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VD har ordet

Ännu ett framgångsrikt år

Även om det enbart är positivt så känns det som att 
ständigt upprepa sig själv år från år genom att kon-
statera att det gångna verksamhetsåret varit fortsatt 
framgångsrikt för SDC. Drift och leveranser har varit 
tillfredsställande och utvecklingsarbetet har inneburit 
ytterligare framsteg för servicen i kundledet.

Några nyckeltal
Nettoomsättningen ökade med drygt 6 Mkr till 116,8 
Mkr. Redovisningsvolymen ökade till 119,9 (114,1) 
m3fub, en ökning med 5,1% som bl a hade sin grund 
i ökad energiredovisning. Den ökade med hela 17%, 
vilket är ett uttryck för fortsatt snabb etablering av 
energimätning. Till den redovisade volymen skall läggas 
33 (26) milj m3fub från skördare och skotare. Rörelsens 
resultat blev fortsatt positivt trots ökade personalkost-
nader och ökade externa kostnader för främst konsult-
er knutna till utvecklingsarbetet. Resultatet redovisas 
till 1,4 (3) Mkr. Medelpriset för virkesredovisningen 
uppgick till 51 öre per m3fub.Det är värt att notera 
att priset fortfarande är lägre än för 20 år sedan. De 
finansiella resurserna är fortsatt betryggande med en 
soliditet på närmare 70%. Det justerade egna kapitalet 
redovisas till 46 Mkr.

Väsentliga händelser
Som några av de väsentligaste händelserna under 2004 
vill jag notera följande:
• Beslut att virkesflödesområdet ska ingå i kärnverk-

samheten
• Nya förfaranden i VIOL-förvaltningen
• Avtal med ny driftleverantör
• Fortsatt hög utvecklingstakt
• Leverans av den skogliga vägdatabasen
• Mer kundorienterad organisation

Några av händelserna kommenteras nedan utan ran-
gordning och de berörs givetvis också i förvaltnings-
berättelsen.

Virkesflödesområdet
Styrelsen har än en gång belyst SDCs framtida in-
riktning och slagit fast att förutom virkes- transport- 
och energiredovisning skall virkesflödesområdet ingå i 
kärnverksamheten. Inom skördar- och skotarområdet 
är datainsamlingen väl etablerad och ökade även om 
den extrema situationen i södra Sverige efter januari- 
stormen tillfälligt kan dämpa ökningstakten. 
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För att priset inte ska utgöra ett hinder för anslutning 
till SDCs system har vi sänkt priserna för datainsamling 
från skördare och skotare. Detta har skett enligt vår 
policy att erbjuda lägsta möjliga pris genom att effek-
tivisera och strömlinjeforma datainsamlingen. Arbetet 
med att integrera lastbilstransporterna i datainsam-
lingen pågår för att skapa förutsättningar för att öka 
informationen i kedjan från skog till industri och, vilket 
är viktigt, för rationellare transporter till fördel för 
både kostnader och för miljön genom kortare trans-
portsträckor. Det senare kan den skogliga vägdatabasen  
bidra med. 

VIOL-förvaltningen
Förändringarna i VIOL- förvaltningen innebär en 
striktare rutin för att fånga in krav och att bereda och 
genomföra dessa i form av sk releaser. Vid bestämda 
tillfällen för vi in de förändringar vi kommit överens 
om med berörda parter, vilket ger kunderna den fram-
förhållning som krävs för att de ska kunna anpassa 
sina lösningar till SDC. 

Nyordningen ger en bättre ordning i VIOL-förvalt-
ningen genom att hela kedjan, kravställande, beredning 
och genomförande, förbättras, med säkrare leveranser 
som resultat. Vi får genom förändringarna också god 
tid att testa åtgärderna ordentligt, vilket i sin tur min-
skar riskerna för ev fel.

Telia ny driftleverantör
All drift av SDCs datakommunikation och datorer 
lades om till TeliaSonera under hösten. Med Telia 
Sonera som partner förstärks SDCs grundkoncept 
för att samla in och förmedla data för skogsnäringen. 
TeliaSoneras landsomfattande infrastruktur förbättrar 
väsentligt SDCs möjligheter att arbeta med den snabbt 
ökande mobila kommunikationen. Samarbetet med 
TeliaSonera har också resulterat i att huvudparten av 
SDCs applikationer är tillgängliga på Internet.

Hög utvecklingstakt
Utvecklingstakten låg på en fortsatt hög nivå med när-
mare 35% räknat i tid av SDCs totala verksamhet. En 
ny applikation är timmerprognoser. Med denna sam-
manställer vi data från skördare och kan ge sågverken 
en bättre framförhållning om det virke som är på väg. 
En annan applikation som levererats är produktionsin-
formationssystemet PRINS som har ca 300 användare. 

Andra större och resurskrävande inslag i utvecklingsar-
betet är det nya transportsystemet med bla transport-
prisräkning, konstruktion av ett nytt prislistesystem 
och förnyelse av mätplatssystem för massa- och pap-
persindustrin. Vi modifierar också mätsystemen inom 
energiredovisningen och byter efterhand ut applikation-
erna vid värmeverken. I utvecklingsarbetet har också 
ingått betydande satsningar för att kunna tillämpa den 
utvecklingsteknik som IBMs Webbsphere erbjuder.

Vägdatabasen levererad 
Arbetet med den nationella skogliga vägdatabasen har 
gått planenligt och har levererats liksom vägvalskom-
ponenter för avståndsberäkning och etablering pågår 
med företagskopior. Flera delprojekt bearbetas vidare, 
bla med mål att utnyttja vägvalskomponenter för 
avståndsberäkning i virkesordersystemet.

Tydligare organisation
Organisationen har förändrats med syfte att bli tydlig-
are och enklare i sin struktur, att kunderna skall upp-
leva en klarare ansvarsfördelning och delegering och 
att vi är mer kund- och affärsorienterade med högre 
marknadsnärvaro för att fånga upp kundernas behov. 
Efter förändringen arbetar vi med fyra klart definier-
ade grupperingar; VMR, utveckling och förvaltning, 
IT-servicetjänster och systemutveckling. I IT-service-
tjänster har vi samlat de mest kundnära funktionerna: 
produktion, försäljning, installation, utbildning och 
kundtjänst.

Full agenda 2005/2006
Även om jag i vår går i pension dristar jag mig att ha 
några tankar om den närmaste tiden utan att därför 
förekomma min efterträdare. Agendan för arbetet 
under återstoden av 2005 och för 2006 är fulltecknad 
inom såväl systemförvaltning som utvecklingsprojekt 
och med förberedelser för utvecklingsprojekt för tiden 
närmast därefter. Ett område är förbättrade rutiner 
inom redovisning och virkesflöde för att nyttja de 
möjligheter som finns för ytterligare rationalisering. 
Ett annat område är att utveckla och förbättra data-
kommunikationen och effektivare integrera SDCs och 
kundernas datorlösningar.

Bengt Wikman, VD
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Kort om SDC

SDCs engagemang från skog  till industri

Affärsidé
SDC levererar IT-tjänster till skogsnäringen för rationell 
handel, logistik/virkesflöde och administration.

Mål
SDC ska vara känt för kontinuitet, leveranssäkerhet, 
förtroendeingivande och affärsmässighet. 

Skoglig
Nationell

Vägdatabas

Redovisning
Virke och
transport

Redovisningsresultat
Virkesinformation

Följdregister
Arkivsystem

Mätning
Mätplatssystem och

utrustning
TransportVirkeslager

Väglagersystem

Avverkning
Skördar- och 

skotarmätning
Produktions-

informationssystem 
Timmerprognos

 

Virkesaffärer
SDC-Pris

Virkesorder
Virkesinformation

STAR

SDC redovisar genomförda virkes- och biobränsle-
affärer och virkes- och biobränsletransporter till 
köpare och säljare. Vi informerar om levererat virke 
och biobränsle till industri, sågverk och värmeverk. Vi 
presenterar även information om de olika händelserna 
i virkesflödet från skog till industri. SDC har centrala 
databaser, såsom virkesorder och skoglig nationell 
vägdatabas, för skogsnäringen. 

SDC levererar IT-tjänster till skogsnäringen 
för rationell handel, logistik/virkesflöde och 
administration. Vi är en ekonomisk förening som 
ägs av 52 medlemmar inom svensk skogsnäring. 
Vidare är ca 130 sågverksföretag anslutna via 
de sågverksorganisationer som är medlemmar i 
föreningen. Vi har ca 110 anställda och omsätter ca 
120 miljoner kronor.

I SDC finns VMR, som samordnar mätnings- och 
redovisningsfrågor. Vi arbetar i nära samarbete med 
virkesmätningsföreningarrna, VMF, som ansvarar för 
mätning och klassificering. Tillsammans borgar vi för 
korrekthet och opartiskhet.

Tillsammans med skogsnäringen har vi under 40 år 
utvecklat branschrutiner, nomenklaturer och standards 

för mätdata och information i hela kedjan från skog 
till industri. Behoven av tillförlitlig information ökar, 
framförallt i ett tidigt skede av kedjan. Genom att 
arbeta i ett nära samarbete med våra medlemmar och 
kunder och genom modern teknik kan SDC fortsätta 
utvecklingen. Våra tjänster omfattar uthyrning av 
hårdvara, datainsamling, informationsbearbetning, 
datakommunikation och tillhörande support och 
utbildning. Vi möjliggör datainsamling i huvudsak 
dygnet runt och kan med hjälp av redovisningssystemet 
VIOL kontinuerligt leverera information till den som 
behöver.
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Våra medlemmar
AB Persson Invest
Aktiebolaget Rundvirke
arCHIPelago Data Aktiebolag
Billerud Aktiebolag
Boxholms Skogar Aktiebolag
Bäckhammars Bruk Aktiebolag
Camfore AB
DalaHelsinge Skog AB
Domsjö Fabriker Aktiebolag
Gransjöverken Aktiebolag
Holmen Skog Aktiebolag
Industriskog Aktiebolag
J.G. Anderssons Söner Aktiebolag
J. N. Jonasson Skogsaktiebolag
Jämtfrakt AB
Korsnäs Aktiebolag
Ljusnans Virkesfrakt AB
Metsäliitto Sverige Aktiebolag
Moelven Notnäs Aktiebolag
Moelven Skog AB
Mondi Packaging Dynäs AB
Naturbränsle i Mellansverige AB
Norra Skogsägarna Ek. för.
Norrbottens läns Skogsägare Ek. för.
Norske Skogindustrier ASA
Primaskog Nord AB

Prästlönetillgångarna i Skara Stift
Rottneros AB
Rundvirke Skog Aktiebolag
Rörvik Timber AB
Saugbrugsforeningen
SCA Skog AB
Setra Sågade Trävaror AB
Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag
Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening 
Skogsägarna Norrskog Ekonomisk förening
Smurfit Munksjö Aktiebolag
Stora Enso Skog Aktiebolag
Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
Swedspan Aktiebolag
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek. för.
Sydved Aktiebolag
Sågverken Mellansverige service AB
Sågverkens Riksförbund
Sågverksföreningen SÅGAB-Sågverken Norrland ek. för 
Sågverksföreningen Såg i Syd 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Trätransporter i Norrbotten AB
WEDA Skog AB
Vida Skog AB
Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) Aktiebolag

Vidare är ca 130 sågverksföretag anslutna till SDC via de sågverksorganisationer som är medlemmar i föreningen.
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Året i siffror

Leveranssäkerhet
Leverans av mätningar utan försening har skett för
RTV-mätning 1)   360 av 365 dagar
Sågtimmermätning  360 av 365 dagar
1) Räkning, Travmätning och Vägning 

Priser
Medelpriset för virkesredovisningen uppgick till  
51 (51) öre per m3fub. 

Personal
Antalet anställda var i medeltal 101 (101).

Resultat
Moderföreningens rörelseresultat uppgick till  
1,4 (3,0) Mkr. Efter finansiella poster och skatter redo-
visas årets resultat till 2,0 (3,2) Mkr.

Volym
119,9 milj m3fub har under 2004 redovisats genom 
SDC. Dessutom tillkommer ca 33 milj m3fub som redo-
visats från skotare och skördare.

Virkesredovisningspriser 1995-2004

Redovisade kvantiteter per förening 2004

Virkesmätningsförening Mätmetod Total kvantitet

 Stockmätning Övrig mätning 2004 2003

VMF Nord 3 438 29 592 33 030 32 261

VMF Qbera 11 815 41 401 53 216 50 333

VMF Syd 10 138 11 635 21 773 21 362

Partsmätning 418 11 451 11 869 10 101

Totalt 25 810 94 079 119 890 114 057
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År Stockmätning Övrig mätning Totalt

 m3fub % förändr. m3fub % förändr. m3fub % förändr.

 
1995 20 253 + 10,5 67 375 + 8,6 87 628 + 9,1

1996 17 939 - 11,4 63 980 - 5,0 81 919 - 6,5

1997 20 589 + 14,8 70 481 + 10,2 91 070 + 11,2

1998 19 574 - 4,9 75 546 + 7,2 95 120 + 4,4

1999 20 360 +  4,0 75 909 + 1,0 96 270 + 1,0

2000 21 622 + 6,0 82 146 + 8,0 103 768 + 7,8

2001 21 323 - 1,3 82 409 + 0,3 103 732  0

2002 24 255 + 13,8 86 379 + 4,8 110 634 + 6,7

2003 24 672 + 1,7 89 385 + 3,5  114 057   + 3,1

2004 25 811 + 4,6 94 079 + 5,3  119 890 1) + 5,1 

Virkeskvantiteter redovisade genom SDC åren 1995-2004

1000-tal m3fub

1) Ca 33 milj m3fub tillkommer som redovisats från skotare och skördare.
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Andra nyckeltal

Femårsöversikt - omsättning, resultat och ställning

Året i siffror

 2004 2003 2002 2001 2000
Nettoomsättning tkr 116 875 110 397 105 852 100 002 90 224

Resultat efter finansiella poster tkr 3 244 5 293 3 251 1 018 16 648

Balansomslutning tkr 67 119 61 205 58 981 56 674 59 674

Soliditet % 68,5 71,1 67,0 67,5 63,6

Avkastning på totalt kapital % 2,1 5,1 10,1 2,0 33,5

Avkastning på eget kapital efter skatt % 5,2 8,7 0,3 -0,9 30,5

Medeltal anställda 101 101 96 84 79

Antal December -04 December -03

STAR-installationer 25 28

Lagerinstallationer 26 10

Mätplatser 352 343

Mätplatser, energi 68 53

Skördare 650 559

Skotare 540 250

Antal användare

Virkesinformationssystemet 1360 1 295 
(VIS)

Produktionsinformationssystem 
(PRINS) 335 256
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Prisprojektet halvvägs på väg

SDCs nya prisräkningssystem innebär att kunder-
na själva kan hantera sina egna prislistor på ett 
enklare och snabbare sätt än tidigare. Två tjänster 
i Excel- och stordatormiljö ersätts av en ny an-
vändarvänlig direkt kopplad mot VIOL.

Som spindeln i nätet för projektet SDC Pris sitter pro-
jektledare Peter Eriksson. Trådarna sträcker sig ut till 
ett tiotal server-, klient-, design- och användarspecial-
ister som ansvarar för att de tiotusentals programme-
ringsraderna som krävs hamnar på rätt ställe. Projektet, 
som Peter själv beskriver som programmeringsmässigt 
komplicerat, har hunnit halvvägs. Den första lanse-
ringen för travmätningsprislistor, sk RTV-prislistor 
sker under början av 2006. Den slutliga lanseringen är 
beräknad till andra halvåret 2006 och innefattar även 
stockprislistor

Etappindelning
I ett långt projekt som detta läggs arbetet upp i etap-
per. I slutet av varje etapp finns en testperiod där SDCs 
prisräknare gör omfattande funktionalitetstest.
- Delarna prislistehänvisning och prislistenummerab-
bonemang produktionssatte vi i början av 2004, berät-
tar Peter. 
Nu är projektgruppen mitt i arbetet med prislistead-
ministrationen som är den mest omfattande tjänsten i 
det nya prisräkningssystemet. 

- I den nya tjänsten ska man kunna söka och sortera 
prisinformation på många olika sätt, fortsätter Peter. 
Det gör utvecklingen komplex och tidskrävande.

Bättre för kunden
Den nya prisräkningstjänsten kommer att finnas i 
samma miljö som övriga VIOL-applikationer. Alla 
sorters prislistor kan hanteras och det går snabbare vid 
nyuppläggningar och ändringar.

- Kunden får en kvittens när en prislista lagts upp 
eller ändrats och när den är klar för att aktiveras, säger 
Peter. De kunder som använder SDCs kundtjänst för 
administration av sina prislistor kan även få en snabb 
kvittens via e-post.

För kunderna innebär det bättre kontroll, uppföljning 
och förkortade ledtider när de själva kan hantera sina 
egna prislistor. Dessutom frigörs resurser på SDC efter-
som kunderna i större utsträckning kommer att sköta 
sin egen prislisteadministration.

Peter Eriksson, projektledare SDC. 

Fakta 
Prisräkningssystemet består av fyra delar:

• Prislistehänvisning. Här styrs mätningen 
till den prislista som ska användas i pris-
räkningen. 

• Prislistor. Här skapas nya prislistor och 
ändringar görs i befintliga. 

• Prisräkning. Virkesleveransens virkes-
värde bestäms. Data från inmätning, 
virkesorder och kontrakt påverkar värdet 
när de ställs mot upplagda villkor i pris-
listan.

• Retroaktiv prisändring. När ändringar 
och nyuppläggningar görs utförs auto-
matiskt en retroaktiv prisräkning.
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Omläggningen av mätbesked slutförd

Det nya mätbeskedet, som introducerades 2001, 
har nu helt ersatt alla tidigare typer av mätbesked. 
Arbetet slutfördes under 2004. 

Mätbeskedet utgår från en standardvariant per VMF-
område och tillgodoser lagkrav på redovisning av 
prisgrundande kvantiteter.

- Det finns även stora möjligheter till anpassning av 
redovisningen, berättar Ronny Johansson, ansvarig för 
omläggningen. Eftersom mätbeskeden är uppbyggda av 
fristående beställningsbara moduler kan nya moduler 
skapas i efterhand och befintliga moduler kan anpassas 
efter behov. 

Vid beställning av mätbesked kan man alltså antingen 
hålla sig till områdets standardvariant eller välja de 
specifikationer som man önskar ska ingå. Mätbesked 
för redovisning av energisortiment samt biprodukter 
har ett något annorlunda utseende än övriga 
mätbesked. Mätbesked till enskilda skogsägare och 
leverantörer skiljer sig också i viss mån från mätbesked 
i affärer mellan större skogsföretag.

Begäran om utskrift
Mätbeskeden levereras dygns- vecko- eller månadsvis. 
Man kan också själv välja tidpunkt för utskrift, till 
exempel efter avslutat kontrakt, fortsätter Ronny 
Johansson.  Insändningen görs antingen via VIOL-
webb eller från det egna systemet som är anpassat för 
ändamålet.
Nytt är möjligheten att beställa ackumulativa uppgifter 
för kontrakt. I sådana mätbesked redovisas de 
ackumulativa uppgifterna parallellt med periodens.

Utvecklingen framåt
Trots att det nya mätbeskedet är i bruk över hela landet 
fortsätter ständigt utvecklingen för att göra produkten 
ännu bättre. Bland annat kommer nya moduler för 
redovisning av skördarmätta kvantiteter att tas fram. 

- En annan sak som vi undersöker just nu är 
möjligheten till distribution av mätbesked via e-post 
för lokal utskrift hos användaren, berättar Ronny 
Johansson. Dessutom har vi påbörjat utvecklingen av 
ett nytt generellt beställningssystem för både mätbesked 
och andra uthandlingar. På så sätt kommer företag 
själva att kunna gå in och få en överblick över sina 
olika beställningar.

SDC ÅRSREDOVISNING 2004 13

Ronny Johansson, SDC

Så här kan ett ackumulativt mätbesked 
till en enskild leverantör se ut.
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Timmerprognos - ett beslutsstöd  
för sågverksindustrin

Med SDCs Timmerprognos skapar man i ett tidigt 
skede en helhetsbild över kommande timmer- 
leveranser. Bättre överblick ger ökad framförhåll-
ning och effektivare produktionsplanering.

- Efter några år av intensivt arbete på SDC med skördar-
rapportering, börjar vi nu utveckla lösningar för att dra 
nytta av informationen. En sådan lösning är PRINS, 
som framför allt underlättar den skogliga uppföljning-
en, en annan är Timmerprognosen, som främst riktar 
sig till sågverket, säger Magnus Hedin, verksamhets-
konsult på SDC.

SDCs Timmerprognos är en utvecklingssatsning på 
beslutsstöd för sågverksindustrin. Den riktar sig fram-
för allt till produktionsplaneraren på sågverket och ger 
möjlighet att i ett tidigt skede, direkt vid avverkning 
fånga timmersammansättningen sett utifrån sågverkets 
timmerklasser och begrepp. På så sätt ökar planerings-
horisonten avsevärt jämfört med dagens situation och 
planeringen av sågverkets leveranser, produktion och 
tillförsel av råvara underlättas.

Nära samarbete med SCA Timber 
SDCs Timmerprognos har utvecklats i nära samarbete 
med SCA Timber och SCA Skog vilket borgar för att 
kraven på lösningen är väl förankrad i verksamheten, 
fortsätter Magnus Hedin. 

I takt med att industrin utvecklas mot allt större och 
mer specialiserade enheter, med högre krav på produkt-
utveckling och effektivt råvaruutnyttjande, ställs allt 
högre krav på leveranssäkerhet och tillgång till till-
förlitlig information i ett så tidigt skede som möjligt i 
virkesflödeskedjan

- Sågverken styrs idag allt mer av marknadens krav 
på nya produkter, bättre service och högre kvalitet. 
Globaliseringen ökar och en ökad förädlingsgrad ställer 
nya krav på råvarans sammansättning och kvalitet. 
Dessa krav trycks bakåt i leveranskedjan. För oss på 
SCA Timber är timmerprognosen en av de mer intres-
santa möjligheterna under senare år för att på allvar 
konkret arbeta med integrationsmöjligheterna mellan 
skog och sågverk, säger Anders Ek, marknadsdirektör 
på SCA Timber.

Fångar tidigt information
SDCs Timmerprognos bygger på att leverantörernas 
skördare rapporterar in data om produktionen till 
SDC. Genom att fånga informationen tidigt får man en 

god uppfattning om hur timmerleveranserna kommer 
att se ut när de når industrin ett antal veckor senare. 
Informationen jämförs med det förväntade utfallet och 
analysen görs framförallt med avvikelserna i fokus. 
Även leveranssäkerheten följs upp.  

Med SDCs Timmerprognos skapas möjligheter till 
en förbättrad produktionsplanering vid sågverket, med 
utökad framförhållning och med möjlighet att göra 
korrigeringar i tid. Överblickbarheten för alla inblan-
dade aktörer ökar, vilket i sin tur bidrar till ett skapa 
ett effektivare samarbete.

Utvärderingar visar på bra sammstämmighet
- Timmerprognosen är ett intressant verktyg också för 
oss som leverantör till industrin. Detta gäller framför 
allt för att få en överblick och en gemensam målbild av 
leveranserna till sågverken. Utvärderingar där vi har 
jämfört utfallet i timmerprognosen med inmätningen i 
timmersorteringen visar på bra samstämmighet, vilket 
innebär att vi verkligen aktivt kan ta beslut utifrån 
prognosen. Sedan återstår naturligtvis ett stort arbete 
med förbättringsåtgärder samt att hitta rätt detalje-
ringsgrad när det gäller längder, diameterintervall 
och andra egenskaper, i planeringen tillsammans med 
sågverket, säger Henrik Sjölander, utvecklingschef på 
SCA Skog, Ångermanlands Skogsförvaltning.

Integration mellan skog och industri
I takt med att industrienheterna blir allt större ökar 
också antalet inblandade leverantörer och detta innebär 
i sin tur att betydelsen av SDC som nav i detta informa-
tionsflöde ökar. Vi ser också en efterfrågan på att följa 
upp ledtider samt leveranssäkerhet av virkesförsörj- 
ningen in mot massaindustrierna. 

Att försöka underlätta integration mellan skog och 
industri är egentligen inget nytt, utan detta har dis-
kuterats under årtionden. Det som möjligen skiljer i 
dagsläget är att det finns ett tydligt behov hos industrin 
samtidigt som modern informationsteknologi innebär 
möjligheter att realisera denna integration, säger  
Magnus Hedin.
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Produktionsrapportering skotare 
- stöd för effektiv planering och styrning

Med SDCs system för produktionsrapportering 
skotare skapas möjligheter för informationsin-
samling från mätpunkter tidigt i virkesflödes- 
kedjan från skog till industri. Det ger stöd för ef-
fektiv planering och styrning av virkesflödet. 
 
SDCs system för produktionsrapportering skotare är 
ett effektivt verktyg för insamling av produktions-
data tidigt i virkesflödeskedjan från skog till industri. 
Skotaren är en viktig länk som bidrar med information 
om det virke som fraktas ur skogen och läggs vid väg. 
Uppgifter om skotad volym och skotat sortiment samt 
virkesorderuppgifter rapporteras. 

Rapporterad information utgör underlag för redo-
visning av aktuell lagersituation och är därmed ett 
effektivt hjälpmedel för styrning och uppföljning av 
produktion, virkesflöde och transporter.  SDC erbjuder 
tre olika sätt att rapportera in produktion från skotare; 
via talsvar, webbregistrering eller med stöd av en app-
likation avsedd för handdator eller fordons-PC. 

Talsvarsrapportering
Vid produktionsrapportering via talsvar registreras 
produktionsdata med stöd av en tonvalstelefon. SDC 
kan erbjuda generell talsvarsdialog eller tillsammans 
med kundföretaget utveckla en företagsunik lösning. 
Talsvar är en enkel lösning som inte kräver några in-
vesteringar i infrastruktur förutom en telefon.

Webbregistrering
Vid produktionsrapportering via webbregistrering  
rapporteras produktionsdata in med stöd av en PC,  
uppkopplad mot SDC. Användaren arbetar med regis-
trering mot en företagsanpassad systemlösning.  

Skotarapplikation
SDCs applikation för produktionsrapportering skotare 
är utvecklad för att med enkel och användarvänlig 
rapporteringsfunktion kunna ge mer detaljerad in-
formation om väglager. Med stöd av GPS kan även 
information om travarnas läge registreras. Till stöd för 
skotarföraren sänds uppgifter om skördarens produk-
tion ut till skotaren. Skördarens sortiment läggs som 
valbara ”knappar” i applikationen. Detta minskar 
problemen med sortimentsvandring då skotarföraren 
hela tiden har kontroll över skördarens produktion. 
Vidare finns en uppföljningsfunktion där skotarföraren 

kan se sin produktion samt hur mycket skördaren har 
producerat. 

Applikationen kan implementeras i befintliga skotare 
med fordons-PC samt nya skotare som levereras med 
fordons-PC. Dessutom är applikationen tillgänglig för 
användning med stöd av handdator (PDA) – ett enkelt 
och ekonomiskt alternativ för att underlätta enhetlig 
rapportering för alla som inte har tillgång till fordons-
PC. Applikationens tekniska lösning bygger på att den 
lokala databasen i handdatorn (PDA) synkroniseras 
mot den centrala databasen (server). Data kan synkro-
niseras åt båda hållen. Den lokala applikationen och 
databasen kan dessutom uppdateras via synkronisering 
vilket ger ett enklare systemunderhåll som inte heller 
kräver att skotarföraren involveras.

- Vi kör pilotprover med SDCs skotarapplikation 
i handdatorer och ser stora möjligheter att få bättre 
kontroll över våra väglager, säger Leif Orth på Södra 
Skogsägarna. Skotare som utrustas med PC och den 
nya skogsstandarden ger oss sedan ytterligare möj-
ligheter. 

Så här arbetar du effektivare med 
SDCs produktionsrapportering  
skotare 

• Korrekt rapportering från skotaren underlät-
tas med stöd av information rapporterad 
från skördaren.  

• Information från skördaren ger skotaren 
överblick och kontroll över skördade 
volymer och sortiment samt minskar sorti-
mentsvandringen.

• Information från skördaren ger skotaren 
möjlighet att se kommande objekt.

• Information från skotaren ger utökade 
möjligheter att överblicka lagerpunkter och 
därigenom styra virkesflödet.  

Oavsett val av lösning för skotarrapportering 
går det att komma igång snabbt utan krav på 
stora investeringar.
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På SDCs konferens stod utveck-
lingen av system och tjänster i 
fokus. Programmet innehöll både 
beskrivande föredrag från SDCs 
medarbetare och spännande inslag 
från kunder och samarbetspartners. 
Höjdpunkten var workshopen dag 
två. Konferensdeltagarna fick på 
egen hand välja områden att debat-
tera kring. Syftet var att skapa en 
konstruktiv dialog med besökarna. 
Vad tycker man om SDC? Vad be-
tyder SDC för branschen? Åt vilket 
håll ska utvecklingen gå? Läs nedan 
några av kommentarerna.
Sammantaget var besökarna nöjda 
med konferensdagarna. Utvärder-
ingen visar att 93% av besökarna 
tyckte att helhetsintrycket från 
konferensen var mycket bra eller 
bra. Många av deltagarna önskade 
också att SDCs konferens skulle 
vara årligt återkommande – be-
hovet av att samla skogsnäringens 
aktörer är stort.

Den interna målsättningen med 
konferensen var bland annat att 
skapa direktkontakt med kunder 
och skapa underlag för försäljning. 
Förväntningar som också infriades.
- Vi fick direkta avslut på konfer-
ensens work-shop del, precis som 
vi hoppats på. Bland annat fick flera 
deltagare upp ögonen för Prisräk-
ning och det har resulterat i försäljn-
ing både av produkten och utbildn-
ing, säger en nöjd Jan Rikner, SDCs 
försäljningschef tillika ansvarig för 
konferensen.

Här är några röster från 
konferensen:
”Området virkesflöde är kanske det 
mest intressanta utvecklingssteget 
inom SDC under senare år. Tjäns-
terna är direkt kopplade mot 
marknadskraven och genomförs 
med modern teknik. Om vi ser 
framåt tror jag att det är viktigt för 
SDC att gå igenom sin verksamhet 
med syfte att öka kopplingen mot 
industriernas krav.” 

Anders Ek, SCA Timber

”SDC är en möjliggörare för 
skogsnäringen. SDC står för konti-
nuitet i form av en stabil och trygg 
partner – kan kanske ibland upple-
vas tråkig och tungrodd – men står 
i mina ögon för en tillförlitlighet 
där man får vad som utlovats.” 

Sven-Erik Gustavsson, Sveaskog

”Vi ser självklart mycket positivt 
på SDCs satsning på energiredo-
visning. Vårt önskemål är att alla 
verksamma, såväl stora som små 
värmeverk, och även andra aktörer 
på bioenergimarknaden ska ha sin 
redovisning via SDC.” 

Åke Berg, Vänerbränsle

SDCs konferens i oktober samlade ett hundratal besökare från hela 
skogsnäringen. Platsen var Aronsborg i Bålsta utanför Stockholm. 

Workshop höjdare på SDCs konferens

”SDCs viktigaste uppgift är att 
samordna allas våra gemensamma 
intressen. Ju fler vi är som delar på 
systemen, desto billigare blir den 
enskilda kostnaden.”

Allan Isaksson, Norra Skogsägarna

”Som köpsågverk använder vi SDC,  
bl a i uppföljningen mot våra leve-
rantörer. SDC ger oss totalkontroll 
över verksamheten. Vi ser att vi får 
rätt råvara och det ger oss möjlighet 
att leverera en högre kvalitet mot 
våra kunder. Tidigt kan vi exempel-
vis se avvikelser. Informationen från 
SDC ger oss kvitto på hur leve-
rantören fungerar.”

Peter Funck, Bergkvist-Insjön

”Helhetsintrycket är att SDC under-
lättar vårt arbete. Vi spar tid och 
får en mycket bra helhetsbild över 
verksamheten. För vår del kan vi 
bara önska att ännu fler värmeverk 
ansluter sig till SDC, vilket ger oss 
en i ännu högre grad förenklad 
hantering. En effektiv administra-
tion ger ju också lägre kostnader 
vilket stärker bränslets konkurrens-
kraft.” 

Majlis Almgren, Naturbränsle
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Sedan hösten 2004 har SDC lagt över drif-
ten av datakommunikation och servers till 
TeliaSonera. Detta innebär att TeliaSonera 
svarar för driften av hårdvaran och att 
SDC koncentrerar sig på förvaltning och 
utveckling av systemapplikationer.

Omläggningen omfattar två steg. Det första, som ägt rum, 
var att SDCs befintliga datorer överfördes till TeliaSonera 
i Sundsvall. Det andra är att TeliaSoneras driftscentral i 
Haninge tar över driften. Samtidigt överförs SDCs app-
likationer till TeliaSoneras datorer.

Fördelarna för SDC är flera. En är att SDC drar nytta 
av skalfördelar genom att använda befintlig storskalig 
utrustning hos TeliaSonera och standardiserade lös-ningar. 
Detta betyder bl a att vid ev driftstörningar kan reservka-
pacitet på annan plats utnyttjas och stilleståndstiden 
begränsas till några timmar. Ytterligare en fördel är att Te-
liaSonera kan ge ökad tillgång till mobil kommunikation 
genom att införa ett nytt koncept benämnt EDGE-teknik 
vilket ger fyra gånger snabbare kommunikation än idag. 

GSM-täckning med 90%
Telia bygger ut sitt GSM-nät så att det 2007 har ca 90% 
täckning mot dagens 70%. Tillfälliga radiolänkar kan dessu-
tom ytterliga öka tillgången till mobil kommunikation från 
skördare, skotare och lastbilar. I samarbetet med TeliaSon-
era kan SDC också erbjuda kunderna en säker åtkomst till 
SDCs applikationer via det publika Internet.

Nytt tänk
Sammantaget kan driftsavtalet med TeliaSonera betecknas 
som ett nytt ”tänk” i SDCs strategi där SDC själva fokuserar 
på applikationsdriften och Telia på den tekniska driften. 
Men även om TeliaSonera har driftsansvaret så kvarstår för 
SDC möjligheten att påverka valet av hårdvara och pro-
gramvara för att uppnå högsta möjliga effekt i förvaltningen 
och utvecklingen av systemapplikationerna. 
Kompetensen för att följa utvecklingen  inom hårdvaru-te-
kniken bibehålls därför intakt i SDC.

Samarbetet med TeliaSonera sker framförallt med  
deras kompetens- och leveranscenter för IT-infrastruktur och 
driftservicetjänster, kallat Telia IT-services.
Närheten i Sundsvall mellan TeliaSoneras IT-service och 
SDC betecknas som en fördel i samarbetet om kvalitets- och 
utvecklingsfrågor.

TeliaSonera ny partner för datadrift  
och datakommunikation

Driftövervakningen hos Telia. Tobias Johansson, Lennart Sanderyd och Thomas Smedberg från SDC  är några som arbetat med  
driftomläggningen.

20 SDC ÅRSREDOVISNING 2004
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Förvaltningsberättelse

VMR, VIRKESMÄTNING  
OCH REDOVISNING

Förändrad sågtimmermätning
Arbetet med förändrad sågtimmermätning har 
delats upp i ett långsiktigt mål som siktar på 
automatiserad mätning och ett mera närliggande mål. 
Målsättningen med det senare är att kunna införa nya 
sågtimmerbestämmelser i augusti 2006. Bestämmelser 
som förväntas medföra färre klasser, färre detaljer och 
förändring av reglerna för volymbehandling. Parallellt 
med detta fortsätter teknikutvecklingen och studierna 
med inriktning på full automation. Lovande resultat 
har kommit fram både kring diametermätning under 
bark och hållfasthetssortering av timmer med hjälp 
av akustiska metoder. En omfattande insamling av 
stockdata inleddes under hösten till stöd för beslut både 
i samband med det kortsiktiga och långsiktiga målet.

Mätning av massaved
Utvecklingsinsatserna med inriktning mot 
massavedssortimenten har ökat under 2004 och 
en massavedskommitté har tillsatts för att stötta 
VMR-avdelningen. Nedan presenteras ett axplock av 
pågående aktiviteter inom området:
- MAS, Mobil Automatisk mätning av Stickprovs-

travar
- Dralle AS, arbetar med att skatta volymen på utlagda 

stickprovstravar med hjälp av videokamera och 
bildanalys

- Veddensitet, intresset för både rå- och torrdensitet 
ökar, dels med tanke på färskhet, dels eftersom 
torrvikten för industrin är ett bättre mått än volym

- Contortabark, barktjockleksundersökning
- Barkavskav, har studerats på stock- och travnivå  
- Harmonisering av de olika mätningsföreningarnas 

sortimentsbestämmelser

Sållning av cellulosaflis
Under hösten inleddes storskalig dubbelsållning av 
cellulosaflis. 30% av alla flisprov sållas både enligt 
SCAN 40:01 (sex fraktioner) och enligt nuvarande 
standard (fem fraktioner). Dubbelsållningen kommer 
att pågå t o m juli 2005. Syftet med dubbelsållningen 
är att skapa ett bra beslutsunderlag inför ett eventuellt 
införande av SCAN 40:01. 

Avsikten är också att parterna ska utarbeta en enhetlig 
och flexibel prissättningsmodell för hela landet. 

Revidering av sortimentskoder 
Vid VMR-Rådets möte i februari 2004 beslöts att 
reviderade sortimentskoder för SS 45+ skall tillämpas 
från 050801. Under 2005 ska revidering av koderna 
för ”rundvirkessortimenten” d v s SS 01-45 påbörjas.

Publikationer och broschyrer
VMR-avdelningen ger årligen ut ett antal publikationer 
samt lagerhåller och distribuerar virkesmätnings- 
och redovisningsrelaterade informationsmaterial. 
Under året färdigställdes och trycktes en åttasidig 
broschyr som tagits fram gemensamt av SDC, VMR 
och mätningsföreningarna. Denna ger en lättfattlig 
beskrivning av händelseförloppet från virkesförsäljnings-
kontrakt till redovisning, ”Från avtal till redovisning 
– Så här fungerar det när du säljer virke”. Broschyren 
rönte stor efterfrågan.
”Skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion 
av skogsprodukter” har sammanställts sedan 1985 och 
innehåller ett omfattande siffermaterial uppdelat på 
regioner. I ”VMR 2004” beskrivs verksamheten under 
det gångna året med tyngdpunkt på utvecklingsprojekt 
och statistik över virkesmätningen. 

PRODUKTION
SDC har under 2004 aktivt arbetat med att utveckla 
förenklad och förbättrad åtkomst till våra tjänster.

• Öppettiderna till våra system har ytterligare 
förbättrats så att åtkomst är möjlig i stort sett 
dygnets alla timmar. 

• Införandet av system-releaser för VIOL har 
ytterligare stabiliserat leveranserna såväl i tid som 
med rätt innehåll.

• Under året har vi möjliggjort åtkomst till SDCs 
system på ett säkert sätt via publika Internet. De 
första kunderna anslöts i december.

Under 2004 genomförde SDC en driftsomläggning 
av alla system till vår nya leverantör Telia. Det nya 
driftavtalet omfattar drift av SDCs server-miljöer, 
datakommunikation, brandvägg samt utskrifter. 
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Omläggningen, som var omfattande, genomfördes 
under sommaren på ett väl planerat och genomfört sätt. 

Det innebar dock vissa smärre störningar i såväl de 
löpande dataleveranserna till följdrutinutgångar som 
vissa förseningar i mätbeskedsdistributionen. 
Summerat ser vi att leveranserna skett med rätt kvalitet 
i 98,6% av tillfällena (fem dagar med förseningar för 
trav- och  stockdata).
Nästa steg i omläggningen är att Telia skall tillhanda-
hålla hårdvara placerad i Telias stora drifthallar i 
Haninge utanför Stockholm. SDC kommer därmed ej 
att äga någon utrustning. Projektet pågår för fullt och 
ska vara slutfört till sommaren -05.

Under året har det befintliga driftavtalet för 
stordatormiljö MVS omförhandlats och förlängts två år 
med Atos Origin.

Avtalet med Telia ger SDC möjligheter att utveckla 
och tillhandahålla lösningar och tjänster avseende 
mobil datakommunikation för våra kunder.

Som ett resultat av detta har SDC tillsammans med 
Telia tagit fram ett par datakommunikationstjänster 
som redan är i produktion. Den ena är ett förenklat 
och billigare ADSL-abonnemang att användas från 
mätplatserna. Den andra är en lösning för säker 
åtkomst över Internet för alla SDCs applikationer. 
Detta ger våra kunder en snabbare och av många 
önskad väg att nå SDCs applikationer.

Indata-hanteringen har ställts om till insändning 
via UNIX för merparten av alla mätplatser och detta 
har medfört att insändningarna finns tillgängliga för 
efterföljande system direkt de mottagits. Dessutom har 
driftkostnaderna väsentligt sänkts.

På MVS-sidan har arbetet med att minska 
resursförbrukningen resulterat i att diskutrymmet har 
reducerats med 40% och att bearbetningen reducerats 
med 30% jämfört med år 2003.

KUNDTJÄNST

Kundtjänstfunktionen är kundernas och SDCs dagliga 
mötesplats. Tjänsten erbjuds kontorstid under alla 
vardagar och nås via telefon, e-post, fax och brev. 
Ärendevolymen framgår av bifogat diagram och 
följer för övrigt ganska väl den volymkurva vi ser för 
redovisade virkesvolymer genom SDCs system.

Kundutbildning
Totalt sett utbildade vi drygt 200 personer under 
år 2004. De flesta utbildningarna var inriktade på 
virkesredovisning, virkesorder och virkesinformations-
systemet.

I takt med att virkesflödesområdet växer hos SDC 
och användandet av våra informationssystem tilltar, 
ökar också efterfrågan på utbildning inom detta 
område. Under hösten utbildade vi sammanlagt 53 
personer i vårt produktionsinformationssystem och 
vårt lagersystem.

Även SDCs tillväxt på energisidan avspeglar sig 
på våra utbildningar. Flera energiföretag har under 
det gångna året fått lära sig hur man hanterar och 
redovisar de olika energisortimenten i vårt VIOL-
system.

Antal ärenden per månad i kundtjänst



 SDC ÅRSREDOVISNING 2004  23 

REDOVISNING

Virke och transport

Utveckling
Utvecklingsarbetet i det nya transportsystemet har 
fortsatt enligt plan. Systemet innehåller bl a funktioner 
för transportprisräkning av virke och andra varuslag 
liksom informationssystem för transporterade 
kvantiteter. 

Under året har vi främst arbetat med konstruktion 
av kontrakt, prislista, transportsedel, bearbetning 
inklusive generella kontroller, automatisk larmrättning, 
redovisning av samlastning, redovisning av mätning, 
transportlista, köparestatistik samt följdregister. 
Dessa delar ingår i den första etappen, som ska 
produktionssättas hösten 2005.

Konstruktionen av ett nytt prislistesystem 
har påbörjats med prislisteuppdatering av övrig 
mätning samt dess tillhörande tillägg och avdrag. 
Produktionsstart av dessa delar är planerad till första 
kvartalet 2006.

Projekt för ett nytt och enhetligt mätplatssystem, 
som ska ersätta dagens två system, har startat under 
året. Syftet är bl a att få ett direktuppdaterande 
system med fullständiga kontroller vid källan, snabb 
återföring av mätningsinformation, möjlighet att ange 
tilläggsinformation samt integrering med transport-
styrningssystem. Som ett första steg utvecklas det nya 
systemet för fyra stora massavedsstationer

Mätbeskeden har ytterligare anpassats i enlighet med 
kundernas önskemål.

Arbetet har främst varit inriktat på att ta fram en 
ny ackumulativ modul, som hösten 2004 ersatte de 
tidigare köparebeskeden inom norra Sverige.

Under året har även en modul för redovisning av 
vägsamfälligheter utvecklats och produktionssatts.

Förvaltning
Vi har infört en ny förvaltningsorganisation 
sedan i höstas och arbetar sedan dess med tydligt 
definierade utgåvor av VIOL-systemet (releaser). 
Innehållet går ut på remiss till skogsdatagrupper 
och VMR samt annonseras minst två månader före 
produktionssättning.
Inom VMF Qberas område har vi infört möjlighet att 

följa virkets spårbarhet i första affärsledet.  
Mätnings- och avvisningsstatistiken har förbättrats 

ytterligare, vilket underlättar för uppföljning 
och åtgärder kring avvisade mätningar. Också 
möjligheterna till masskorrigering respektive 
massmakulering har utvecklats, vilket väsentligt 
underlättar hanteringen, då ett stort antal mätningar 
ska ändras i något avseende.

Funktion för att följa en mätning genom hela VIOL-
systemet har införts, vilket gör det lätt att se alla 
förekommande rättningar, korrigeringar, makuleringar 
eller redovisningsnummerbyten.

Dubbel sållningshantering av flis har införts för att 
jämföra resultatet med ytterligare en fraktion.

Nya termer och signaler har införts, så att man 
exempelvis kan registrera entreprenörsbegrepp samt få 
vederlagsredovisning utifrån skördarmätnings- 
registrerade mätdata.

I virkesinformationssystemet VIS har sökning i 
stocknotan utökats med uppgifterna virkesorder, 
kontraktsnummer och mätplats (skördarnummer).

Inom mätbesked har särredovisning av rötavdrag 
införts inom VMF Qberas område. Även 
förekommande partsmätning anges tydligt på 
mätbesked.

Utredningar kring bl a lokal utskrift av mätbesked  
samt införandet av tidsstyrda affärsledskoder har 
genomförts.  

Energi
Omsättningen och antalet installationer inom 
energiområdet har fortsatt att öka. Under 2004 
uppnåddes nya rekord i antalet insända mätningar 
till SDC, 221 000 st vilket är en ökning med 17,5% 
jämfört med 2003. Under året har arbetet fokuserats 
på att öka antalet insändningsplatser, nu 48 st. 
Utöver detta har externa mätplatser anslutit sig. 
Förvaltningsarbetet har resulterat i nya funktioner, bla 
mottagningsmätning. I takt med att fler företag ansluter 
sina verksamheter till SDC har behovet av utbildningar 
inom energiredovisningen ökat.
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VIRKESFLÖDE
Dataprogram för överföring av mätdata 
från skördare
Ett nytt insändningsprogram för skördare utvecklades 
under våren 2004. Det nya programmet började 
distribueras under hösten 2004 och innebär en rad 
förbättringar. Bland annat möjliggör det att skicka 
filer av fler typer (KTR, STM, PRI) enligt StanForD-
standarden. Programmet innehåller också kontroller 
av filernas innehåll för att höja kvalitén och minska 
antalet avvisningar.

Kontroll och kalibrering av skördare
Efter det att Skogforsks kvalitetssäkringsprojekt tagit 
fram en kravspecifikation påbörjades arbetet med att 
utveckla rutiner. Målen är ökad mätnoggrannhet, ökat 
virkesvärde, ökad kvalitet på virkesinformation till 
kommande led samt att effektivisera kvalitetssäkring. 
Arbetet drivs i samarbete mellan referensgrupp, 
Skogforsk, StanForD, VMR, VMF och SDC och en 
prototyp skall vara färdig under 2:a kvartalet 2005.

Produktionsinformationssystem skördare 
– PRINS
PRINS-projektet avslutades formellt och övergick i 
förvaltning. En ny release släpptes med bl.a. stocknota. 
Antalet användare uppgår till drygt 300 st.

Registrering av skotade volymer
Skotaren framstår som en allt viktigare länk i strävan 
att fånga information om virkesflödet. Framför allt 
gäller det lagerinformation till stöd för planering, 
styrning och uppföljning av produktion, virkesflöde, 
transporter. För att förbättra informationskvaliteten 
jämfört med dagens talsvarslösning utvecklade SDC 
under 2004 en handdatorlösning för skotarrapportering 
tillsammans med Södra Skogsägarna. Behovet uppstod 
eftersom det inte fanns något enhetligt sätt att 
rapportera skotade volymer. Nya flödessystem kräver 
tillgång till skotade volymer och då är handdator ett 
bra alternativ. Vidare så underlättar information från 
skördaren till skotaren korrekt rapportering. Skotaren 
får kontroll på skördade volymer och sortiment 
samtidigt som skotaren kan se vad som skördaren 
producerat. Handdatorlösningen kommer att lanseras 
på marknaden under våren 2005.

Timmerprognos
SDCs Timmerprognos är ett beslutsstöd för 
sågverksindustrin. Den riktar sig framför allt till 
produktionsplaneraren på sågverket och ger möjlighet 
att i ett tidigt skede, direkt vid avverkning, fånga 
timmersammansättningen sett utifrån sågverkets 
timmerklasser och begrepp. På så sätt ökar 
planeringshorisonten avsevärt jämfört med dagens 
situation och planeringen av sågverkets leveranser, 
produktion och tillförsel av råvara underlättas. SDCs 
Timmerprognos har utvecklats som en prototyp i nära 
samarbete med SCA Timber och SCA Skog.

Skoglig Nationell VägDataBas (SNVDB)
Arbetet med framtagande av SNVDB samt 
vägvalskomponent för att beräkna avstånd baserat på 
data från SNVDB färdigställdes under året. 
För att möjliggöra utnyttjande av vägvalskomponenten 
och SNVDB i system som har behov av vägavstånd 
har en sk webbservicelösning, kallad avståndstjänsten,  
tagits fram. Avståndstjänsten kommer bl a att nyttjas 
av virkesordersystemet för att uppdatera virkesordrar 
med beräknade avstånd. 
Under 2005 fortsätter utvecklingen av tjänster baserat 
på SNVDB.

Lager
Lagersystemet som för närvarande används av ett 
20-tal kunder kompletterades med en möjlighet 
att integrera karta för att ge en bättre överblick av 
avläggens läge.
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INTERNA PROCESSER
SDC använder, där så är lämpligt, en objektorienterad 
systemutveckling vid ny- och vidareutveckling 
av system. Som utvecklingsmodell tillämpas en 
SDC-modell som är grundad på valda delar av 
systemutvecklingsmodellen RUP (The rational unified 
process). Huvudsakligen skall språket Java användas 
i kombination med objektorientering. Den tekniska 
plattformen baseras på IBMs Websphere-produkter. 

Under året har modellen tillämpats på fyra 
utvecklingsprojekt, Indata, Transportsystem, 
Kvalitetsuppföljning skördare och Mätplatssystem. 
Indata-projektet är avslutat och driftsatt med gott 
resultat. De övriga projekten pågår. 

En testmodell är framtagen för SDC och används 
med stor framgång i bl a projektet Transportsystem.

MARKNADSKOMMUNIKATION
Under året har SDCs marknadskommunikation fått 
tydligare former. Ledningsgruppen har tillsammans 
med en konsult upprättat en kommunikationsplan 
utifrån identitet, profil och image. I den finns riktlinjer 
fastställda hur vi ska berätta om SDC och vilka verktyg 
som ska användas. Hela personalen gavs tillfälle att 
kommentera och bidra till kommunikationsplanen 
under de personaldagar som genomfördes i juni. 

Interntidningen ”Inblick” har fått en ansiktslyftning 
och tillsammans med det nya intranätet har 
interninformationen avsevärt förbättrats. I 
broschyrsammanhang för marknadsföring och 
försäljning har vi i nyproduktioner valt att beskriva 
verksamheten utifrån områdena transportredovisning, 
virkesredovisning, virkesflöde och energiredovisning 
med tillhörande produktblad för specifik information. 
Vi har också arbetat fram fyra profilbilder med 
tillhörande rubriker som symboliserar hur SDC vill 
uppfattas hos kunder och samarbetspartners. 

Under året har stort arbete lagts ned på att planera 
konferensen som genomfördes 19-20 oktober på 
Aronsborg i Bålsta. Syftet var bland annat att stärka 
vårt varumärke som skogsnäringens IT-företag, berätta 
om nuläge, status och framtid, visa och demonstrera 
våra produkter i syfte att fånga köpsignaler, dvs skapa 
direktkontakt och underlag för försäljning samt öka 
fokus på kundernas betydelse och kundnyttan i SDCs 
produkter. 

Utvärderingen hos de 100-tal konferensbesökarna 
visade att 93% tyckte att helhetsintrycket från 
konferensen var mycket bra eller bra.

HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRET
Stormen
Stormen, kallad Gudrun, slog till i södra Sverige 
och medförde att virke motsvarande mer än en   
årsavverkning för hela Sverige stormfälldes. Inom en 
del områden stormfälldes upp till 10 års avverkning 
och för många människor är det inträffade en 
katastrof.

SDC medverkar tillsammans med VMF Syd för 
datainsamling och redovisning av virke på ett för  
situationen bästa sätt. SDC bistår med praktisk hjälp, 
utbildning och stöd till skogsföretagens administratörer 
för virkesadministration och redovisning av stormfällt 
virke. Vi levererar även erforderlig mätplatsutrustning. 
Stormen påverkar inte verksamheten inom SDC i någon 
större omfattning och vi räknar med att kunna leverera 
systemförvaltning och utveckling enligt plan.

För SDCs ekonomi innebär det
• Större redovisade volymer under åren -05 och -06 

Den ekonomiska effekten är svår att bedöma 
eftersom en del av timret kommer att travmätas 
och SDCs intäkter är lägre för travmätning än för 
stockmätning.

• Virkesflödesområdet kommer ej att kunna komma 
upp till planerad volym beroende av att redovisning 
av mätdata från skördare har något dämpad 
efterfrågan.
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Koncernens resultaträkning  

 Not 2004 2003

Nettoomsättning  116 874 689 110 397 094
Övriga rörelseintäkter  3 992 070 4 268 392  

Summa  120 866 759 114 665 486

Rörelsens kostnader   

Produktionskostnader och insatsvaror  - 20 236 033 - 20 643 640
Övriga externa kostnader 1 - 29 586 398 - 23 259 906
Personalkostnader 2 - 66 137 531 - 63 209 243
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 - 3 542 208 - 3 731 550

Övriga rörelsekostnader  - 489 - 785 280
 
Summa  - 119 502 659 - 111 629 619

Rörelseresultat  1 364 100 3 035 867

Resultat från finansiella investeringar: 3  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar  - 359 951 - 179 761
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 399 854 525 211
Upp-/Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar  1 943 721 2 011 700
Räntekostnader och liknande resultatposter  - 88 457 - 83 674

Summa  1 895 167 2 273 476

Resultat efter finansiella poster  3 259 267 5 309 343

Skatt på årets resultat 5 - 750 650 - 1 312 179

ÅRETS RESULTAT  2 508 617 3 997 164
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Koncernens balansräkning  

 Not 2004 2003
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 6 888 151 8 925 690

  6 888 151 8 925 690
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 17 659 920 16 169 392

  17 659 920 16 169 392

Summa anläggningstillgångar   24 548 071 25 095 082

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror  17 300 0

  17 300 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  10 461 393 12 386 997
Fordringar hos intresseföretag  15 358 12 220
Skattefordran  2 151 365 771 856
Övriga fordringar  199 709 146 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 625 101 2 177 803

  16 452 926 15 495 427

Kassa och bank 8 25 393 805 19 926 717

Summa omsättningstillgångar  41 864 031 35 422 144

SUMMA TILLGÅNGAR  66 412 102 60 517 226
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 Not 2004 2003
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9
Bundet eget kapital
Insatser  53 000 54 000
Bundna reserver  7 119 744 6 639 702

  7 172 744 6 693 702
Fritt eget kapital
Fria reserver  36 407 383 32 890 255

Årets resultat  2 508 617 3 997 164

  38 916 000 36 887 419

Summa eget kapital  46 088 744 43 581 121

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld  2 250 009 2 063 883

Summa avsättningar  2 250 009 2 063 883

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  7 009 189 5 557 735  
Skatteskulder  7 887 9 053
Övriga kortfristiga skulder  2 247 117 2 752 956
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 8 809 156 6 552 478

Summa kortfristiga skulder  18 073 349 14 872 222

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  66 412 102 60 517 226

Ställda säkerheter 11 16 000 000 16 000 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Koncernens kassaflödesanalys 

  2004 2003
Den löpande verksamheten 
Inbetalningar från kunder  123 229 217 109 712 447
Utbetalningar till leverantörer och anställda  - 116 096 082 - 106 983 487
Justering för utbetalning av SPP-medel  0 3 509 805
Erhållen ränta mm  39 903 345 450
Erlagd ränta  - 88 457   - 83 674
Betald inkomstskatt  - 564 526 - 1 027 668

Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 520 055 5 472 873

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer  - 1 552 974 - 5 067 481
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer  47 815 - 3 635
Förvärv av långfristiga värdepapper  453 193 216 345

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 1 051 966 - 4 854 771

Finansieringsverksamheten
Inbetalda insatser  2 000 6 000
Återbetalda insatser  - 3 000 - 1000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 1 000 5 000

Årets kassaflöde  5 467 089 623 102

Förändring av likvida medel  5 467 089 623 102

Likvida medel vid årets början  19 926 717 19 303 616

Likvida medel vid årets slut  25 393 806 19 926 718
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Moderföreningens resultaträkning  

 Not 2004 2003

Nettoomsättning  116 874 689 110 397 094
Övriga rörelseintäkter  3 992 070 4 268 392  

Summa  120 866 759 114 665 486

Rörelsens kostnader   

Produktionskostnader och insatsvaror  - 20 236 033 - 20 643 640
Övriga externa kostnader 1 - 29 572 648 - 23 247 872
Personalkostnader 2 - 66 137 531 - 63 209 243
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 - 3 542 208 - 3 731 550
Övriga rörelsekostnader  - 489 - 785 280

Summa  - 119 488 909 - 111 617 585

Rörelseresultat  1 377 850 3 047 901

Resultat från finansiella investeringar 3  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar  - 359 951 - 179 761
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 399 854 524 795
Upp-/Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar  1 943 721 2 011 700
Räntekostnader och liknande resultatposter  - 88 412 - 83 545
Räntekostnader till koncernföretag  - 28 878 - 28 405

Summa  1 866 334 2 244 784

Resultat efter finansiella poster  3 244 184 5 292 685

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond  - 660 000 - 1 100 000

Resultat före skatt  2 584 184 4 192 685
Skatt på årets resultat 12 - 560 553 - 999 206

ÅRETS RESULTAT  2 023 631 3 193 479
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Moderföreningens balansräkning  

 Not 2004 2003
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 6 888 151 8 925 690

  6 888 151 8 925 690
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 13 800 000 800 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 17 659 920 16 169 392

  18 459 920 16 969 392

Summa anläggningstillgångar   25 348 071 25 895 082

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror 5 17 300 0

  17 300 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  10 461 393 12 386 997
Fordringar hos koncernföretag  67 886 48 952 
Fordringar hos intresseföretag  15 358 12 220
Skattefordran  2 151 365 771 856
Övriga fordringar  199 709 146 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 625 100 2 177 803

  16 520 811 15 544 379

Kassa och bank 8 25 232 712 19 765 624

Summa omsättningstillgångar  41 770 823 35 310 003

SUMMA TILLGÅNGAR  67 118 894 61 205 085
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 Not 2004 2003
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14
Bundet eget kapital
Insatser  53 000 54 000 
Reservfond  1 328 020 1 328 020

  1 381 020 1 382 020

Fritt eget kapital
Balanserad vinst  36 830 765 33 637 281
Årets resultat  2 023 631 3 193 479

  38 854 396 36 830 760

Summa eget kapital  40 235 416 38 212 780

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 15 8 012 422 7 352 420

Summa obeskattade reserver  8 012 422 7 352 420

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag  629 307 629 307

Summa långfristiga skulder  629 307 629 307

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  7 009 189 5 557 735 
Skulder till koncernföretag  185 787 156 909
Övriga kortfristiga skulder  2 247 117 2 752 956
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 8 799 656 6 542 978

Summa kortfristiga skulder  18 241 749 15 010 578

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  67 118 894 61 205 085

Ställda säkerheter  16 000 000 16 000 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Moderföreningens kassaflödesanalys 

  2004 2003
Den löpande verksamheten 
Inbetalningar från kunder  123 300 617 109 697 591
Utbetalningar till leverantörer och anställda  - 116 142 623 - 107 169 328
Justering för utbetalning av SPP-medel  0 3 509 805
Erhållen ränta mm  39 903 345 034
Erlagd ränta  - 117 290 - 111 950
Betald inkomstskatt  - 560 553 - 798 695

Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 520 054 5 472 457

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer  - 1 552 974 - 5 067 481
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer  47 815 - 3 635
Förvärv av långfristiga värdepapper  453 193 216 345

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 051 966 - 4 854 771

Finansieringsverksamheten
Inbetalda insatser  2 000 6  000 
Återbetalda insatser  - 3 000 - 1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 000 5 000

Årets kassaflöde  5 467 088 622 686

Förändring av likvida medel  5 467 088 622 686

Likvida medel vid årets början  19 765 625 19 142 939

Likvida medel vid årets slut  25 232 713 19 765 625
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Redovisningsprinciper

Allmänt om redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd 
respektive Redovisningsrådets rekommendationer 
enligt beskrivningar av företagets värderingsprinciper 
nedan.

Värderingsprinciper m.m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångar-
nas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående 
förteckning:

Avskrivningstider
Datorer och datautrustning 3-5 år 
Bilar 5 år
Kontorsutrustning 10 år

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moder-
föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av 
rösterna.

Vid olika värderingar av tillgångar och skulder 
på koncern- och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, 
vilken redovisas som latent skattefordran respektive 
latent skatteskuld.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslut-
ningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella poster i förhållande till genom-
snittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital efter skatt
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget 
kapital.
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Noter

   2004 2003
Not 1 Arvode och kostnadesersättning för 
 revisionen  
 Ernst & Young, moderföreningen
 Revisionsuppdrag  90 280 80 500
 Andra uppdrag  35 650 10 320

   125 930 90 820
 Ernst & Young, koncernen
 Revisionsuppdrag  104 030 92 000
 Andra uppdrag  35 650 10 320

   139 680 102 320

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på fören-
ingens revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra 
uppdrag.

Not 2 Medeltalet anställda
 Medeltalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade 
 till en normal arbetstid.
   2004 2003

 Medelantal anställda har varit   101 101
 varav kvinnor  29 31
 varav män  72 70

 Sjukfrånvaro

 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

  Sjukfrånvaro för samtliga anställda  3,19 % 3,18 %
 Andel av sjukfrånvaro som avser 
 långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)   1,07 % 1,65 %

 Sjukfrånvaro för kvinnor   4,52 % 3,25 % 
 Sjukfrånvaro för män   2,58 % 3,15 %

  Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre  1,35 % 2,03 %
 Sjukfrånvaro för personal 30-49 år  3,16 % 3,43 %
 Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre  4,20 % 3,10 % 
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 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till
 följande belopp:

   2004 2003
 Styrelsen och VD
 Löner och ersättningar  1 321 507 1 190 716
 Pensionskostnader  639 511 641 253

   1 961 018 1 831 969
 Övriga anställda  
 Löner och ersättningar  39 790 666 38 007 704
 Pensionskostnader  5 897 517 5 678 667

   45 688 183 43 686 371

 Sociala kostnader  14 917 166 14 426 812

 Summa styrelse och övriga  62 566 367 59 945 152
 
 
 
 Föreningen har avtal med VD om avgångsvederlag motsvarande 18 månads- 
 löner  samt möjlighet att gå i pension från och med 62 års ålder.

Not 3 Resultat från finansiella investeringar
 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
 som är anläggningstillgångar
   2004 2003
 
 Utdelning  192 647 150 980
 Räntor  203 283 282 969
 Kursdifferens  0 0
 Realisationsresultat  - 755 881 - 613 710
 Upp-/nedskrivningar  1 943 721 2 011 700

 Summa  1 583 770 1 831 939 
 

 Ned-/uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar hanteras skattemässigt   
 som icke avdragsgill kostnad/icke skattepliktig intäkt.



38 SDC ÅRSREDOVISNING 2004

   2004 2003
Not 4 Återbäring Alecta/SPP
 
 Total andel av Alecta/SPP-medel   17 090 294
 Utbetalda företagsmedel 2000   - 3 428 818
 Utbetalda företagsmedel 2001   - 3 817 874
 Utbetalda företagsmedel 2002   - 6 333 797
 Utbetalda företagsmedel 2003   - 3 509 805

 Summa   0

 

   2004 2003
 
Not 5 Skatt på årets resultat, koncernen

 Aktuell skatt  750 650 1 312 179

 Skillnaden mellan koncernens skattekostnad  
 och skattekostnad baserad på gällande 
 skattesats består av följande komponenter:

 Redovisat resultat före skatt  3 259 267 5 309 343

 Skatt enligt gällande skattesats (28%) 912 595 1 486 616
 Skillnad mellan beräknad och fastställd 
 skatt föregående år   29 685

 Skatteeffekt av kostnader som inte är 
 skattemässigt avdragsgilla:

 Övriga kostnader  170 651 187 315
 ”Skattefållan”  211 647 171 839
 Ned-/uppskrivning av finansiella 
 anläggningstillgångar  - 544 242 - 563 276

 Redovisad skattekostnad  750 650 1 312 179
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   2004 2003
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
 Ingående anskaffningsvärde  39 802 138 37 059 527
 Inköp  1 552 974 5 067 481
 Försäljningar/utrangeringar  - 220 246 - 2 324 870

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 134 866 39 802 138

 Ingående avskrivningar  - 30 876 448 - 28 688 123
 Försäljningar/utrangeringar  171 942 1 543 225
 Årets avskrivningar  - 3 542 208 - 3 731 550

  Utgående ackumulerade avskrivningar - 34 246 714 - 30 876 448

 Bokfört värde  6 888 151 8 925 690

 Föreningen har ingått hyresavtal av  
 operationell natur enligt följande

 År 2005, kronor 1 675 280 
 År 2006-2009, kronor 1 108 020

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 Ingående anskaffningsvärde  16 169 392 14 374 037
 Inköp  - 453 193 - 216 345

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 716 199 14 157 692
 Årets upp-/nedskrivningar  1 943 721 2 011 700

  Utgående ackumulerade nedskrivningar 1 943 721 2 011 700

 Bokfört värde  17 659 920  16 169 392
 

 Bokfört värde per 2004-12-31 motsvarar marknadsvärdet per 2004-12-31
 Likvida medel på kapitalplaceringskonto SHB ingår med 126 417 kronor.

Not 8 Checkräkningskredit
 Beviljad checkräkningskredit uppgår till 2 000 000 2 000 000

Not 9 Eget kapital, koncern Insats Bundna Fritt eget
  kapital reserver kapital
 Belopp vid årets ingång 54 000 6 639 702 36 887 419
 Förskjutning mellan bundet 
 och fritt EK - 1 000 480 042 - 480 036
 Årets vinst   2 508 617

 Årets omräkningsdifferens  0 0

 Belopp vid årets utgång 53 000 7 119 744 38 916 000



40 SDC ÅRSREDOVISNING 2004

   2004 2003
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda 
 intäkter, koncern
 Semesterlöneskuld  3 043 797 2 823 816
 Övertidsskuld  564 297 550 584
 Sociala avgifter  1 104 734 1 079 906
 Löneskatt  1 449 362 1 401 562
 Övriga poster  2 646 966 696 610

 Summa  8 809 156 6 552 478

Not 11 Ställda säkerheter
 Företagsinteckningar  2 000 000 2 000 000
 Panter i eget förvar  14 000 000 14 000 000

 Summa  16 000 000 16 000 000

Not 12 Skatt på årets resultat, moderföreningen
 Aktuell skatt  560 553 999 206

 Skillnaden mellan koncernens skatte- 
 kostnad baserad på gällande skattesats 
 består av följande komponenter:

 Redovisat resultat före skatt  2 584 184 4 192 685
 
 Skatt enligt gällande skattesats (28%) 723 572 1 173 952 
 Skillnad mellan beräknad och fastställd 
 skatt föregående år   29 685
 Skatteeffekt av kostnader som inte är  
 skattemässigt avdragsgilla:  

 Övriga kostnader  169 577 187 007 
 ”Skattefållan”  211 647 171 839 
 Upp-/Nedskrivning av finansiella  
 anläggningstillgångar  - 544 242 - 563 276

 Redovisad skattekostnad  560 553 999 206
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    2004-12-31 2003-12-31
Not 13 Andelar i koncernföretag   Bokfört värde Bokfört värde
   Antal/kapital-  
 Företag och org.nr Säte andel %  

 SDC Virkessystem AB Sundsvall 5 000 500 000 500 000
 556166-2288  100%
 SDC AU-Konsult AB Sundsvall 1 000 100 000 100 000
 556206-2165  100%
 Skogsbrukets datacentral Sundsvall 1 000 100 000 100 000
 SDC AB
 556166-2254  100% 
 Skogsdata AB Sundsvall 1 000 100 000 100 000
 556094-0149  100%

 Summa   800 000 800 000
 
 Verksamheten i dotterbolagen är vilande

Not 14 Eget kapital, moderförening  Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital

 Belopp vid årets ingång  54 000 1 328 020 36 830 765
 Inbetalda insatser  2 000 
 Återbetalda insatser  -3 000
 Årets vinst    2 023 631

 Belopp vid årets utgång  53 000 1 328 020 38 854 396

Not 15 Periodiseringsfond  2004 2003

 Periodiseringsfond, taxering 2000 310 900 310 900
 Periodiseringsfond, taxering 2001 3 602 200 3 602 200
 Periodiseringsfond, taxering 2002 739 320 739 320
 Periodiseringsfond, taxering 2003 1 600 000 1 600 000
 Periodiseringsfond, taxering 2004 1 100 000 1 100 000
 Periodiseringsfond, taxering 2005 660 000  

 Summa  8 012 420 7 352 420

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda 
 intäkter, moderförening
 
 Semesterlöneskuld  3 043 797 2 823 816
 Övertidsskuld  564 297 550 584
 Sociala avgifter  1 104 734 1 079 906
 Löneskatt  1 449 362 1 401 562

 Övriga poster  2 637 466 687 110

 Summa  8 799 656 6 542 978
 

Bokfört värde
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Förslag till vinstdisposition

Förslag till disposition av föreningens vinst
Till föreningsstämmans förfogande står

Balanserad vinst 36 830 765
Årets vinst 2 023 631
Summa kronor 38 854 396

  

Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres 38 854 396
Summa kronor 38 854 396

Koncernens fria egna kapital uppgår till: 38 916 000

Sundsvall 2005-03-10

 Mats O Olsson  Bengt Wikman
 Ordförande  Verkställande direktör

 Erik Hörnell Bo T Holm Patrick Bäckström

 Bertil Larsson Arvid Svanborg Jan Gustafsson

 Olov Söderström  Henrik Asplund

Min revisionsberättelse har avgivits 2005-03-10

Grim Wikander
Auktoriserad revisor
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Till föreningsstämman i SDC ek för

Org. nr 789200-4461

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning i SDC ek för för år 2004. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltning-
en. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval 
av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig 
om att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlag för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma den samlade informationen 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot föreningen. 

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredo-
visningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att 
min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden 
nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger därmed en rättvisande bild av föreningens och 
koncernens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen 
och för koncernen, disponerar vinsten i föreningen 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sundsvall den 10 mars 2005

Grim Wikander
Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelse
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Ordinarie ledamöter
Mats O Olsson, ordförande  Södra Skogsägarna ek för 
Bertil Larsson, IT-chef  SCA Skog AB    
Patrick Bäckström, Virkeschef  Sveaskog
Erik Hörnell, Administrativ direktör  Holmen Skog AB
Bo T Holm, VD  SÅGAB-Sågverken Norrland ek för
Jan Gustafsson, Jägmästare  Stora Enso Skog AB
Arvid Svanborg, Virkeschef  Skogsägarna Mellanskog ek för
Henrik Asplund, VD  Sågverksföreningen Såg i Syd
Olov Söderström, Virkeschef  Skogsägarna Norrskog ek för  

Suppleanter
Thomas Sjöbäck, ekonomichef  Södra Skogsägarna ek för
Morgen Yngvesson, transportchef  SCA Skog AB
Åke Andersson, virkeschef  Sveaskog Förvaltnings AB
Henrik Permalm, virkeschef  Industriskog AB 
Sture Karlsson, VD  Weda Skog AB
Roland Persson, AU-chef  Sydved AB
Anders Berggren, transportchef  Skogsägarna Mellanskog ek för
Gunnar Jakobsson, VD  Vida Skog AB
Mats Boström, virkeschef  Norra Skogsägarna ek för

SDCs styrelse

Styrelsen vid möte den 10 mars 2005 utanför Villa Marieberg, Sundsvall.
Främre raden från vänster: Gunilla Castenäs, Patrick Bäckström, Mats O Olsson, Bengt Wikman, Jan Gustafsson.
Bakre raden från vänster: Rolf Forsberg, Henrik Asplund, Erik Hörnell, Olov Söderström och Bertil Larsson.
Saknas på bilden gör ordinarie ledamöter Sture Karlsson och Arvid Svanborg.

Verkställande direktör 
Bengt Wikman

Adjungerade personalrepresentanter
Rolf Forsberg, SIF
Gunilla Castenäs, CF

Revisor
Auktoriserad revisor, Grim Wikander, 
Ernst & Young
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VMR - Rådet för virkesmätning  
och redovisning

Thomas Agrell, ordf
Sydved

Anders Rixon
VMF Qbera

Arvid Svanborg
Mellanskog

Bo T Holm
SÅGAB

Jan Gustavsson 
Södra Skogsägarna 

Göte Bengtsson 
VMF Syd

Sven Johannesson 
Stora Enso

Tor Marntell 
SDC - VMR

Bengt Wikman 
SDC

Lars Björklund 
SDC - VMR

Magnus Norrby 
Sågverken Mellansverige

Mats Boström 
Norra Skogsägarna

Kristian Olofsson 
SCA Skog AB

Henrik Asplund 
Såg i Syd

Birger Risberg
VMF Nord

Ulf Eliasson 
Närkes Häradsallmänn-
ingar

Sven-Erik Gustafsson 
Sveaskog
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SDCs ledare

Bengt Wikman
VD
bengt.wikman@sdc.se
Tel: 060-16 86 01

Yvonne Westerlund
Personal/Ekonomi  
Marknadskommunikation
yvonne.westerlund@sdc.se
Tel: 060-16 86 50

Björn Bergman
Virkesflöde 
bjorn.bergman@sdc.se
Tel: 060-16 86 20

Johan Arborelius
Redovisning
johan.arborelius@sdc.se
Tel: 060-16 86 28

Jan Rikner
IT-Service och tjänster
jan.rikner@sdc.se
Tel: 060-16 86 54

Lennart Sanderyd
Teknik och metodik samt  
Mottagningssystem
lennart.sanderyd@sdc.se
Tel: 060-16 86 73

Magnus Ulin
Kundspecifika tjänster
magnus.ulin@sdc.se
Tel: 060-16 86 65

Ingemar Aava
Systemutveckling
ingemar.aava@sdc.se
Tel: 060-16 86 35

Tor Marntell
VMR
tor.marntell@sdc.se
Tel: 060-16 86 03



VMR
Tor Marntell

Redovisning
Johan Arborelius

IT-Service och
- Tjänster

Jan Rikner

SDCs organisation fr o m 2005
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VD
Bengt Wikman

Virkesflöde
Björn Bergman

Systemutveckling
Ingemar Aava 

Kundspecifika
tjänster

Magnus Ulin

Mottagningssystem
Lennart Sanderyd

Personal/Ekonomi 
Marknadskommunikation

Yvonne Westerlund
Teknik och metodik
Lennart Sanderyd

Erfarenhet och 
nytänkande

Rätt leverans i  
rätt tid

Affärsmässigt 
samarbete

En opartisk partner

SDC - skogsnäringens IT-företag



SDC ek för

Besöksadress:
Skepparplatsen 1

Postadress:
851 83  Sundsvall

Tel:
060-16 86 00

Fax:
060-16 86 39

E-post:
info@sdc.se

Hemsida:
www.sdc.se

Tel kundtjänst:
060-16 87 00

Fax kundtjänst:
060-16 86 58

E-post kundtjänst:
kundtjanst@sdc.se
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