275 ha, 5 % 
av gallrad areal. Produktionsområdena 
Norr och Mitt har nått och överträffat sina 
målarealer. Produktionsområdena Väst, Öst 
och Syd har nått mellan 28 % och 76 % av sin 
målareal. Genomsnittsvärden för Norrskog 
presenteras i tabell 2. Stickvägsavståndet 
är 22 m, vilket är godkänt med avseende på 
Norrskog mål om >18 m. Stickvägsbredden 
har minskat något och stickvägsarealen 
ökat något mot föregående års uppföljning. 
Andelen skadade stammar var 5 %, vilket 
tangerar gränsvärdet 5 %.

Medelvärden från uppföljda  
gallringsobjekt.

  
Norrskog Medel Enhet
Stickvägsavstånd: 22 m
Stickvägsbredd: 4 m
Skadade stammar: 5 %
Sticksvägsareal: 22 %
Markskador: 46 m/ha

Största förändringen syns för parame-
tern körskador. Dessa minskade starkt 
2015–2017,  men har åter ökat under 2018 
och 2019, se figur 1. 

Hänsyn i gallringar

I gallringar följs framför allt själva gall-
ringsutförandet upp, med fokus på bland 
annat grundyta, stickvägsbredd och andel 
skadade träd. Utöver dessa parametrar 
följs även natur- och kulturmiljöhän-
syn upp. Kort sammanfattat kan sägas 
att uppföljaren noterar om det funnits 
hänsynskrävande miljöer inom gallrings-
uppdraget, om hänsyn tagits och hur 
hänsynen utförts. Hänsynsåtgärderna på 
de undersökta objekten var generellt sett 
god. Den vanligaste anmärkningen avsåg 
bristande hänsyn till surdråg/källor. I 
vissa fall skulle ökad hänsyn tagits för att 
undvika körskador. Fokus till kommande 
säsong blir framför allt att fortsätta mins-
ka andelen körskador i, eller i anslutning 
till, gallringar, samt att minska andelen 
skadade träd. 

Slutavverkning

Målet för uppföljning var att genomföra 
stickprovskontroller på minst 718 ha (10 % 
av åtgärdad areal, totalt 7 182 ha). Under 
säsongen har uppföljning genomförts på 
542 ha – vilket innebär att 8 % av åtgärdade 
arealer följts upp. Produktionsområden 
Norr och Mitt har nått och överträffat  
sina målarealer. Område Väst har precis 
nått sin målareal och område Öst har nått 

Figur 2. Andelen av uppföljda slutavverkningar helt utan  
anmärkningar. OBS: område Syd har inte genomfört någon  
stickprovsuppföljning 2017, 2018 och 2019.

Figur 1. Resultaten från gallringsuppföljning,  
jämförelse mellan 2014 och 2019.

Naturhänsyn, objekt utan anmärkningGallringsuppföljning

      2014      2015       2016      2017      2018       2019 % godkända      2015      2016       2017      2018      2019
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Norrskogs värdekedja  börjar när föreningens skogsrådgivare hjälper 
medlemmarna att utveckla värdet på deras fastigheter. När medlemmarna 
levererar virke till föreningen förädlas sågtimret i Norrskogs sågverk, 
hyvlerier och målerier. I varje steg tillförs värden som gör att intäkterna från 
slutprodukterna ökar. Inkomsterna från Norrskogs industri gör föreningen 
starkare och gör att den kan skapa ännu mer nytta för sina ägare.
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50 % av sin målareal. Område Syd har inte 
genomfört någon stickprovsuppföljning.

Totalt har 61 avverkningar följts upp. 
Av dessa har 16 bedömts som under-
kända enligt PEFC-standard och 45 som 
godkända. Skälen för underkännande är 
främst att det lämnats för få naturvärdes- 
och evighetsträd, körskador, samt brist på 
död ved. 

Det är dock värt att notera att även 
avverkningar där 9 naturvärdes- eller ut-
vecklingsträd sparats per hektar (ska vara 
minst 10) har underkänts. Avverknings-
ledarna har informerats om bristerna, 
och extra fokus sätts på uppföljning och 
snabb återkoppling kring detta under 
säsongen 2020. 

Vid förekomst av hänsynskrävande 
miljöer lyckas Norrskog i nästan alla 
förekommande fall ta god hänsyn till 
kulturmiljöer, döda träd och död ved. Un-
der året har vi även ökat andelen objekt 
med godkänt antal sparade naturvärdes-/
utvecklingsträd. Trädslagsfördelningen 
bland sparade naturvärdes-/utvecklings-
träd är jämnt fördelad, medelvärde för 
samtliga uppföljda uppdrag är 26 % tall,  
26 % gran och 43 % löv. 

Förbättringsområden:
>  öka antalet sparade naturvärdes- el-

ler utvecklingsträd
>  öka antalet nyskapade högstubbar
>  minska andelen objekt med kör-

skador.  

Figur 2.  (Föregående uppslag.)Andelen av 
uppföljda slut avverkningar helt utan 
anmärkningar. OBS: område Syd har inte 
genomfört någon stickprovsuppföljning 
2017, 2018 och 2019.

Miljömål

Mål: Vårt koldioxidavtryck ska minska till 
43 kg CO2 per m3 trävaror 
Utfall 2019: 36 kg/m3 trävaror 
Minskningen har skett genom ökad  
användning av fossilfritt bränsle, effekti-
vare lastbilar och reduktionsplikten för 
diesel. 

Mål: Under 2019 ska 50 procent av levererat 
virke till Norrskogs industri vara PEFC-
certifierat. 
Utfall 2019: 54 procent av den råvara som  

levererades till Norrskogs industri var 
PEFC-certifierad. (Utfallet 2018 var 51 
procent.) 

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN  
&  MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Norrskog är en stor beställare av tjänster 
inom områdena skogsvård, avverkning, 
rundvirkestransport och transport av så-
gade trävaror. Vårt ansvar för de förhållan-
den som råder för personal i dessa verk-
samheter regleras bland annat i svensk 
lagstiftning samt i PEFC:s standarder.

Ur Norrskogs perspektiv är det av 
största vikt att de företag som anlitas 
som underentreprenörer för föreningen 
följer de lagar och villkor som gäller på 
svensk arbetsmarknad. Detta dels för att 
värna medarbetarna i dessa företag, dels 
för att missförhållanden skadar den nä-
ring i vilken vi verkar. Arbetet med att mi-
nimera risken för avvikelser styrs främst 
av Norrskogs ”Policy för efterlevnad av 
arbetsmarknadsregler, lagar och rekom-
mendationer”, Norrskogs rutin ”Lagar och 
andra krav”* och svensk lagstiftning på 
området.

Norrskog följer även det som före-
skrivs i ”Hållbarhetsregler för transport” 
som utvecklats gemensamt av företagen 
i Branschorganisationen Skogsindu-
strierna.

Skogsbrukets sociala  
och ekonomiska värden

I definitionen av hållbart skogsbruk ingår 
såväl miljömässig som social och ekono-
misk hållbarhet. Utöver arbetet med att 
minimera verksamhetens påverkan på 
miljön, arbetar Norrskog därför aktivt för 
skogsbrukets sociala värden, från möjlig-
heten för människor till att få sin utkomst 
från skogsbruk, till möjligheten för besö-
kare att nyttja skogen för rekreation. 

Skogsbrukets sociala värden är till stor 
del beroende av skogsbrukets ekonomis-
ka hållbarhet. Möjligheten för människor 
i skogsbygderna att få hela eller delar 
av sin inkomst från skogsbruk är till 
exempel beroende av att verksamheten är 
konkurrenskraftig och lönsam. Norrskog 
verkar därför bland annat för att höga 
natur- eller kulturvärden i skogen inte ska 

innebära att markägaren som en följd av 
detta riskerar att mista sitt ägande eller 
tappa intäkter från sin skog. Föreningen 
arbetar även för att utveckla arbetssätt 
som gör att god hänsyn till miljö och 
sociala värden kan kombineras med en 
effektiv verksamhet.

Genom Norrskogs Forskningsstiftelse 
stöttar föreningen även forskning och 
utveckling på dessa områden. 

PERSONAL

Norrskog är i alla led beroende av att egna 
medarbetare eller inhyrda  underentre-
prenörer utför ett effektivt arbete med 
mycket hög kvalitet. Vi verkar därför för 
att den egna personalen ska få möjlighe-
ter att utveckla såväl sig själva som vår 
verksamhet. För att kunna rekrytera, och 
behålla, så bra medarbetare som möjligt 
eftersträvar vi jämställdhet i vår organisa-
tion.

Regelbundna medarbetarundersök-
ningar är en viktig del av arbetet med 
att utveckla medarbetare, organisation 
och arbetssätt. Vårt personalarbete styrs 
främst av vår personalpolicy, våra kol-
lektivavtal och svensk lagstiftning på 
området.

Vår personalpolicy beskriver Norr-
skogs strävan efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare och att vi genom ett bra 
ledarskap och medarbetarskap når upp-
satta verksamhetsmål. Genom ständiga 
förbättringar och kompetensutveckling 
av ledare och medarbetare ska vi vara en 
effektiv och konkurrenskraftig organisa-
tion.

Personalpolicyn behandlar vidare 
bland annat vårt mångfaldsarbete och 
vårt arbete mot trakasserier. Alla med-
arbetare i Norrskog ska ha en sund och 
säker arbetsmiljö där ohälsa förebyggs, 
vilket innebär att arbetsplatsen ska vara 
fri från trakasserier och kränkande särbe-
handling. Norrskog ska driva affärsutveck-
lingen framåt mot ett ökat affärsfokus där 
olika kund- och medlemsbehov proaktivt 
tillgodoses. För att öka vår konkurrens-
kraft och affärsmässighet ska vi tillvarata 
våra medarbetares olika kompetenser och 
därigenom öka vårt kundfokus genom att 
spegla våra olika kundkategorier.

Norrskog har hittills kunnat redo-

visa låg sjukfrånvaro och goda resultat 
i medarbetarundersökningar. Även den 
medarbetarundersökning som genomför-
des 2019 visade starka resultat avseende 
förtroende, ledarskap och samarbete med 
arbetskamraterna.  Även den upplevda 
jämställdheten hade utvecklats positivt. 

Sjukfrånvaro 2019: 1,47 % 
varav långtidsfrånvaro 18,47 %
Sjukfrånvaro 2018: 1,85 % 
varav långtidsfrånvaro: 35,27 %

Väsentliga risker/riskhantering

1 )  Stress: Norrskog arbetar för att skapa tyd-
liga roller och tydligt ansvar och motverka 
stressjukdom. Psykosociala frågor tas upp 
vid de riskbedömningar och handlingspla-
ner som ska göras kontinuerligt vid avdel-
ningsmöten och medarbetarsamtal.

2)   Ensamarbete och bilkörning: Norr-
skogs verksamhet innebär att flertalet 
medarbetare har en omfattande tjänste-
körning och förekommande ensamarbete. 
Norrskogs arbetsmiljöpolicy anger att det 
övergripande målet för arbetsmiljöarbetet 
är att åstadkomma en arbetsmiljö som 
inte utsätter medarbetare för ohälsa eller 
olycksfall. Våra riktlinjer och vår hand-
lingsplan för trafiksäkerhet och ensam-
arbete utgör ett förtydligande och en 
komplettering av vår arbetsmiljöpolicy. 

3)  Kompetensförsörjning: Norrskog är 
beroende av att rekrytera duktiga med-
arbetare, ofta i glest befolkade områden. 
Föreningen måste därför dels vara en 
attraktiv arbetsgivare, dels engagera sig i 
såväl regional utveckling som kompetens-
försörjning och utbildning inom yrkes-
grupper som är vitala för verksamheten. 

Norrskog engagerar sig även i kom-
petensförsörjningen hos de företag 
som utgör våra underleverantörer inom 
framför allt skogsbruksåtgärder. Fören-
ingen är bland annat delägare i Torsta AB 
som bedriver gymnasial utbildning inom 
skogs- och lantbruk.

ANTI-KORRUPTION 

Korruption kan allvarligt skada förutsätt-
ningarna för marknadsmässig konkurrens 
i den bransch som drabbas. Norrskog 
agerar, i värdekedjans olika steg, på ett 

stort antal marknader med bred spridning 
såväl mellan branscher som geografiskt. I 
samtliga fall är det av affärsskäl för Norr-
skog viktigt att marknaderna fungerar 
utan inslag av korruption. Om föreningen 
på något sätt skulle komma att sam-
mankopplas med korruption skulle detta 
dessutom avsevärt försvåra strävan efter 
att skapa värde för föreningens ägare. 

I ”Policy avseende oegentligheter” (till 
oegentligheter räknas bedrägeri, försking-
ring, tagande av muta och bestickning) 
förtydligas Norrskogs avsikt att bedriva en 
professionell affärsverksamhet i enlighet 
både med lagkrav och högt ställda etiska 
riktlinjer. Den innehåller även riktlinjer 
om ”Skydd för den som agerar som whist-
leblower”. Norrskog följer även Institutet 
Mot Mutors (IMM:s) riktlinjer avseende 
tillbörliga, otillbörliga och villkorade 
tillbörliga förmåner.

Ovan nämnda oegentligheter är för-
bjudna i svensk lag, och är även genom 
lagstiftning förbjudna i de länder där 
Norrskog bedriver försäljning av sågade 
trävaror. Efterlevnad av gällande lagstift-
ning är ett tydligt åtagande i vår rutin 
”Lagar och andra krav”* vilken gäller såväl 
i Sverige som i andra länder som vid verk-
samhet i utlandet.

*Lagar och andra krav

Rutinens syfte är att säkerställa:
>  Att berörd personal har tillgång till 

aktuellt ramverk för att uppfylla lagar och 
kraven i ISO9001/ISO14001, PEFC Skogs-
bruk samt spårbarhetsstandarder.

>  Att vi har rutiner för att fånga upp 
och arbeta efter nya lagar och övriga krav.

>  Att vi har rutiner för att utvärdera 
och dokumentera vår efterlevnad av lagar 
och övriga krav.
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REVISORNS 
YTTRANDE 
AVSEENDE  DEN 
LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETS- 
RAPPORTEN

Till föreningsstämman  
i Skogsägarna 
Norrskog ek. för,
 org.nr 788400-1335

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansva-
ret för hållbarhetsrapporten för 
räkenskapsåret 2019 och för att 
den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning  
och omfattning
Vår granskning har skett enligt 
FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lag-
stadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår gransk-
ning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision en-
ligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport  
har upprättats.

Östersund den 17  mars 2020
Grant Thornton Sweden AB  

Mattias Eriksson      
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Sbo-ordförande Valberedning

Stig Högberg
Ordförande

Bengt Berglund
Styrelseledamot

Fredrik Alenius
Arbetstagarrepresentant

Charlotta Kristow
Vice ordförande

Hilda Runsten
Styrelseledamot

Marie Simonsson
Styrelseledamot

Ulla Eriksson- 
Zetterquist
Styrelseledamot

Olov Söderström
Vd

Maria Boman
Arbetstagarrepresentant

Anders Jonsson
Styrelseledamot

Torsten Medalen
Styrelseledamot

Stockholmsklubben Max Svanstedt
Södra Lappland Patrik Edblom
Strömsund Maria Grill
Krokom Daniel Isvén
Åre Lars-Gunnar  Nilsson 
Östersund Lars Rådman
Sundsvall Inga Öström
Indalen Erik Öhlén
Medelpad Östra Åsa Eriksson
Härnösand Anette Thelberg
Kramfors Elenor Hamberg
Ragunda Rolf Nilsson
Sollefteå Per-Olof Hedström
Berg Gunnel Hennebo
Gimån Anders Tjernström
Borgsjö-Haverö Liselott Pers                                          
Torp-Stöde Per Magnus Sjödell

Stig Wiklund, ordförande 
Monica Jacobsson
Jan Bylund 
Torbjörn Antonsson 
Eva Jonsson  
Lars-Gunnar Nilsson 
Per-Olof Hedström
Monica Jacobsson 
Carl Norén 

För kontaktuppgifter gå in på:  
www.norrskog.se
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Verksamhet och resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till 
-127 (-0,7) Mkr.  

Medlemmarnas innestående medel 
förutom insatskapital ökade under året 
och var vid årsskiftet 1 052 (1 007) Mkr.

Koncernens likvida medel inklusive 
kortfristiga placeringar minskade under 
året och uppgick till 539 (908) Mkr.  

Koncernens finansiella resultat upp-
gick till 12 (1,5) Mkr. Räntor till medlem-
mar har legat på en högre nivå än Stibor 
3 mån.  

Avverkningarna i egna skogar uppgick 
till 37 000 (38 000) m3fub.  

Industrin

Norrskog Wood Products AB är ett träför-
ädlingsföretag i södra Norrland. Bolagets 
verksamhet bedrivs i två sågverk (NWP 
Östavall och NWP Hissmofors). Dessutom 

drivs vidareförädling i två hyvlerier (NWP 
Hissmofors och NWP Hammerdal) med 
den gemensamma benämningen NWP 
Byggprodukter. Under året fattade sty-
relsen beslut om att utveckla sågverket i 
Hissmofors och avveckla verksamheten i 
Östavall. 

Företaget tillverkar och marknadsför 
trävaror och förädlade träprodukter för 
den svenska marknaden och till olika ex-
portmarknader i Europa, Asien och Afrika. 

Rörelseresultatet för Norrskog Wood 
Products AB uppgick till -101 (37) Mkr. 

Väsentliga risker, osäkerhets-
faktorer och händelser under 
räkenskapsåret

Norrskogs industriverksamhet är starkt 
valutaberoende genom att en betydande 
del av försäljningen sker i andra valu-
tor än där kostnaderna finns. Speciellt 

valutakursutvecklingen för EUR och USD 
har stor påverkan på koncernens resultat. 
Norrskogs intäkter och tillverknings-
kostnader för råvara, personal och energi 
påverkas av konjunkturutvecklingen. 

Koncernens finansiella risker hanteras 
av Norrskogs ekonomistab och regleras 
i den valutapolicy som föreningens styrel-
se har fastställt.  

Marknaden för trävaror var vid årets 
början stark men mattades sedan med 
drastiskt sjunkande priser som följd. 
Begränsad avverkningskapacitet ledde 
under årets första månader till lägre av-
verkningsvolymer än planerat. Detta tapp 
kunde senare inte tas igen under somma-
ren på grund av begränsade avsättnings-
möjligheter, då avverkningarna fick styras 
om från slutavverkning till gallring. 

Koncernen har under flera år haft 
obalans mellan industrikapacitet och 

 

 

Koncern     
Belopp vid årets ingång 122 893  11 879 70 851 59 595
Insatskapital -848 – – –
Fond för utvecklingsutgifter – 4 598 – -4 598
Justering bundet/fritt – -1 084 – 1 084
Justering leasing  – – – 5 727
Årets vinst   – – – -109 231
Belopp vid årets utgång 122 045 15 393 70 851 -47 423

  

Moderföreningen

Belopp vid årets ingång 122 893  5 218 70 851 311 676
Förändring av insatskapital -848 – – –
Fond för utvecklingsutgifter – 4 598 – –
Korrigering av tidigare årsredovisning – – – -4 598
Årets förlust  – – – -101 436
Belopp vid årets utgång 122 045 9 816 70 851 205 642

Medlems- 
insatser

Medlems- 
insatser

Reservfond

Reservfond

Övrigt bundet 
eget kapital

Övrigt bundet 
eget kapital

Fritt eget kapital  

Fritt eget kapital  

Förändringar i eget kapital

ALLMÄNT OM 
VERKSAMHETEN

Koncernen

Koncernen utgörs av moderföreningen 
Skogsägarna Norrskog ek för samt de 
helägda dotterbolagen Norrskog Wood 
Products AB, Camfore AB, Stöde Ångsågs 
AB och Skog Sjuttio AB.  

Camfore AB äger Camfore Hissmofors-
Ocke AB till 100 procent. Skog Sjuttio 
AB äger dotterbolagen Norrskogen Öst 
AB, Norrskogen Väst AB och Äggfors AB 
till 100 procent. Äggfors AB äger i sin tur 
Hallens-Backen AB till 100 procent. 

Egna skogar förvaltas i moderförening-
en samt i dotterföretagen Äggfors AB,  
Norrskogen Öst AB, Norrskogen Väst AB, 
Stöde Ångsågs AB, Camfore AB samt 
Hallens Backen AB. Uppskattat marknads-
värde uppgår till 738 Mkr på egen skog. 
Bokfört värde uppgår till 86 Mkr.   

Industriverksamhet i form av såg-
verksrörelse, hyvleri, målning och övrig 
vidareförädling bedrivs i Norrskog Wood 
Products AB. Camfore Hissmofors-Ocke 
AB bedriver uthyrning av fastigheter jäm-
te maskiner och inventarier. I Skog Sjuttio 
AB bedrivs inte någon verksamhet. 

Moderföreningens säte är Kramfors. 
Koncernredovisningen är upprättad 

enligt förvärvsmetoden.  
I moderföreningen bedrivs förenings-

verksamhet, skogsbruksservice, tillhanda-
hållande av skogsbrukstjänster, handel 
med virke och biobränslen, skogsbruk i 
egna skogar samt kapitalförvaltning. 

Hållbarhet

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Före-
ningen valt att upprätta den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten som en från års-
redovisningen avskild rapport. Hållbar-
hetsrapporten återfinns på sida 8 i detta 
tryckta dokument. Denna hållbarhetsrap-
port omfattar Föreningen och dess dot-
terföretag. 

Förvaltningsberättelse
Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening, organisationsnummer 788400-1335
Årsredovisningen är upprättad i KSEK (där inget annat anges).

* Definitioner av nyckeltal: 
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent  
av genomsnittligt justerat eget kapital 
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter,  
i procent av genomsnittlig balansomslutning

(MSEK) 2019 2018 2017 2016 2015  

Nettoomsättning 1 281  1 094  1 196 1 368  1407 
Rörelseresultat -28 -35 -27 -9 -15 
Resultat e. finansiella poster -102 -21 8 15 3 
Balansomslutning 1 706  1 777  1 780 1 819  1 794 
Soliditet 23,9  28,7% 28,6% 28,1% 27,6% 
Avkastning på eget kapital  -24,9 -4,1% 0,2% 3,2% 0,9% 
Avkastning på totalt kapital  0,4 -0,7% 0,8% 1,4% 0,9% 
Medelantal anställda 115  105  96 93 94 
 

(MSEK) 2019 2018 2017 2016 2015  

Nettoomsättning 1 715  1 614  1 612 1 746  1 805 
Rörelseresultat -127 -0,7 -28 -47 -30 
Resultat e. finansiella poster -115 0,8 -6 -37 -19 
Balansomslutning 1 519  1 847  1 837 1 901  1 939 
Soliditet 10,5%  14,3 % 13,1% 13,0% 14,4% 
Avkastning på eget kapital  -71,9 0,3%  0,4% -12,1% -6,0% 
Avkastning på totalt kapital  -6,6 0,7%  0,3% -1,1% 0,1% 
Medelantal anställda 301  287  289 307 311 
 

Flerårsjämförelse*, koncernen 

Flerårsjämförelse*, moderföreningen
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Resultaträkning – koncernen

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Förslag till disposition av föreningens resultat

 
Balanserad vinst 307 077 278
Årets förlust -101 436 352
 205 640 926
 
Styrelsen föreslår: 
 
att i ny räkning överföres 205 640 926
 205 640 926

timmertillgång. Detta har i sin tur lett 
till stora svårigheter att uppnå tillfreds-
ställande lönsamhet. För att på sikt öka 
lönsamheten beslutade styrelsen efter 
noggranna analyser att satsa på sågverket 
i Hissmofors och att sågverket i Östavall 
ska avvecklas under nästa år. Kostnaderna 
för avvecklingen är den enskilt största 
förklaringsposten till det kraftigt negativa 
resultatet.  

Personal

Under 2019 har Norrskog arbetat för ett 
gott medarbetarskap och ledarskap, 
präglat av engagemang, delaktighet och 
utveckling. En kontinuerlig dialog mellan 
chef och medarbetare är en framgångsfak-
tor för detta, tillsammans med medarbe-
tarsamtal som kontinuerligt genomförs 
för att skapa en arbetsmiljö som präglas 
av lyhördhet, öppenhet och god kom-
munikation. Norrskogs värdegrund 
knyter väl an till vår vision, affärsidé och 
ändamålsparagraf, och kan sammanfattas 
med värdeorden Pålitlighet, Arbetsglädje, 
Hållbarhet och Värdeskapande. Vidare ar-
betar vi ständigt för att skapa en god och 
säker arbetsmiljö, där våra medarbetare 
känner sig trygga. Alla våra medarbetare 
har tillgång till företagshälsovård, som 
bland annat jobbar med rehabilitering 
och förebyggande åtgärder. Under 2019 
har Norrskogs leansatsning utökats till 
alla ledare och medarbetare (se vidare un-
der ”förbättringsarbete” nedan).  

Kvalitet och miljö

Sedan ett antal år tillbaka har vi bland 
annat genom våra certifieringar tagit ställ-
ning för att arbeta aktivt med kvalitet, 
miljö och hållbart skogsbruk inom Norr-
skog. Detta arbete sker i hela kedjan från 
den enskilda medlemmens skogsbruk till 
interna rutiner inom våra olika verksam-
hetsområden. 

Certifiering

Vi ser våra certifieringar som en drivkraft 
och ett hjälpmedel när det gäller att se var 
vi måste förbättra oss. Precis som i andra 
branscher så är det fler och fler som efter-
frågar produkter som är tillverkade på ett 
miljövänligt hållbart sätt och dessutom 
under socialt acceptabla förhållanden.  

Efterfrågan på certifierade produkter 
från våra slutkunder är stor och vi har 
därför ett stort behov av att förse våra 
industrier med certifierat virke. Norrskog 
erbjuder därför medlemmar att ingå i vårt 
gruppcertifikat enligt PEFC, en certifiering 
med fokus på hållbart skogsbruk. Hela 
Norrskogs kedja från råvaruanskaffning till 
färdig vara är även spårbarhetscertifierad. 

Våra avverkningar görs enligt PEFC-
standard och vi använder endast PEFC-
certifierade entreprenörer. 

Extern revision har genomförts på 
hela verksamhetskedjan och resulterat 
i att Norrskog förnyat sina certifikat för 
ISO 9001, ISO 14001, PEFC Skogsstandard, 
PEFC gruppcertifikat samt spårbarhets-
certifikaten. 

Förbättringsarbete

Norrskog bedriver ett aktivt kvalitets- och 
miljöförbättringsarbete. Detta pågår i hela 
kedjan, från den enskilda medlemmens 
skogsbruk till interna rutiner inom våra 
olika verksamhetsområden.  

Under 2019 har alla medarbetare 
bjudits in till ett utbildningsprogram 
med syfte att implementera en koncern-
övergripande förbättringsmodell. Varje 
medarbetare har utbildats 4x1 dag och 
utbildningen har bestått av både teori 
och praktiska övningar. Parallellt med 
utbildningen har arbetsgrupper fått pro-
cessa en förbättringsåtgärd med hjälp av 
lean-verktyg. 

Under samma period har alla med-
arbetare med ledande befattning gått 
högskoleutbildningen ”Ledarskap i lean-
miljö” (6 hp) för att vara väl förberedda 
när hela organisationen började genom-
syras av ständiga förbättringar. 

Förväntningar inför år 2020

Marknaden för sågade och förädlade 
trävaror visar efter en nedåtgående trend 
under 2019 vissa tecken på förbättring. 

Under 2020 kommer det helägda 
dotterbolaget Norrskog Wood Products 
att fusioneras in i moderföreningen. 
Skogsägarna Norrskog ek för kommer att 
fusioneras in i Norra Skogsägarna varvid 
en ny, större och starkare skogsägarfören-
ing ser dagens ljus. Förutsättningarna för 
att skapa nytta för såväl Norrskogs som 
Norra Skogsägarnas medlemmar kommer 
därmed att öka kraftigt. 

Väsentliga händelser  
efter balansdagen

Fusionen mellan Norrskog Wood Pro-
ducts AB och Skogsägarna Norrskog ek 
för registrerades som genomförd av Bo-
lagsverket 2020-01-30. 

Den 7 februari 2020 hölls extra stämma 
i Örnsköldsvik, varvid ett enhälligt full-
mäktige antog fusionsplanen mellan 
Norrskog och Norra Skogsägarna. Samma 
dag fattade fullmäktige i Norra Skogsägar-
na samma enhälliga beslut. Fusionsdagen 
beräknas infalla i maj 2020.

   
   
Belopp i kkr Not 2019 2018  
 

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 3 1 714 801 1 614 419
Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor   
samt pågående arbeten för annans räkning  76 040 18 419
Övriga rörelseintäkter 4 16 061 18 670
  1 806 902 1 651 508 
  
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter, handelsvaror  -1 291 858 -1 112 282
Övriga externa kostnader 5, 6 -315 165 -304 939
Personalkostnader 7 -199 483 -187 735
Av- och nedskrivningar av materiella   
och immateriella anläggningstillgångar  -122 066 -42 077 
Övriga rörelsekostnader  -5 636 -5 182
  -1 934 208 -1 652 215

Rörelseresultat  -127 306 -707
    
Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  – –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 27 375 14 357
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -14 688 -12 846
  12 687 1 511 

Resultat efter finansiella poster  -114 619 803

   

Resultat före skatt  -114 619 803
   
Skatt på årets resultat 10 5 388 -371

Årets resultat  -109 231 432  
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Balansräkning – koncernen 

Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

   
TILLGÅNGAR   
 
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12
   
Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 13  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14  
Inventarier, verktyg och installationer 15  
Pågående nyanläggningar och förskott    
avseende materiella anläggningstillgångar 16  
   

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17
Fordringar hos koncernföretag 18 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  
Uppskjuten skattefordran 19
Andra långfristiga fordringar  
   
   
Summa anläggningstillgångar   
    
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter   
Varor under tillverkning
Pågående arbete för annans räkning     
Färdiga varor   
   

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 20
Övriga fordringar   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21  
   
    
Kortfristiga placeringar 22  
    
Kassa och bank   
    
Summa omsättningstillgångar   

Summa tillgångar   

11 868
253

12 121

156 086
159 037

52 217

16 698
384 038

–
–

1 599
25 803

3 153
30 555

426 714

54 142
20 470
56 765

166 147
297 524

147 465
–

55 737
10 327

213 529

730 150

179 084

1 420 287

1 847 001

Balansräkning – koncernen 

Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
   
Eget kapital   
Bundet eget kapital
Inbetalt insatskapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Övrigt bundet kapital   
   
    
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat
Årets resultat 
   
    
Summa eget kapital   
    
Avsättningar 23
Uppskjuten skatteskuld 19
Övriga avsättningar
Summa avsättningar   
   
Långfristiga skulder    
Medlemslån
Skulder till kreditinstitut 
Betalningsplaner 24
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
   
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder
Virkeslikvidkonton
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25
Summa kortfristiga skulder
   

Summa eget kapital och skulder   

122 045
70 851

9 816
5 576

208 288

61 807
-109 231

         -47 424

160 865 

1 573
6 830
8 403

6 840
7 764

563 848
275

578 727

–
218 342
434 350

–
717

57 558
60 015

770 983

1 518 977

1 518 977

122 893
70 851

5 218
6 661

205 623

59 162
433

59 595

265 218

1 879
6 054
7 933

9 447
257 900
503 213

285
770 845

10 000
240 372
428 917

-
4 751

58 047
60 918

803 005

1 847 001

8 406
5 122

13 528

137 451
86 628
52 647

44 212
320 938

–
–

1 598
30 479

22
32 099

366 565

71 383
31 774
59 332

219 264
381 753

139 216
–

83 968
8 178

231 362

465 905

73 391

1 152 411

1 518 977
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Resultaträkning – moderbolaget
          

   
Belopp i kkr Not 2019 2018  
 

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning  1 280 590 1 094 354
Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor   
samt pågående arbeten för annans räkning  2 567 13 118
Övriga rörelseintäkter  961 1 399
  1 284 118 1 108 871
  
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter, handelsvaror  -1 182 481 -1 017 614
Övriga externa kostnader  -46 087 -45 697
Personalkostnader  -78 955 -75 372
Av- och nedskrivningar av materiella   
och immateriella anläggningstillgångar  -4 747 -4 938
Övriga rörelsekostnader  – -27
  -1 312 270 -1 143 648

Rörelseresultat  -28 152 -34 777
    
Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  -99 040 –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  35 684 21 312
Räntekostnader och liknande resultatposter  -10 309 -7 906
  -73 665 13 406

Resultat efter finansiella poster  -101 817 -21 370

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag  231 –
Lämnade koncernbidrag  -179 -7 284
  52 -7 284
   

Resultat före skatt  -101 765 -28 654
   
Skatt på årets resultat  329 5 671

Årets resultat  -101 436 -22 983  

Kassaflödesanalys – koncernen

Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31  
 
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat efter finansiella poster   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 26
Kassaflöde från den löpande verksamheten            
före förändringar av rörelsekapital  

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning (+) / ökning (-) av varulager/pågående arbete
Minskning (+) / ökning (-) av rörelsefordringar
Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
    
Investeringsverksamheten   
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Förändring av finansiella tillgångar
Förändring avräkning dotterbolag 
Kassaflöde från investeringsverksamheten
  
Finansieringsverksamheten    
Ökning (+) / minskning (-) av medlemsinsatser
Upptagna lån/Amortering långfristiga lån
Lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
    
Förändring av likvida medel 
Likvida medel vid årets början
Kvar att fördela

Likvida medel vid årets slut 27    

-804
33 017
32 213

-28 387
12 047
19 001
34 874

-1 092
-33 939

-50
-1 966

-37 047

-1 324
-5 552

–
-6 876

-9 049
918 283

–

909 234

-114 619
124 642

10 023

-84 229
-17 534
-17 989

-109 729

-4 869
-55 504

3 131
–

-57 242

-848
-202 119

–
-202 967

-369 938
909 234

–

539 296
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Balansräkning – moderbolaget 
 

Balansräkning – moderbolaget 
 

Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

   
TILLGÅNGAR   
 
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12
   
Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 13  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14  
Inventarier, verktyg och installationer 15  
Pågående nyanläggningar och förskott    
avseende materiella anläggningstillgångar 16  
   

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17
Fordringar hos koncernföretag 18 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  
Uppskjuten skattefordran 19
  
   
Summa anläggningstillgångar   

    
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.    
Pågående arbete för annans räkning     
Färdiga varor   
   
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 20
Övriga fordringar   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21  
   
    
Kortfristiga placeringar 22  
    
Kassa och bank   
    
Summa omsättningstillgångar   

Summa tillgångar   

11 868
253

12 121

24 017
71

1 804

453
26 345

194 921
294 360

202
5 671

495 154

533 620

56 765
38 468
95 233

49 173
158 479

37 917
3 797

249 366

730 150

168 636

1 243 385

1 777 005

8 406
5 122

13 528

24 548
–

1 929

268
26 745

95 881
270 000

201
6 000

372 082

412 355

59 332
48 655

107 987

57 523
535 359

60 185
1 386

654 453

465 905

65 564

1 293 909

1 706 264

 
Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

   
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
  
Eget kapital   
Bundet eget kapital
Inbetalt insatskapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
   
    
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat
Årets resultat 
   

    
Summa eget kapital   

    
Avsättningar 23
Övriga avsättningar
Summa avsättningar   
   
Långfristiga skulder    
Medlemslån
Betalningsplaner 24
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder
Virkeslikvidkonton
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25
Summa kortfristiga skulder
   

Summa eget kapital och skulder   

122 045
70 851

9 816
202 712

307 077
-101 436
205 641

408 353

960
960

6 840
563 848

275
570 963

185 221
434 350

20 193
29

55 292
30 903

725 988

1 706 264

122 893
70 851

5 218
198 962

334 659
-22 983
311 676

510 638

1 850
1 850

9 447
503 213

282
512 942

205 007
428 917

19 014
5 734

56 500
36 403

751 575

1 777 005
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Noter  med  redovisningsprinciper  och  bokslutskommentarer
Belopp i kkr om inget annat anges

REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen (1995:1554) och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning.      
 
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, 
bonus, betald semester, betald sjukfrån-
varo, med mera, samt pensioner redovi-
sas i takt med intjänandet. Beträffande 
pensioner och andra ersättningar efter av-
slutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner.  
 
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderfö-
retaget direkt eller indirekt innehar mer 
än 50 procent av röstetalet eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande. 
Bestämmande inflytande innebär en 
rätt att utforma ett företags finansiella 
och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Redovisningen av 
rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprät-
tas per den tidpunkt då förvärvaren får 
bestämmande inflytande. Från och med 
denna tidpunkt ses förvärvaren och den 
förvärvade enheten som en redovisnings-
enhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklu-
sive goodwill) och skulder samt intäkter 
och kostnader medräknas i sin helhet 
även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföre-

tag beräknas till summan av verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten för erlagda 
tillgångar med tillägg av uppkomna och 
övertagna skulder samt emitterade eget-
kapitalinstrument, utgifter som är direkt 
hänförliga till rörelseförvärvet samt even-
tuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsana-
lysen fastställs det verkliga värdet, med 
några undantag, vid förvärvstidpunkten 
av förvärvade identifierbara tillgångar 
och övertagna skulder samt minoritets-
intresse. Minoritetsintresse värderas 
till verkligt värde vid förvärvstidpunk-
ten. Från och med förvärvstidpunkten 
inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostna-
der, identifierbara tillgångar och skulder 
liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill.   
 
Intäktsredovisning
Intäktsredovisning sker i enlighet med 
BFNAR 2012:1. Som inkomst redovisar 
föreningen det verkliga värdet av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas. 
Föreningen redovisar därför inkomst till 
nominellt värde (fakturabelopp) om för-
eningen får ersättningen i likvida medel 
direkt vid leverans. Avdrag görs för läm-
nade rabatter.

Inkomsten från föreningens försälj-
ning av varor redovisas som intäkt när 
följande villkor är uppfyllda: de väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade 
med varornas ägande har överförts till 
köparen; föreningen behåller inte något 
engagemang i den löpande förvaltning-
en och utövar inte någon reell kontroll 
över de varor som sålts; inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt; det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelar som 

föreningen ska få av transaktionen kom-
mer att tillfalla föreningen; och att de ut-
gifter som uppkommit eller som förvän-
tas uppkomma till följd av transaktionen 
kommer att tillfalla föreningen; samt att 
de utgifter som uppkommit eller som för-
väntas uppkomma till följd av transaktio-
nen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta och utdelning redovisas som 
intäkt när det är sannolikt att föreningen 
kommer att få de ekonomiska fördelar 
som är förknippade med transaktionen 
samt att inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas 
med tillämpning av den räntesats som 
ger en jämn avkastning för tillgången 
ifråga. 

 
Kostnader för forskning  
och utveckling    
Utgifter för egen forskning och utveckling 
kostnadsförs allteftersom de uppstår. 
   
Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasing-
avtal enligt vilket de ekonomiska risker 
och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till leasetagaren. Övriga 
leasingavtal klassificeras som operatio-
nella leasingavtal.
    
Koncernen som leasetagare
Tillgångar som innehavs enligt fi-
nansiella leasingavtal redovisas som 
anläggningstillgångar i koncernens 
balansräkning till verkligt värde vid lea-
singperiodens början eller till nuvärdet 
av minimileasingsavgifterna om detta 
är lägre. Den skuld som leasetagaren har 
gentemot leasegivaren redovisas i ba-

Not 1 Redovisningsprinciper   

Kassaflödesanalys – moderbolaget 

Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31  
 
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat efter finansiella poster   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 26
Kassaflöde från den löpande verksamheten            
före förändringar av rörelsekapital  

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning (+) / ökning (-) av varulager/pågående arbete
Minskning (+) / ökning (-) av rörelsefordringar
Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
    
Investeringsverksamheten   
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Förändring av finansiella tillgångar
Förändring avräkning dotterbolag 
Kassaflöde från investeringsverksamheten
  
Finansieringsverksamheten    
Ökning (+) / minskning (-) av medlemsinsatser
Upptagna lån/Amortering långfristiga lån
Lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
    
Förändring av likvida medel 
Likvida medel vid årets början
Kvar att fördela

Likvida medel vid årets slut 27    

-21 370
4 287

-17 083

-19 296
-148 620

21 369
-163 631

–
-2 079

–
172 926
170 847

-1 324
736

-7 284
-7 872

-656
899 442

–

898 786

-101 817
103 812

1 995

-12 754
-405 108

-26 566
-442 433

-4 869
-1 657

–
24 360
17 834

-850
58 131

–
57 281

-367 318
898 786

–

531 468
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lansräkningen under rubrikerna ”Övriga 
långfristiga skulder” respektive ”Övriga 
kortfristiga skulder”. Leasingbetalningar-
na fördelas mellan ränta och amortering 
av skulden. Ränta fördelas över leasing-
perioden så att varje redovisningsperiod 
belastas med ett belopp som motsvarar 
en fast räntesats på den under respektive 
period redovisade skulden. 

Räntekostnader redovisas direkt i 
resultaträkningen om de inte är direkt 
hänförliga till anskaffning av en tillgång 
som med nödvändighet tar betydande 
tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning, och aktive-
ringsprincipen tillämpas. Leasingavgifter 
vid operationella leasingavtal kostnads-
förs linjärt över leasingperioden, såvida 
inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska 
nytta över tiden.  
  
Utländsk valuta 
Moderföreningens redovisningsvaluta är 
svenska kronor (SEK).

Omräkning av poster i utländsk valuta
Vid varje balansdag räknas monetära pos-
ter i utländsk valuta om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster, som värderas 
till historiskt anskaffningsvärde i en ut-
ländsk valuta, räknas inte om. Valutakurs-
differenser redovisas i rörelseresultatet 
eller som finansiell post utifrån den un-
derliggande affärshändelsen, i den period 
de uppstår, med undantag för transak 
tioner som utgör säkring och som uppfyl-
ler villkoren för säkringsredovisning av 
kassa flöden eller av nettoinvesteringar.

Inkomstskatt   
Aktuell skatt beräknas på det skatteplik-
tiga resultatet för perioden. Skattepliktigt 
resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har 

justerats för ej skattepliktiga intäkter och 
ej avdragsgilla kostnader som är skatte-
pliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. 
Koncernens aktuella skatteskuld beräk-
nas enligt de skattesatser som gäller per 
balansdagen.

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas 
som en kostnad eller intäkt i resultaträk-
ningen, utom när skatten är hänförlig till 
transaktioner som redovisats direkt mot 
eget kapital. I sådana fall ska även skatten 
redovisas direkt mot eget kapital. Vid ak-
tuell och uppskjuten skatt som uppkom-
mer vid redovisning av rörelseförvärv, re-
dovisas skatteeffekten i förvärvskalkylen.
    
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovi-
sas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköps-
priset, utgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet för att bringa den på plats 
och i skick att användas samt uppskat-
tade utgifter för nedmontering och bort-
forsling av tillgången och återställande 
av plats där den finns. Tillkommande 
utgifter inkluderas endast i tillgången el-
ler redovisas som en separat tillgång, när 
det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med poster 
kommer att tillfalla koncernen och att 
anskaffningsvärdet för densamma kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga 
kostnader för reparationer och underhåll 
samt tillkommande utgifter redovisas i 
resultaträkningen i den period då de upp-
kommer. 

Då skillnaden i förbrukningen av en 
materiell anläggningstillgångs betydande 
komponenter bedöms vara väsentlig, de-
las tillgången upp på dessa komponenter. 

Avskrivningar på materiella anlägg-
ningstillgångar kostnadsförs så att 

tillgångens anskaffningsvärde, eventu-
ellt minskat med beräknat restvärde vid 
nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt 
över dess bedömda nyttjandeperiod. Om 
en tillgång har delats upp på olika kom-
ponenter skrivs respektive komponent 
av separat över dess nyttjandeperiod. 
Avskrivning påbörjas när den materiella 
anläggningstillgången kan tas i bruk. Ma-
teriella anläggningstillgångars nyttjande-
perioder uppskattas till: 

 
•   Byggnader               20–50 år 

Stomme 30 år
Tak 25 år
Fasad 25 år
Inre ytskikt  10 år
Installationer 20 år

•   Markanläggningar  10 år
•   Maskiner och andra  
     tekniska anläggningar 5–15 år 
•   Inventarier, verktyg  
     och installationer           4–10 år

 
Nyttjandeperioden för mark är obegrän-
sad och därför skrivs mark inte av. 

Bedömda nyttjandeperioder och 
avskrivningsmetoder omprövas om det 
finns indikationer på att förväntad för-
brukning har förändrats väsentligt jäm-
fört med uppskattningen vid föregående 
balansdag. Då företaget ändrar bedöm-
ning av nyttjandeperioder, omprövas 
även tillgångens eventuella restvärde. 
Effekten av dessa ändringar redovisas 
framriktat.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell 
anläggningstillgång tas bort från balans-
räkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inte några framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som 

uppkommer när en materiell anlägg-
ningstillgång eller en komponent tas 
bort från balans räkningen är skillnaden 
mellan vad som eventuellt erhålls, efter 
avdrag för direkta försäljningskostnader, 
och tillgångens redovisade värde. Den 
realisationsvinst eller realisationsförlust 
som uppkommer när en materiell anlägg-
ningstillgång eller en komponent tas bort 
från balans räkningen redovisas i resultat-
räkningen som en övrig rörelseintäkt eller 
övrig rörelsekostnad.

Immateriella tillgångar 
Anskaffning genom separata förvärv  
Immateriella tillgångar som förvärvats 
separat redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella ackumulerade ned-
skrivningar. Avskrivning sker linjärt över 
tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, 
vilken uppskattas till åtta år. Bedömda 
nyttjandeperioder och avskrivningsmeto-
der omprövas om det finns en indikation 
på att dessa har förändrats jämfört med 
uppskattningen vid föregående balans-
dag. Effekten av eventuella ändringar i 
uppskattningar och bedömningar redo-
visas framåtriktat. Avskrivning påbörjas 
när tillgången kan användas.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas till verk-
ligt värde.

En finansiell tillgång eller finansiell 
skuld redovisas i balansräkningen när kon-
cernen blir part till instrumentets avtalsen-
liga villkor. En finansiell tillgång bokas bort 
från balansräkningen när den avtalsenliga 
rätten till kassaflödet från tillgången upp-
hör, regleras eller när koncernen förlorar 
kontrollen över den. En finansiell skuld, 
eller del av finansiell skuld, bokas bort från 
balansräkningen när den avtalade förplik-
telsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Koncernen tillämpar säkringsredo-
visning i syfte att minska fluktuationer 
i resultatet som en följd av säkring av 
valutarisker. Omvärdering sker ej av den 
säkrade posten om det finns en motsatt 
värdeförändring på säkringsinstrumentet.

Kundfordringar och leverantörsskulder 
redovisas enligt anskaffningsvärde. 
För säkring av fordran eller skuld i ut-
ländsk valuta används valutaterminer. 
Den säkrade posten värderas till termins-
kurs i de fall där skillnaden mellan 
termins kurs och terminspremien periodi-
seras över terminskontraktets löptid.

Nedskrivningar av finansiella  
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag utvärderar koncernen 
om det finns indikationer på att en eller 
flera finansiella anläggningstillgångar 
minskat i värde. Exempel på sådana indi-
kationer är betydande finansiella svårig-
heter hos låntagaren, avtalsbrott eller att 
det är sannolikt att låntagaren kommer 
att gå i konkurs. 

För finansiella anläggningstillgångar 
som värderas till upplupet anskaffnings-
värde beräknas nedskrivningen som skill-
naden mellan tillgångens redovisade värde 
och nuvärdet av företagsledningens bästa 
uppskattning av framtida kassaflöden. Dis-
kontering sker med en ränta som motsvarar 
tillgångens ursprungliga effektivränta. För 
tillgångar med rörlig ränta används den på 
balansdagen aktuella räntan.

Säkringsredovisning
Kundfordringar, leverantörsskulder och 
lån i utländsk valuta som säkrats genom 
valutaderivat värderas till säkrad kurs.

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av 
anskaffningsvärdet enligt den så kallade 
först in-först ut-principen respektive verk-

ligt värde. Inkuransavdrag har gjorts med 
3 procent på den del av lagret där inku-
rans förmodas förekomma. Inkuransris-
ker har därvid beaktats. 

I anskaffningsvärdet ingår utgifter för 
inköp, tillverkning samt andra utgifter 
för att bringa varorna till deras aktuella 
plats och skick. I anskaffningsvärdet för 
en egentillverkad tillgång ingår, utöver så-
dana kostnader som direkt kan hänföras 
till produktionen av tillgången, en skälig 
andel av indirekta tillverkningskostnader.

Pågående arbeten
Pågående arbeten har värderats till ned-
lagda direkta kostnader. 
 
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och 
disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt andra kort-
fristiga likvida placeringar som lätt kan 
omvandlas till kontanter och är föremål 
för en obetydlig risk för värdefluktua-
tioner. För att klassificeras som likvida 
medel får löptiden inte överskrida tre må-
nader från tidpunkten för förvärvet.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har 
en befintlig förpliktelse (legal eller infor-
mell) som en följd av en inträffad hän-
delse, det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras. 

En avsättning omprövas varje balans-
dag och justeras så att den återspeglar 
den bästa uppskattningen av det belopp 
som krävs för att reglera den befint-
liga förpliktelsen på balansdagen, med 
hänsyn tagen till risker och osäkerheter 
förknippade med förpliktelsen. När en 
avsättning beräknas genom att uppskatta 
de utbetalningar som förväntas krävas 
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för att reglera förpliktelsen, motsvarar 
det redovisade värdet nuvärdet av dessa 
utbetalningar. 

Där en del av eller hela det belopp 
som krävs för att reglera en avsättning 
förväntas bli ersatt av en tredje part, ska 
gottgörelsen särredovisas som en tillgång 
i koncernbalansräkningen när det är så 
gott som säkert att den kommer att erhål-
las om företaget reglerar förpliktelsen och 
beloppet kan beräknas tillförlitligt.

Nedskrivning av materiella anlägg-
ningstillgångar och immateriella 
tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncer-
nen de redovisade värdena för materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar för att fastställa om det finns 
någon indikation på att dessa tillgångar 
har minskat i värde. Om så är fallet, be-
räknas tillgångens återvinningsvärde för 
att kunna fastställa värdet av en eventuell 
nedskrivning. Där det inte är möjligt att 
beräkna återvinningsvärdet för en enskild 

tillgång, beräknas koncernåtervinnings-
värdet för den kassagenererande enhet till 
vilken tillgången hör.

Återvinningsvärdet är det hög-
sta av verkligt värde med avdrag för 
försäljnings kostnader och nyttjande-
värdet. Verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader är det pris som 
koncernen beräknar kunna erhålla vid en 
försäljning mellan kunniga, av varan-
dra oberoende parter, och som har ett 
intresse av att transaktionen genomförs, 
med avdrag för sådana kostnader som är 
direkt hänförliga till försäljningen. Vid 
beräkning av nyttjandevärde diskonte-
ras uppskattat framtida kassaflöde till 
nuvärde med en diskonteringsränta före 
skatt som återspeglar aktuell marknads-
bedömning av pengars tidsvärde och de 
risker som förknippas med tillgången. 
För att beräkna de framtida kassaflödena 
har koncernen använt budget för de kom-
mande fem åren.

Om återvinningsvärdet för en tillgång 
(eller kassagenererande enhet) fastställs 

till ett lägre värde än det redovisade 
värdet, skrivs det redovisade värdet på 
tillgången (eller den kassagenererande 
enheten) ned till återvinningsvärdet. En 
nedskrivning ska omedelbart kostnadsfö-
ras i resultaträkningen

Vid varje balansdag gör koncernen en 
bedömning om den tidigare nedskriv-
ningen inte längre är motiverad. Om så är 
fallet återförs nedskrivningen delvis eller 
helt. Då en nedskrivning återförs, ökar 
tillgångens (den kassagenererande enhe-
tens) redovisade värde. Det redovisade 
värdet efter återföring av nedskrivning får 
inte överskrida det redovisade värde som 
skulle ha fastställts om ingen nedskriv-
ning gjorts av tillgången (den kassage-
nererande enheten) under tidigare år. En 
återföring av en nedskrivning redovisas 
direkt i resultaträkningen.

Koncernbidrag    
Koncernbidrag redovisas i resultaträk-
ningen tillsammans med tillhörande 
skatteeffekt.

Koncernmellanhavanden  
Av moderföreningens totala inköp och 
försäljning mätt i kronor avser 9 procent 
av inköpen och 47 procent av försäljning-
en andra företag inom hela den företags-
grupp som föreningen tillhör. 

Not 3  Nettoomsättning  

429 995
215 656

68 293
1 000 857
1 714 801

1 146 709
190 926
224 569

60 660
91 937

1 714 801

996 641
215 656

68 293
1 280 590

1 278 817
1 773

–
–
–

1 280 590

Belopp i kkr  2019 2018  
 
Koncernen

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren    
Virkesförsäljning
Skogsbruksverksamhet
Energibränsle
Sågade trävaror  
  
Nettoomsättning per geografiskt område    
Sverige  
Övriga Norden  
Övriga Europa  
Asien  
Afrika  

   
Moderföreningen

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren    
Virkesförsäljning
Skogsbruksverksamhet
Energibränsle  
  
Nettoomsättning per geografiskt område    
Sverige  
Övriga Norden  
Övriga Europa  
Asien  
Afrika 

Not 4 Övriga rörelseintäkter

Belopp i kkr  2019 2018  
 
Koncernen

Vinst vid avyttring av anläggningstillgång
Bidrag av rörelsekaraktär
Hyresintäkter
Valutakursvinster
Övrigt

Moderföreningen

Vinst vid avyttring av anläggningstillgång
Bidrag av rörelsekaraktär
Hyresintäkter
Valutakursvinster
Övrigt

   
 

67
8 468

268
6 198
1 060

16 061

27
305
268

–
361
961

 199
8 251

320
7 339
2 561

18 670

2
418
320

14
644

1 399

Not 2  Redovisningsprinciper för moderföreningen 

329 023
177 112

66 730
1 041 554
1 614 419

1 009 147
185 048
289 839

44 475
85 910

1 614 419

850 510
177 112

66 730
1 094 354

1 086 367
7 987

–
–
–

1 094 354
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Not 5   Ersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen.  
Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget. 
   
  

Not 7  Antal  anställda, löner, andra  ersättningar  och  sociala kostnader 

                                                                    2019                                                                                          2018

                                                                                       Antal anställda    Kvinnor       Män         Antal anställda        Män        Kvinnor  
 

Medelantalet anställda    
Bygger på av föreningen betalda 
närvarotimmar relaterade till en  
normal arbetstid.

Koncernen 301 59 242 287 53 234
 
Moderföreningen     115 33 82  105 28 77
 

115
–

43

320
–
–

478

40
–

43

245
–
–

328

–
181

37

481
122

13
834

–
181

38

369
122

13
723

Belopp i kkr  2019 2018

   
Koncernen   
Deloitte AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Förtroendevalda revisorer
Revisionsuppdrag

Av Grant Thornton AB utsedda revisorer
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övriga tjänster 
  

Moderföreningen   
Deloitte AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Förtroendevalda revisorer
Revisionsuppdrag

Av Grant Thornton AB utsedda revisorer
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Not 6  Leasingavtal – operationell leasing leasingtagare 

  2019 2018

Koncernen

Under året har föreningens leasingavgifter uppgått till

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara  
leasingavtal förfaller till betalning enligt följande: 
Inom ett år    
Mellan 2 till 5 år    
Summa    
 
Moderföreningen  
Under året har föreningens leasingavgifter uppgått till

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara  
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
Inom ett år  
Mellan 2 till 5 år  

Summa

14 095

5 355
10 160
15 515

5 958

2 633
2 341
4 974

12 214

5 990
5 759

11 749

6 360

2 738
3 622
6 360
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Not 8  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

  2019 2018

Koncernen    
Ränteintäkter, koncernföretag
Realisationsresultat   
Nedskrivningar    
Övrigt    
    
Moderföreningen    
Ränteintäkter, koncernföretag
Realisationsresultat    
Nedskrivningar    
Övrigt    
    
 

0
26 786

-238
827

27 375

8 426
26 786

-238
710

35 684

–
20 406
-6 545

496
14 357

7  081
20 406
-6 545

370
21 312

Not 9  Räntekostnader och liknande resultatposter 

  2019 2018

Koncernen    
Räntekostnader, leverantörskonton    
Räntekostnader, virkeslikvidkonton och betalningsplaner    
Övrigt    
    
Moderföreningen    
Räntekostnader, leverantörskonton    
Räntekostnader, virkeslikvidkonton och betalningsplaner   
Övrigt   
   

1 099
6 723
5 024

12 846

1 099
6 723

84
7 906

2 748
6 915
5 005

14 668

2 748
6 915

646
10 309

  

Not 7 fortsättning

                                                                                
                                                                                      Antal styrelse-                       Antal styrelse-       
                                                                                 ledamöter          Kvinnor     Män        ledamöter                Kvinnor      Män
Könsfördelning i styrelse 
och företagsledning     

Koncernen 17 9 8 18 9 9
Moderföreningen 10 5 5 11 5 6

                                                                                     Övriga befatt-                      Övriga befatt-       
                                                                                 ningshavare                                      ningshavare          
                                                                                 inkl VD                Kvinnor     Män       inkl VD                    Kvinnor      Män  
 

Koncernen 10 5 5 11 4 7
Moderföreningen 10 5 5 9 3 6
                                                                                

        2019                                                           2018

Löner, ersättningar, sociala  
kostnader och pensionskostnader 

   
Koncernen      
Styrelsen och VD:                                           
Löner och ersättningar 4 531 3 842
Pensionskostnader 1 693 1 953
 6 224 5 795 
Övriga anställda:
Löner och ersättningar 122 986 118 430
Pensionskostnader 9 991 11 088
 132 977 129 518

Sociala kostnader 43 431 42 353

Summa styrelse och övriga 182 632 177 666

Moderföreningen      
Styrelsen och VD:                                           
Löner och ersättningar 3 046 2 818
Pensionskostnader 1 451 1 267
 4 497 4 085
Övriga anställda:
Löner och ersättningar 45 879 43 652
Pensionskostnader 4 436 5 565
 50 315 49 217

Sociala kostnader 17 709 16 808

Summa styrelse och övriga 72 521 70 110

                                                       2019                                                                                     2018
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Not 10  Skatt på årets resultat 

  2019 2018

Koncernen

Aktuell skatt  
Uppskjuten skatt    
    
 
Avstämning av effektiv skatt    
Resultat före skatt   

Skattekostnad 21,40% (22,00%)    
 
Skatteeffekt av:    
Ej avdragsgilla kostnader
Ej bokförda avdragsgilla kostnader
Skattemässiga justeringar
Schablonintäkter fondinvesteringar
Underskottsavdrag som nyttjas i år
Skatt hänförlig till tidigare år
I år uppkomna underskottsavdrag
Förändring uppskjuten skatt
Justering ändrad skattesats
Summa    
  

  2019 2018

Moderföreningen

Aktuell skatt    
    
   
Avstämning av effektiv skatt    
Resultat före skatt   

Skattekostnad 21,40% (22,00%)    
 
Skatteeffekt av:    
Ej avdragsgilla kostnader
Ej bokförda avdragsgilla kostnader
Skattemässiga justeringar
Schablonintäkter fondinvesteringar
Underskottsavdrag som nyttjas i år
Skatt hänförlig till tidigare år
I år uppkomna underskottsavdrag
Förändring uppskjuten skatt
Justering ändrad skattesats
Summa    
  

-300
-71

-371

803

-177

-809
189

–
-248

6 881
–

-5 671
-1 210

674
-371

5 671
5 671

-28 654

6 304

-414
189

–
-248

5 671
-5 671

–
–

-160
5 671

Not 11  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen 
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

   

Moderföreningen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

   

29 382
–

29 382
-17 514

-3 462
-20 976

8 406

29 382
–

29 382
-17 514

-3 462
-20 976

8 406

28 539
843

29 382
-13 917

-3 597
-17 514

11 868

28 539
843

29 382
-13 917

-3 597
-17 514

11 868

172
5 216
5 388

-114 619

24 528

-39 263
194

20 388
-1
–

-4
-5 792
5 336

2
5 388

329
329

-101 765

21 778

-21 657
194

12
–
–
–

-120
120

2
329

Not 12 Övriga immateriella anläggningstillgångar 

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Moderföreningen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

253
4 869
5 122

5 122

253
4 869
5 122

5 122

4
249
253

253

4
249
253

253
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Not 13  Byggnader och mark 

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående redovisat värde

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

  2019-12-31 2018-12-31

Moderföreningen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående redovisat värde

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

  2019-12-31 2018-12-31

Moderföreningen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 14  Maskiner och andra tekniska anläggningar

577 241
19 901

–
-41 200
555 943

-418 204
–

26 347
-20 461

-412 318
-57 690
-57 690

85 935

757
–
–
–

757
-686

–
–

-71
-757

–
–

–

529 111
11 886
-1 012
37 256

577 241
-393 315

1 012
-8 683

-17 218
-418 204

–
–

159 037

757
–
–
–

757
-609

–
–

-77
-686

–
–

71

326 742
3 798
-928

8 143
337 756

-158 638
862

-7 567
-165 343

-16 329
–

-16 329

156 086

93 840
3 624

58 620
156 084

40 434
359

–
–

40 794
-15 949

–
-828

-16 777
–
–
–

24 017

548
2 757

20 712
24 017

337 756
10 380

–
2 885

351 021
-165 343

–
-7 706

-173 049
-16 329
-24 192
-40 521

137 451

77 454
3 446

56 551
137 451

40 794
1 166

–
65

42 025
-16 777

–
-700

-17 477
–
–
–

24 548

520
3 316

20 712
24 548
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Not 15  Inventarier, verktyg och installationer

114 733
3 146
-777

6 449
123 551
-62 517

779
–

-8 722
-70 460

53 091

8 990
249

-778
388

8 849
-7 186

779
–

-513
-6 920

1 929

110 088
2 266

-2 441
4 820

114 733
-56 489

2 161
94

-8 282
-62 516

52 217

10 077
389

-1 476
–

8 990
-8 225
1 475

–
-436

-7 186

1 804

Not 16  Pågående  nyanläggningar  och  förskott  
avseende  materiella  anläggningstillgångar

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde 
    
Moderföreningen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

16 698
38 279

–
-10 765
44 212

44 212

453
268

–
-453
268

268

38 759
15 989

-149
-37 901
16 698

16 698

214
388

-149
–

453

453

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

  2019-12-31 2018-12-31

Moderföreningen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 17  Andelar i koncernföretag 

       Antal     Redovisat  Redovisat  
Företag / Org nr / Säte andelar Andel i % värde värde       

     
 

Norrskog Wood Products AB, 556133-4870, Östersund 400 000 100 20 960 120 000
Eget kapital: 102 292 kkr Årets resultat: 23 247 kkr                        

Stöde Ångsågs AB, 556020-1872, Kramfors 1 500 100 1 709 1 709
      Eget kapital: 3 608 kkr Årets resultat: 0 kkr                   
Skog Sjuttio AB, 556077-5933, Kramfors 1 000 100 101 101
      Eget kapital: 2 009 kkr Årets resultat: 0 kkr                    
Camfore AB, 556206-7081, Kramfors 1 625 000 100 73 111 73 111
      Eget kapital: 58 446 kkr Årets resultat: 0 kkr 

Innehav i Camfore AB     
Camfore Hissmofors-Ocke AB, 556094-7193, Kramfors 108 660 0 17 053 17 053

Eget kapital: 15 817 kkr Årets resultat: 454 kkr  

Innehav i Äggfors AB     
Hallens-Backen AB, 559123-9214, Kramfors 500 0 50 50

Eget kapital: 50 kkr Årets resultat: 0 kkr          

Innehav i Skog Sjuttio AB     
Äggfors AB, 556002-8028, Kramfors 54 000 0 270 000 270 000

Eget kapital: 19 141 kkr Årets resultat: 0 kkr                    
Norrskogen Öst AB, 556760-6362, Kramfors 1 000 0 100 100

Eget kapital: 99 kkr Årets resultat: 0 kkr 
Norrskogen Väst AB, 556760-6370, Kramfors 1 000 0 100 100

Eget kapital: 99 kkr Årets resultat: 0 kkr     
   
 383 184 482 224

Uppgifter om eget kapital och resultat  Eget kapital Resultat

Norrskog Wood Products AB 20 961 -104 579
Stöde Ångsågs AB 3 608 0
Skog Sjuttio AB 2 009 0
Camfore AB 58 446 0
Camfore Hissmofors-Ocke AB 16 010 193
Hallens-Backen AB 50 0
Äggfors AB 19 141 0
Norrskogen Öst AB 99 0
Norrskogen Väst AB 99 0

Not 18  Fordringar hos koncernföretag

  2019-12-31 2018-12-31

Moderföreningen 
Ingående anskaffningsvärde
Avgående
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde    
    
    
  

294 360
-24 360
270 000

270 000

467 083
-172 723
294 360

294 360

      2019-12-31 2018-12-31
   

Not 19  Uppskjuten skatt  

 2019 2018

Koncernen    
Underskottsavdrag               179 112                 37 121                         – 149 313 31 953 –
Övriga justeringar -23 890               -6 643                -1 573 -37 514 -6 150 -1 878

Moderföreningen

Underskottsavdrag               28 038 6 000 – 26 501 5 671 –
Övriga justeringar –                 – – – – –

Moderföreningen, redovisat värde   95 881 194 921

 

Temporär 
skillnad

Temporär 
skillnad

Uppskjuten 
skattefodran

Uppskjuten 
skattefodran

Uppskjuten 
skatteskuld

Uppskjuten 
skatteskuld

Beräknad återbetalning av lån 2020 hanteras som kortfristig fordran på koncernföretag.  
Mellanhavande kommer att regleras i samband med fusion under 2020.

Not 20  Fordringar hos koncernföretag

  2019-12-31 2018-12-31

Fordran Norrskog Wood Products AB  
Moderföreningen   158 479

158 479
535 359

535 359
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Not 23 Avsättningar

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen

Uppskjuten skatteskuld
Miljöåtagande
Avsättning för framtida skogsvård

    
Moderföreningen

Uppskjuten skatteskuld
Miljöåtagande
Avsättning för framtida skogsvård

1 573
4 000
2 830
8 403

–
–

960
960

1 879
1 954
4 100
7 933

–
–

1 850
1 850

Not 24  Betalningsplaner

Långfristig del av betalningsplaner 563 848 (f.å. 503 213) kkr.  
Kortfristig del ingår i leverantörsskulder och uppgår till 47 272 (f.å. 65 629) kkr. 
Föreningens totala skulder för betalningsplaner uppgår till 611 120 (f.å. 575 747) kkr. 

Not 21  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen

Ränteintäkter
Upplupna intäkter egen skog
Fraktstöd
Övrigt

   
Moderföreningen

Ränteintäkter
Upplupna intäkter egen skog
Fraktstöd
Övrigt

207
–

3 902
4 069
8 178

1 567
1 200
3 801
3 759

10 327

1 567
1 200

–
1 030
3 797

207
               –

–
1 179
1 386

Not 22  Övriga kortfristiga placeringar

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen

Kategori
Fördelning enligt Moderföreningen nedan 

Moderföreningen

Kategori
Aktierelaterade placeringar
Ränterelaterade placeringar
Alternativa placeringar
Nedskrivning av aktier

Marknadsvärde  

   

730 150
730 150

51 154
612 092

73 449
-6 545

730 150

765 097

465 905
465 905

27 453
379 480

63 209
-4 237

465 905

471 944

Not 25  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Belopp i kkr  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen    
Löne- & semesterlöneskulder
Skuld sociala avgifter
Upplupna kostnader skog
Upplupna kostnader virkeshandel
Övriga

Moderföreningen    
Löne- & semesterlöneskulder
Skuld sociala avgifter
Upplupna kostnader skog
Upplupna kostnader virkeshandel
Övriga

   

13 009
8 352
2 460

18 712
18 386
60 919

3 200
3 466
2 460

18 712
8 566

36 403

13 842
8 522
1 308

21 795
14 548
60 015

3 346
3 793
1 308

21 795
661

30 903
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Not 26  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Not 30  Definition av nyckeltal

Not 27  Likvida medel

Not 28  Ställda säkerheter

  2019-12-31 2018-12-31

Moderföreningen    
Avskrivningar
Avsättningar

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen    
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar

Moderföreningen    
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar

  2019-12-31 2018-12-31

Koncernen    
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

Moderföreningen    
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

4 938
-1 850
3 088

179 084
730 150
909 234

122 950
374 500
497 450

168 636
730 150
898 786

5 500
67 950
73 450

Olov Söderström

Verkställande direktör

Maria Broman

Hilda Runsten

Marie Simonsson

Anita Wiklander

Förtroendevald revisor  

Torgny Hardselius

Ordförande

Lars-Erik Aaro

Anders Jonsson

Karin Sandberg

Fredrik Alenius

Arbetstagarrepresentant

Mattias Eriksson

Auktoriserad revisor  

Stig Högberg

Vice ordförande

Bengt Berglund

Charlotta Kristow

Maria Sandström

Maria Boman 

Arbetstagarrepresentant

Håkan Dahlström

Förtroendevald revisor  

Kramfors den 26 februari 2020

Vid den extra föreningsstämman i Örnsköldsvik den 7 februari valdes en gemensam interimsstyrelse 
för de båda föreningarna. Det är den styrelsen som har skrivit under årsredovisningen. 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 mars 2020  
Grant Thornton Sweden AB

Not 29  Disposition av vinst eller förlust

  2019-12-31 

Till föreningsstämmans förfogande står:
Balanserad vinst
Årets förlust

Styrelsen föreslår att: 
i ny räkning överföres
    
   
 

307 077
-101 436
205 641

205 641
205 641

4 747
-960

3 787

73 391
465 905
539 297

122 950
374 500
497 450

65 564
465 905
531 469

5 500
67 950
73 450

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning
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Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisning-
en och koncernredovisningen för Skogs-
ägarna Norrskog ekonomisk förening för 
år 2019. Föreningens årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 16–47 
i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens och kon-
cernens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och kon-
cernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Revisorernas ansvar en-
ligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” 
samt ”De förtroendevalda revisorernas 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande 
till föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat re-
visionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktö-
ren som har ansvaret för den andra infor-
mationen. Den andra informationen består 
av sidorna 1–15 men innefattar inte årsre-
dovisningen och vår revisionsberättelse
avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovis-
ningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredo-

visningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat un-
der revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upp-
rättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar sty-
relsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamhe-
ten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören av-
ser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realis-
tiskt alternativ till att göra något av detta.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncern redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använ-
der vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosät-
tande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del 
av föreningens interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redo-
visningsprinciper som används och rimlig-
heten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten 
i att styrelsen och verkställande direktö-
ren använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revi-
sionsbevisen, om huruvida det finns nå-
gon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som 

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening, org. nr. 788400-1335
 

kan leda till betydande tvivel om förening-
ens och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhäm-
tas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksam-
heten.

• utvärderar vi den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredovisning-
en, däribland upplysningarna, och om års-
redovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rätt-
visande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ända-
målsenliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen i enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernre-
visionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden. Vi måste informera styrelsen 
om bland annat revisionens planerade om-
fattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om be-
tydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revi-
sionslagen och därmed enligt god revi-
sionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovis-
ningen ger en rättvisande bild av förening-
ens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen har vi även ut-
fört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Skogs-

ägarna Norrskog ekonomisk förening för 
år 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman dis-
ponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande 
till föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande för-
eningens vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som förening-
ens och koncernens verksamhetsart, om-
fattning och risker ställer på storleken av 
föreningens och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens orga-
nisation och förvaltningen av föreningens 
angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens 
och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsför-
valtningen och föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direk-
tören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att föreningens bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen, eller

• på något annat sätt handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller stadgarna. Vårt 
mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller för-
lust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att 
ett förslag till dispositioner av förening-
ens vinst eller förlust inte är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar. Som en 
del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder det registrerade revisions-
bolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på det registrerade re-
visionsbolagets professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet.

Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande fören-
ingens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.

Östersund den 17 mars 2020               
Grant Thornton Sweden AB

Mattias Eriksson, auktoriserad revisor
Håkan Dahlström, förtroendevald revisor
Anita Wiklander, förtroendevald revisor
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Norrskog Wood Products AB

ÅRSREDOVISNING 2019
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Verksamheten
Norrskog Wood Products AB är ett träförädlingsföretag i södra Norrland. Bolagets verksamhet 
bedrivs i två sågverk (NWP Östavall och NWP Hissmofors) samt genom vidareförädling i två 
hyvlerier (NWP Hissmofors och NWP Hammerdal) tillsammans benämnt NWP Byggprodukter.

Den samlade sågverkskapaciteten uppgår till cirka 420 000 m3sv. Under räkenskapsåret har 
den samlade produktionen vid de två sågverken uppgått till 381 000 m3sv. Av detta vidareföräd-
lades cirka 30 procent vid våra egna anläggningar. Av företagets producerade trävaror exporteras 
cirka 60 procent, främst till Europa, Asien, Mellanöstern/Nordafrika.

Norrskog Wood Products uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning på 1 001 Mkr 
(1 041 Mkr). Rörelseresultatet uppgår till -100 Mkr (37 Mkr). Efter ett finansnetto om -9 mkr  
(-7 Mkr) har vi ett resultat före bokslutsdispositioner på -109 mkr (31 Mkr).

Företagets säte är Östersund.

   
Flerårsjämförelse*

 
Finansiering, likviditet och soliditet
Företagets finansiering består av lån från ägaren om 559 Mkr.  
Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 3 % (20 %).

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening  
(org nr 788400-1335).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Marknaden har efter en stark inledning på året bromsat drastiskt i slutet av året med sjunkande 
priser och efterfrågan på sågade trävaror.

Företaget har dragits ytterligare ett år med otillfredsställande råvaruförsörjning. Det till följd 
av en obalanserad råvaru/sågkapacitet. För att över tid komma till rätta med detta har styrelsen 
fattat beslutet att avveckla sågverket i Östavall. Det är den enskilt största förklaringsposten till 
det kraftigt negativa resultatet för året. Beslutet är dock taget för att skapa möjligheter till god 
lönsamhet under kommande år.

Skogsägarna Norrskog har under året ställt ut en kapitaltäckningsgaranti till Norrskog 
Wood Products AB, som säkerställer att bolagets aktiekapital ska uppgå till minst hälften av det 
registrerade aktiekapitalet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Norrskog Wood Products AB fusionerades in i moderbolaget Skogsägarna Norrskog ekonomisk 
förening per 2020-01-30.

Förvaltningsberättelse 

Norrskog Wood Products AB, Org.nr. 556133-4870
Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning   1 000 874 1 041 550 1 053 408 1 073 017 1 067 860 
Res. efter finansiella poster  -109 418  30 858 -1 162 -65 145 -27 617 
Balansomslutning  647 997 635 260 642 660 653 698 681 150 
Soliditet (%)  3,2 19,8 15,9 15,9 14,3 
Avkastning på eget kapital (%)  -149,4 27,1 -1,2 -66,3 -25,6 
Avkastning på totalt kapital (%)  -15,7 5,9 1,3 -8,4 -3,1  
Kassalikviditet (%)  19,1 219,0 217,2 151,8 182,6 

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande bolagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balans- 
räkningar med tillhörande noter.

Förändringar i eget kapital  

     
Belopp vid årets ingång  
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:
Årets vinst    
Belopp vid årets utgång

                                                                                                     2018-12-31              2017-12-31
Aktieägartillskott uppgår till:  80 000  80 000  

40 000

40 000

2 000

2 000

60 292
23 247

83 539

23 247
-23 247

-104 579
-104 579

83 539
–

-104 579
-21 040

Aktiekapital
Övrigt bundet

eget kapital
Övrigt fritt

eget kapital
Årets 

reslutat
Summa fritt
eget kapital

  
Förslag till disposition av bolagets vinst (SEK)

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 83 539 346
årets vinst -104 578 710
 -21 039 364
Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres -21 039 364
 -21 039 364

Resultatdisposition

Framtida utveckling
Vårt företag tillhandahåller ett material som är helt förnybart och dessutom bidrar till att 
minska koldioxidproblematiken. I takt med att den allmänna opinionen alltmer fokuserar på 
hållbarhet skapar det också en ökad efterfrågan på våra produkter, vilket har positiv inverkan 
på vår långsiktiga lönsamhet.

På kort sikt råder viss osäkerhet i hur den globala konjunkturen ska utvecklas. Dock har fö-
retaget nu en effektiv industristruktur i balans med råvarutillgången på plats, vilket möjliggör 
en rationell och kostnadseffektiv produktion.

Vi fortsätter arbeta med att effektivisera våra flödeskedjor för att minska våra kostnader, samt 
att vi arbetar intensivt med att utveckla vår personals kompetens och möjlighet att bidra i företa-
gets pågående utveckling. Med målet att öka vår effektivitet och ytterligare sänka våra kostnader, 
borgar det för att vi under 2020 bör kunna se ett tillfredsställande ekonomiskt utfall.

Avvecklingen av sågverket i Östavall kommer att ske under sommarperioden 2020 för att  
enligt plan vara helt genomförd vid årsskiftet 2020/2021. 
 
Miljöpåverkan
Företagets produktionsenheter bedriver verksamhet utifrån gällande miljötillstånd, och är 
certifierade enligt PEFC; spårbarhet i tillverkning och försäljning av trävaror.

Stämma och styrelse
Ordinarie bolagsstämma hölls i Dorotea 2019-06-04.
Styrelsen har fram till fusionsdagen haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:
Olov Söderström, ordförande, Gnarp, Anders Jonsson, Matfors, Marie Simonsson, Hammerdal,  
Bengt Berglund, Älandsbro, Ulla Eriksson Zetterquist, Göteborg, Gunnar Heibring, Valsjöbyn,  
Charlotta Kristow, Ånge, Torsten Medalen, Svenstavik, Stig Högberg, Söråker, Hilda Runsten, Solna, 
Till representanter för de anställda har utsetts, ordinarie ledamöter: 
Anette Wennerberg, Strömsund, Robin Haraldsson, Ånge
Suppleanter: Thomas Östman, Östavall
Fram till fusionsdagen har Henrik Jönsson varit verkställande direktör.
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Resultaträkning 

  2019-01-01 2018-01-01
Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter m. m.

Nettoomsättning 2, 3  1 000 874 1 041 550
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor  
och pågående arbete för annans räkning   71 832 8 884 
Övriga rörelseintäkter  4  14 793 16 849
  1 087 499 1 067 283
Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter   -677 376 -617 231 
Övriga externa kostnader  5, 6 -270 758 -264 602
Personalkostnader  7 -120 528 -112 363
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9, 10,11 -113 899 -30 530
Övriga rörelsekostnader   -5 636 -5 155
  -1 188 197 -1 029 881  

Rörelseresultat   -100 698 37 402
Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter från koncernföretag   – 252
Övriga ränteintäkter    111 126
Räntekostnader och liknande resultatposter   -4 045 -3 891
Räntekostnader till koncernföretag   -4 786 -3 031
  -8 720 -6 544

Resultat efter finansiella poster   -109 418 30 858
Resultat före skatt   -109 418 30 858
Skatt på årets resultat  8 4 839 -7 611

 

Årets resultat   -104 579 23 247

Balansräkning 

   
Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  9  51 625  70 256
Maskiner och andra tekniska anläggningar  10  78 550 131 819 
Inventarier, verktyg och installationer  11  50 640 50 382 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 12 43 346 16 245 
  224 161 268 702
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav  13  98 98
Uppskjuten skattefordran  14  31 121 26 282
Andra långfristiga fordringar  15  133 3 153
  31 352  29 533

Summa anläggningstillgångar   255 513 298 235

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.  
Råvaror och förnödenheter   71 227  53 964
Varor under tillverkning   31 774 20 470 
Färdiga varor och handelsvaror    170 609 127 679  
  273 610 202 113 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   81 693 98 292
Aktuell skattefordran  37 –
Övriga fordringar   22 807 20 555 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  16  6 792 7 780 
  111 329 126 627
Kassa och bank
Kassa och bank   7 545 8 285

Summa omsättningstillgångar   392 484 337 025

Summa tillgångar   647 997 635 260
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Balansräkning 

   
Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital    

Bundet eget kapital
Aktiekapital (400 000 aktier)  17  40 000 40 000 
Reservfond   2 000 2 000
  42 000 42 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat    3 539 -19 708
Erhållet aktieägartillskott    80 000 80 000
Årets resultat   -104 579 23 247 
  -21 040 83 539 
  
Summa eget kapital   20 960 125 539

Avsättningar 18 

Övriga avsättningar  4000 – 
Summa avsättningar  4000 –

Långfristiga skulder  19
Skulder till kreditinstitut    – 240 588
Skulder till koncernföretag   – 207 527
Summa långfristiga skulder   – 448 115

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  33 121 35 365
Skulder till koncernföretag  558 607 –
Aktuell skatteskuld  – 156
Övriga skulder   2 197 1 569
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20  29 112 24 516
Summa kortfristiga skulder   623 037 61 606

Summa eget kapital och  skulder  647 997 635 260

Kassaflödesanalys

  2019-01-01 2018-01-01
Belopp i kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  2  -100 698 37 402
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  21  117 820  31 369
Erhållen ränta m. m.   111 378
Erlagd ränta   -8 831  -6 922
Betald inkomstskatt  -193 – 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital   8 209  62 227

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning (+)/ökning (-) av varulager/pågående arbete   -71 497 -9 113
Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar   16 599 -1 611
Minskning (+)/ökning (-) av fordringar   -1 264 1 667 
Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder   -2 244 -368
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder   115 713 -3 557 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   65 516 49 245 

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark  9  -9 129 -3 404
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar  10 -19 901 -12 597
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer  11  -2 833 -1 063
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende   
materiella anläggningstillgångar  -37 413 -14 317
Förvärv av långfristiga värdepapper 13 – –
Försäljning av långfristiga värdepapper 13 – –
Ny utlåning till utomstående 15 – –
Återbetalning av lån från utomstående 15 3 020 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -66 256 -31 381

Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån    – -14 596
Amortering långfristiga lån   – -12 126 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   – -26 722

Förändring av likvida medel   -740 -8 858 
Likvida medel vid årets början   8 285 17 143

Likvida medel vid årets slut   7 545 8 285
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlig-
het med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning. Principerna är 
oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och 
skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges 
nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga 
värdet av vad som erhållits eller kom-
mer att erhållas. Företaget redovisar 
därför inkomsten till nominellt värde 
(fakturabelopp) om ersättningen 
erhålls i likvida medel direkt vid 
leverans. Avdrag görs för lämnade 
rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivning-
ar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av in-
köpspriset och utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet för att bringa 
det på plats och i skick att användas. 
Tillkommande utgifter inkluderas 
endast i tillgången eller redovisas 
som en separat tillgång, när det är 
sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med pos-
ten kommer att tillfalla företaget och 
att anskaffningsvärdet för densamma 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla 

övriga kostnader för reparationer 
och underhåll samt tillkommande 
utgifter redovisas i resultaträkningen 
i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av 
en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter bedöms 
vara väsentlig, delas tillgången upp 
på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella an-
läggningstillgångar kostnadsförs så 
att tillgångens anskaffningsvärde, 
eventuellt minskat med beräknat 
restvärde vid nyttjandeperiodens 
slut, skrivs av linjärt över dess 
bedömda nyttjandeperiod. Om en 
tillgång har delats upp på olika 
komponenter skrivs respektive 
komponent av separat över dess 
nyttjandeperiod. Avskrivning påbör-
jas när den materiella anläggnings-
tillgången kan tas i bruk. Materiella 
anläggningstillgångars nyttjande-
perioder uppskattas till:

•   Stomme  50 år
•   Tak  25 år
•   Fasad  25 år
•   Inre ytskikt  10 år
•   Installationer  20 år
•   Övrigt  10 år

Nyttjandeperioden för mark är obe-
gränsad och därför skrivs inte mark 
av. 

Bedömda nyttjandeperioder och 
avskrivningsmetoder omprövas om 
det finns indikationer på att förväntad 
förbrukning har förändrats väsentligt 
jämfört med uppskattningen vid före-
gående balansdag. Då företaget ändrar 
bedömning av nyttjandeperioder, 
omprövas även tillgångens eventuella 

restvärde. Effekten av dessa ändringar 
redovisas framåtriktat.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas uti-
från anskaffningsvärde. 

Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det läg-
sta av anskaffningsvärdet, beräknat 
enligt först in-först ut-principen och 
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsälj-
ningsvärdet har beräknats till försälj-
ningsvärdet efter avdrag för beräknad 
försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans.

Inkomstskatt
Skattekostnaden utförs av summan 
av akutell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt är inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår som 
avser årets skattepliktiga resultat 
och den del av tidigare räkenskaps-
års inkomstskatt som ännu inte har 
redovisats. Aktuell skatt värderas till 
det sannolika beloppet enligt de skat-
tesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns 
en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en tidigare händelse, när det 
är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera för-
pliktelsen och beloppen kan uppskat-
tas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten 
eller beloppet för utflödet kan fortfa-
rande vara osäker.

Avsättningar för omstrukturering-

Not 1

Upplysningar till enskilda poster 

ar redovisas bara om en fastställd och 
utförlig omstruktureringsplan har 
utarbetats och införts, eller om före-
taget minst har offentliggjort planens 
huvuddrag till dem som berörs av 
den. Avsättningar redovisas inte för 
utgifter som hör samman med den 
framtida verksamheten.

En avsättning redovisas till den 
bästa uppskattningen av det belopp 
som krävs för att reglera förpliktel-
sen på balansdagen. Avsättningar tas 
endast i anspråk för de utgifter som 
avsättningen ursprungligen var av-
sedd för. Avsättningar diskonteras till 
sina nuvärden där pengars tidsvärde 
är väsentligt.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av 
löner, bonus, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, med mera, samt pen-
sioner redovisas i takt med intjänan-
det. Beträffande pensioner och andra 
ersättningar efter avslutad anställ-
ning klassificeras dessa som avgifts-
bestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. Företaget har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Det 
finns inga övriga långfristiga ersätt-
ningar till anställda.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott som en ägare läm-
nar redovisas som en ökning av ande-
lens redovisade värde. Aktieägartill-
skott som en ägare erhåller redovisas 
direkt i fritt eget kapital.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Företagets redovisningsvaluta är 
svenska kronor (SEK).

Omräkning av poster i utländsk valuta
Vid varje balansdag räknas mone-

tära poster i utländsk valuta om till 
balansdagens kurs. Icke-monetära 
poster, som värderas till historiskt 
anskaffningsvärde i en utländsk 
valuta, räknas inte om. Valutakursdif-
ferenser redovisas i rörelseresultatet 
eller som finansiell post utifrån den 
underliggande affärshändelsen, i den 
period de uppstår, med undantag för 
transaktioner som utgör säkring och 
som uppfyller villkoren för säkrings-
redovisning av kassaflöden eller av 
nettoinvesteringar.

Säkringsredovisning
Kundfordringar, leverantörsskulder 
och lån i utländsk valuta som säkrats 
genom valutaderivat värderas till 
säkrad kurs.

Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det 
verkliga värdet av den tillgång som 
företaget fått eller kommer att få.

Offentliga bidrag som inte är för-
enade med krav på framtida presta-
tion, så kallade ovillkorade bidrag, 
intäktsförs när villkoren för att få 
bidraget uppfyllts, det vill säga oftast 
i samband med att bidrag erhålls. Of-
fentliga bidrag som är förenade med 
krav på framtida prestation, så kallade 
villkorade bidrag, skuldförs när bidra-
get erhålls och intäktsförs därefter när 
prestationen utförs.

Kassaflödesanalys
Indirekt metod för upprättande av 
kassaflödesanalys har tillämpats, det 
vill säga endast in- och utbetalningar.

Not 1 fortsättning >



Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6
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Upplysningar till enskilda poster 

Belopp i kkr

Upplysningar till enskilda poster 

Not 7

Not 8

 
2019 2018

 

Nettoomsättning 
Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område
Sverige  434 555 444 268
Övriga Norden  189 153 177 061
Övriga Europa  224 569 289 839
Asien  60 660 44 475
Afrika  91 937 85 910 
 1 000 874 1 041 553

Inköp och försäljning inom koncernen

Andel av försäljningen som avser koncernföretag 12% 10%
Andel av inköpen som avser koncernföretag 48% 51%

Övriga rörelseintäkter 

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång  – 197
Bidrag av rörelsekaraktär  8 163 7 833
Valutakursvinster  6 198 7 324 
Försäkringsersättning  7 1 464 
Övrigt  425 31
 14 793 16 849 

Leasingavtal – Operationell leasing leasetagare 

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till  7 448 8 137
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara 
leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år  3 252 5 355
Mellan 2 till 5 år   2 137 10 160 
 5 389 15 515
Leasingavtalen utgörs av såglinjer samt truckar.

Ersättning till revisorer

Deloitte AB
Revisionsuppdrag  – 75 
 
Grant Thornton Sweden AB
Revisionsuppdrag 112 75

 112 150

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstad-
gade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i 
revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

 2019 2018

Personal

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit  186 182
varav kvinnor  26 25
varav män  160 157

Löner, ersättningar m. m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och vd:
Löner och ersättningar  1 485 1 024
Pensionskostnader    242 686 
 1 727 1 710 
Övriga anställda:
Löner och ersättningar  77 107 74 778 
Pensionskostnader   5 555 4 837 
 82 662  79 615

Sociala kostnader  25 722 25 545 
Summa styrelse och övriga  110 111 106 870

Antal styrelseledamöter 9 10
varav kvinnor 4 4
varav män 5 6
Antal övriga befattningshavare inkl. vd 1 1
varav män 1 1

Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt  4 839 -7 611
 4 839 -7 611
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt  -109 418  30 858

Skattekostnad 22,00%  23 415 -6 789
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader  -17 605  -92
Ej skattepliktiga intäkter 2  –
Skattemässiga justeringar  -140  –
Underskottsavdrag som nyttjas i år – 6 881
I år uppkomna underskottsavdrag  -5 672  –
Förändring uppskjuten skatt   4 839  -7 611
Summa  4 839  -7 611 
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Upplysningar till enskilda poster 

 
2019-12-31 2018-12-31

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde  197 305 187 033 
Inköp  9 129  3 052 
Försäljningar/utrangeringar – -923 
Omklassificeringar  2 820 8 143
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  209 255 197 305
Ingående avskrivningar  -110 723 -105 660 
Försäljningar/utrangeringar   – 862
Årets avskrivningar   -6 389  -5 926 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -117 112  -110 723 
Ingående nedskrivningar -16 329 -16 329
Årets nedskrivningar -24 192  –
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -40 518 -16 329 
Utgående redovisat värde  51 625 70 256 

Redovisat värde byggnader   51 625 70 256
  51 625 70 256
Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter 29 278 23 097
varav byggnader 15 985 14 693

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde  430 459   396 207
Inköp  19 901   11 886
Försäljningar/utrangeringar  – -1 012 
Omklassificeringar  1 430 23 378 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  451 791 430 459 
Ingående avskrivningar   -298 640  -282 810 
Försäljningar/utrangeringar  – 1 012 
Omklassificeringar – -162
Årets avskrivningar   -16 911 -16 680 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -315 551 -298 640
Årets nedskrivningar -57 690 – 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -57 690 –
Utgående redovisat värde  78 550 131 819 

Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärde  105 656 99 924 
Inköp  2 833  1 877
Försäljningar/utrangeringar  – -965 
Omklassificeringar       6 061 4 820
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  114 551 105 656
Ingående avskrivningar  -55 274 -48 222 
Försäljningar/utrangeringar  – 686
Omklassificeringar –  -103
Årets avskrivningar  -8 638 -7 831 
Utgående ackumulerade avskrivningar -63 911 -55 274
Ingående nedskrivningar – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar  – –
Utgående redovisat värde 50 640 50 382

Not 9

   

Not 10

Not 11   

Belopp i kkr

Not 12

Not 13

Not 15

Not 16

Upplysningar till enskilda poster 

Belopp i kkr  2019-12-31 2018-12-31

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde  16 245 38 545
Inköp  37 413 15 601
Omklassificeringar  -10 312 -37 901
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  43 346 16 245
Utgående redovisat värde  43 346 16 245

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde  98 98 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  98 98 
Utgående redovisat värde  98 98

  

  

 

 

 2019-12-31 2018-12-31

Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärde  3 153 4 675
Amorteringar  -3 020 -1 522
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  133 3 153
Utgående redovisat värde 133 3 153

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Försäkringspremier  937 841
Leasing  400 1 523
Fraktbidrag  3 902 3 801
Övrigt   1 553 1 615
 6 792 7 780

 

 

Temporär           Uppskjuten          Uppskjuten
skillnad             skattefordran        skatteskuld

    122 815            26 282                     0

                             26 282                     0

Temporär           Uppskjuten          Uppskjuten
skillnad             skattefordran        skatteskuld

151 073                31 121                     0

                             31 121                     0

2018-12-312019-12-31

Not 14                      Uppskjuten skatt

                                        Underskottsavdrag

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida 
skattepliktiga resultat. Företaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 151 (123) Mkr.

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 20,6 % (21,4 %).

Den ingående ned-
skrivningen består 

av fastigheten i Sikås 
utifrån värdering gjort 

av Värderingsinstitutet 
2016-12-31. Årets ned-
skrivning avser nedlägg-

ningen av Östavalls 
sågverk utifrån värdering 

gjord av extern part.
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Upplysningar till enskilda poster 

Not 18

 2019-12-31 2018-12-31

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 240 588
Amortering efter 5 år  – 240 588 

Skulder till koncernföretag – 207 527
Amortering efter 5 år – 207 527
Summa amortering efter 5 år – 448 115

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Löne- och semesterlöneskulder  10 496 9 809
Skuld sociala avgifter  4 729 4 886
Övrigt  13 888 9 821  
 29 112 24 516  

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar  31 938 30 530
Förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 81 882 –  
Förlust vid utrangering av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  – 839 
Avsättningar för miljöåtagande 4 000 –
 117 820 31 369

Not 19

Not 20

Not 21

 2019-12-31 2018-12-31

Avsättningar

Miljöåtagande  4 000  –
  4 000  –

Belopp i kkr

Belopp i kkr

Upplysningar till enskilda poster 

  

Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står 
balanserad vinst 83 539
årets vinst -104 579 
 -21 039
Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres -21 039
 -21 039

Not 22

 2019-12-31 2018-12-31

Ställda säkerheter 

Fastighetsinteckningar  70 715 70 715
Företagsinteckningar  224 000 224 000
Summa ställda säkerheter  294 715 294 715

Not 23

Not 26 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening, org.nr. 788400-1335.
Företaget upprättar enligt 7 kap 31 a§ inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. 

Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening, org.nr. 788400-1335, upprättar hållbarhetsrapport för 
koncernen där företaget ingår.

Not 24 Eventualförpliktelser

Bolaget har inga eventualförpliktelser per balansdagen.

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut har Norrskog Wood Products AB fusionerats in i moderföreningen Skogsägarna Norrskog
ekonomisk förening (orgnr 788400-1335) per 2020-01-30.

Not 27 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Not 17

 Antal aktier Kvotvärde aktie

Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång  400 000  100,00
Antal/värde vid årets utgång  400 000  100,00

Belopp i kkr

De långfristiga skulderna till koncernföretag blir kortfristiga skulder med anledning av fusionen med moderbolaget
Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening per 2020-01-30.

Avsättningen avser återställning av miljöåtaganden.
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Rapport om 
årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen för Norrskog Wood Products AB 
för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Norrskog 
Wood Products AB:s finansiella ställning 
per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoen-
de i förhållande till Norrskog Wood Pro-
ducts AB enligt god revisorssed i Sverige, 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen. 

Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter el-
ler misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realis-
tiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som inne-
håller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktighe-
ter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA 

använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den 
del av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisning-
en och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten 
i att styrelsen och verkställande direktö-
ren använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de in-
hämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
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verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osä-
kerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhäm-
tas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvi-
sande bild.

Vi måste informera styrelsen om 
bland annat revisionens planerade om-
fattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisio-
nen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

 
Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning 
för Norrskog Wood Products AB för år 2019 
samt av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman be-
handlar förlusten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till 
Norrskog Wood Products AB enligt god re-

visorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av bolagets egna ka-
pital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets orga-
nisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar, och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändi-
ga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av 

förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säker-
het bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områ-
den och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt ut-
talande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Östersund den 17  mars 2020                
Grant Thornton Sweden AB

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor




