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VD har ordet
Vardagsstabilitet 
för skogsbranschen
Året som gått är ett steg i rätt riktning 
för att nå fram till visionen att vara 
skogsnäringens mest attraktiva 
samarbetspartner, även om vi fort-
farande har långt kvar. Vi har ett lyss-
nande öra mot kunderna i form av 
kundtjänst, kundansvariga, en årlig 
kundenkät och en pågående nuläges-
analys. Nu sitter även hela organisa-
tionen i en ny, fräsch och öppen miljö 
för maximal flexibilitet och bättre 
kunskapsöverföring. 

Under 2008 har vi tagit ytterligare ett steg 
mot ökad förståelse för våra kunders arbets-
sätt och processer samt de behov som ligger 
bakom. Arbetet görs i form av en nulägesana-
lys där vi besöker ett 20-tal kunder. Syftet är 
att hitta formerna för en förbättrad och mer 
ändamålsenlig nomenklatur och standard. 
Det bidrar till en tydligare dialog mellan oss 
och våra kunder. Nulägesanalysen har mot-
tagits väldigt positivt och vi upplever ett stort 
engagemang ute hos våra kunder.

Pilotprojekt i papiNet
I standardiseringsarbetet arbetar vi vidare 
inom ramen för papiNets segment  
Forest Wood Supply med ett pilotprojekt 
inom transportprocessen. Vi testar struktur-
erna för kommunikation av transportorder 
och lastspecifikation i skarpt läge. Under året 
har vi också identifierat behov av förändring 
i den befintliga papiNet standarden, bland 
annat inom avläggsinformation, vägegenska-
per och färdväg till mottagningsplats. Inom 
ramen för segmentet Forest Wood Supply har 
SDC tagit på sig ledartröjan, bland annat för 
att vi ser papiNet som en bra och framkomlig 
väg när det gäller standarder för e-dokument i 
den digitala utvecklingskedjan.

Transportredovisningen ökar
När det gäller redovisade volymer började 
2008 väldigt starkt. Januari till april var de 
bästa månaderna vi sett sedan SDC startade 
sin verksamhet på 1960-talet. I maj märkte vi 
en nedgång som sedan höll i sig till årets slut, 
minskningen återfinns främst inom sorti-
mentsgruppen sågade trävaror. Dock visar vår 
nya transportredovisningstjänst en ökning 
på 18 procent och där har många nya kunder 
tillkommit. Glädjande är också att skördar- 
och skotarrapportering ökar med sex respek- 
tive tre procent i jämförelse med 2007.  
Prioriterat inför 2009 är att få bra funktion 
och användande av KOLA (Kommunikation 
Lastbil), att testköra SNVDB Krönt vägval 

Torbjörn Johansson, VD
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för att till fullo nyttja kapaciteten i den nya 
avståndstjänsten samt att förbättra prestanda 
på Nya Mätplats så att vi kan fortsätta instal-
lationsarbetet på de mätplatser som återstår. 

VMR blev VMU och VMK
MoR-e utredningen, med syfte att föreslå 
framtida sätt att styra mätning och redo-
visning av skogsråvara, resulterade i att den 
tidigare VMR-avdelningen i augusti delades 
upp i två nya avdelningar och funktioner. 
VMU som får ansvar för utveckling av teknik 
och metoder för virkesmätning och VMK 
som tar hand om kontrollfrågor. VMU och 
VMK sorterar organisatoriskt fortfarande 
under SDC men sitter fysiskt i Uppsala. 
MoR-e utredningen kom också fram till att 
tre rådgivande organ bildas för att bistå SDC 
– Logistikrådet, Rådet för Mätning och Redo-
visning (RMR) samt IT-rådet – samtliga med 
uppstart under 2009. 

Energiföretag medlem
Energiföretagen har länge varit kunder till 
SDC genom tjänster som Mätplats Energi och 
Effekt. En märkeshändelse under året är att 
Fortum Värme nu går in som medlem i SDC 
ekonomisk förening. Fortum ser medlemska-
pet som en naturlig del i sin ambition att för-
bättra logistiken kring skogsbränsle. Själv ser 
jag fram emot fler förfrågningar om medlem-
skap från energibranschen. Skogsbränsle är 
ett starkt sortiment i skogsbruket, förbruknin-
gen ökar och lagerförflyttningarna likaså. Nu 
gäller det för oss att anpassa våra tjänster och 
även tänka megawattimmar, inte bara m3fub.

Bättre kunskapsöverföring  
och en öppen miljö
Efter åtta månader av ombyggnation och 
flyttkartonger kunde vi så samla styrkorna i 
helt nya, öppna och flexibla lokaler. Vägen till 
vårt nya moderna kontor har varit lång och vi 
har arbetat medvetet med att involera alla  
medarbetare i förändringsprocessen.  

Att förena koncentration med tillgänglighet 
kräver ett förändrat arbetssätt. Med hjälp 
av information, samtal och utbildning har vi 
försökt hitta lösningar både på individnivå 
och för hela organisationen. Ett arbete som vi 
följer upp och fortsätter med under 2009.

Vi ser framtiden an
Året har också innehållit ett arbete kring 
trendspaning och omvärldsanalys. Tillsam-
mans med forsknings- och konsultföretaget 
Kairos Future har hela organisationen varit 
involverad i frågan hur informationsbehovet 
inom skogs- och energiaffärerna ser ut 2020. 
Arbetet resulterade i femton omvärldstrender, 
ett antal scenarier för framtiden och några 
starka strategier för att stärka och utveckla 
SDC. Det viktigaste är att hela tiden fundera 
över hur vi gör för att vara framgångsrika 
oavsett åt vilket håll utvecklingen går. När 
nu finanskris och lågkonjunktur inleder 2009 
finns det all anledning att känna oro. Min-
skade volymer ger per automatik minskade 
intäkter, något som naturligtvis kommer att 
påverka och prägla SDCs verksamhet. 

Torbjörn Johansson
VD
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Kort om SDC

Affärsidé
SDC förmedlar och förädlar information mellan skog och industri genom branschgemensamma IT-tjänster.

Vision
Att vara skogsnäringens mest attraktiva samarbetspartner.

När SDC bildades 1961 var det för att med 
hjälp av datorisering samordna och rationalisera 
systemen för virkesredovisning inom 
virkesmätnings- och flottningsföreningarna i 
norra Sverige. Den ekonomiska föreningen SDC, 
Skogsbrukets Datacentral, arbetade framgångsrikt 
och verksamhetsområdet utökades till hela landet.

Idag, 48 år senare, har SDC utvecklats till 
skogsnäringens IT-företag. Ett informationsnav 
när det gäller produktinformation, lager-
förflyttningar och mätpunkter för virkes-, 
transport- och biobränsleaffärer. Den bearbetade 
informationen paketerar vi i vissa fall till färdiga 
produkter och tjänster. I andra fall förädlas och 
behovsanpassas informationen för integrering i 
våra kunders egna system. Vår kundtjänstfunktion 
är ansiktet utåt och ser till att ge snabb och 
effektiv hjälp och support i användarfrågor.

De större integrerade skogsföretagen står idag för 
hälften av SDCs omsättning. De till antalet största 
kundgrupperna är köpsågverken och mindre 
skogsföretag. Transport- och energiföretagen 
är relativt nya kundgrupper som växt snabbt 
de senaste åren. Informationsflödet mellan 
skog och industri blir allt mer betydelsefullt 
och ställer högre krav på rådatats aktualitet 
och kvalitet. SDC har kompetens och rutin 
när det gäller att driva på standardiseringen av 
informationsutbytet och att medverka operativt 
som ett informationsnav i svensk skogsnäring.

SDC är en ekonomisk förening med ett femtiotal 
medlemmar. Vidare är köpsågverken anslutna via 
sina branschorganisationer. Vi är ca 115 anställda 
och omsätter ca 130 miljoner. Virkeskvantiteter 
som redovisats genom SDC har de senaste 10 åren 
ökat från 96 till 130 miljoner m3fub.

VMU/VMK 
Lars Björklund 

Christina Lundgren 

Försäljning 
Magnus Hedin 

Kundcenter 
Jan Rikner 

Externa tjänster 
Yvonne Westerlund

Teknologi & 
 Metoder 

Jan Johansson

IT-kompetens 
Peter Eriksson 
Olle Håkansson  

VD 
Torbjörn Johansson

Interna tjänster 
Stefan Andersson

SDCs organisation
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Våra medlemmar
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad 
AB Persson Invest
Aktiebolaget Rundvirke
arCHIPelago Data Aktiebolag
Billerud Aktiebolag (publ)
Boxholms Skogar Aktiebolag
Nordic Paper Bäckhammar AB
DalaHelsinge Skog AB
Domsjö Fiber AB
Gransjöverken Aktiebolag
Holmen Skog Aktiebolag
J.G. Anderssons Söner Aktiebolag
Reaxcer AB
Korsnäs Aktiebolag
Ljusnans Virkesfrakt AB
Metsäliitto Sverige Aktiebolag
Moelven Notnäs Aktiebolag
Moelven Skog Aktiebolag
Mondi Dynäs Aktiebolag
Munksjö Sweden AB
Naturbränsle i Mellansverige AB
Norra Skogsägarna Ek. för.
Norske Skogindustrier ASA
Primaskog Nord AB
Prästlönetillgångarna i Skara stift

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

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

Resultat
Moderföreningens rörelseresultat uppgick till  
- 2,2 (0,9) Mkr. Årets resultat uppgick till - 1,7 
(1,3) Mkr.

Personal
Antalet anställda var i medeltal 101 (105).

Volym
129,7 milj m3fub har under 2008 redovisats 
genom SDC. Dessutom tillkommer ca 52,8 (50,4) 
milj m3fub som redovisats från skotare och skör-
dare.

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

Virkesredovisningspriser 1999-2008

Femårsöversikt - omsättning, resultat och ställning

 2008 2007 2006 2005 2004 
Nettoomsättning tkr 133 604 135 598 125 876 127 229 116 875

Resultat efter finansiella poster tkr - 3 233 2 220 - 2 332 4 157 3 244

Balansomslutning tkr 54 573 67 629 60 613 65 250 67 119

Soliditet % 66,4 57,9 62,0 60,3 68,5

Avkastning på EK efter skatt % neg 3,3 neg 6,9 5,2

Avkastning på totalt kapital % neg 1,4 neg 3,4 2,1

Medeltal anställda 101 105 100 99 101
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År Stockmätning Övrig mätning Totalt

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

1999 20 360 +  4,0 75 909 + 0,5 96 270 + 1,2

2000 21 622 + 6,2 82 146 + 8,2 103 768 + 7,8

2001 21 323 - 1,4 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  + 5,1

2005 27 856 + 7,9 115 658 + 22,9 143 514  + 19,7

2006 27 039 - 2,9 104 530 - 9,6 131 570 - 8,3

2007 28 596 + 5,8 112 345 + 7,5 140 941  + 7,1

2008 25 480 - 10,9 104 249 - 7,2 129 730 1) - 8,0

Virkeskvantiteter redovisade genom SDC åren 1999-2008
1000-tal m3fub

1) Ca 52,8 (50,4) milj m3fub tillkommer som redovisats från skotare och skördare.

Redovisade kvantiteter per förening 2008

Virkesmätningsförening Mätmetod Total kvantitet

 Stockmätning Övrig mätning 2008 2007

VMF Nord 3 534 29 514 33 048 35 551
VMF Qbera 10 766 41 421 52 188 55 321
VMF Syd 10 786 16 331 27 117 32 927
Partsmätning 394 16 981 17 375 17 142

Totalt 25 480 104 249 129 730 140 941

Andra nyckeltal
Antal December -08 December -07

STAR-installationer 23 22
Lagerinstallationer 26 26
Mätplatser 373 373
Skördare 1 100 1 000
Skotare 1 000 700

Antal användare 
VIS 1852 1 678
PRINS 465 470
TIS 448 353
Effekt 10 4
SNVDB 31 31
KOLA 27 0
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Förvaltningsberättelse
Kundperspektiv

2008 års försäljning 
Värdet av nyförsäljning under 2008 uppgick till 
7,6 miljoner kronor. Detta var mer än en fördub-
bling jämfört med året innan. Många affärer 
gjordes inom energiområdet bland annat med 
försäljningar av mätplatssystem, men även mer 
traditionella produkter som STAR och SDC Lager 
bidrog till tillväxten. Vi kan även konstatera 
många beställningar av PRINS och VIOL/VIS- 
användare.

Kundtillväxt 
SDC har under en lång rad år haft en stadigt 
ökande fakturering, i första hand beroende av en 
allmänt ökande volym i branschen. Under 2008 
såg vi en plötslig konjunkturnedgång, men intäkt-
seffekterna för SDC dämpades avsevärt genom en 
aktiv försäljning. En bedömning är att cirka 50% 
av intäktsminskningen beroende på volymnedgån-
gen dämpades av ökad försäljning. Därför har 
nyförsäljning, särskilt mot nya kundgrupper som 
t ex energiföretag, fortsatt mycket hög prioritet.

Kundtjänst 
Under 2008 har Kundtjänst i snitt tagit emot ca 
2 000 loggade ärenden per månad och ca 23 500 
totalt under hela året. Det innebär en ökning med 
4,8% jämfört med föregående år. I arbetet med att 
förbättra vår support har vi under året bytt ären-
dehanteringssystem och infört automatisk bekräf-
telse på all e-post som skickas till Kundtjänst

Antal ärenden i kundtjänst 

Utbildning
Under 2008 har antal utbildningstillfällen minskat 
något jämfört med 2007. Minskningen beror på 
att vi under 2007 genomförde stora utbildnings-
insatser inom transportredovisning, prisliste- 
administration och drivningsområdet. 

Leveranskvalitet – rätt kvalitet i rätt tid
Nya mätplatssystemet var vid 2008 års slut install-
erat på ett knappt 30-tal mätplatser. Då det nya 
mätplatssystemet är baserat på en centralserver- 
lösning är tillgänglighet och prestanda viktigt för 
att systemet ska vara effektivt för sitt ändamål. 
Den sista september avbröt vi den tänkta utbytes- 
planen då tjänsten i sig inte kunde erbjuda till-
räcklig prestanda med för långa svarstider som 
konsekvens. 
Övrig tillgänglighet till systemet mättes under hela 
2008 dygnets alla timmar. Högsta möjliga tillgäng-
lighetsgrad är 98,9%. Då är releaser, servicestopp 
samt de kortare stopp vi måste göra till följd av 
akuta systemförändringar frånräknade. Mätt på 
helåret 2008 var tillgänglighetsgraden 98,7%.

En annan viktig parameter för leveranskvalitet 
är mätdataflödets tillgänglighet från mätplatserna, 
insamlat/förädlat hos SDC samt vidareförmedlat 
till kunderna via följdregisterutgångarna (FU). 
2008 redovisade SDC inget generellt avbrott i 
följdregisterleveranserna. För enstaka kund hade 
vi ett fåtal noterade avbrott vilket gjorde att vi inte 
riktigt nådde upp till uppsatt mål.

Antal användare per tjänst

 2008 2007 2006
VIOL 2 225 2 051 1 932
Arkiv 692 661 642
Prins 465 470 460
Kvalitetsäkring  
skördare 101 76 0
RTV-online 244 218 183
SNVDB 31 31 29
TIS 448 353 0
Effekt 10 4 4
KOLA 27 0 0

0
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1120
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2240

2800
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I november började kundbesöken. Uppstarten 
sker på ett informationsmöte med ett antal kunder 
samlade på lämplig geografisk plats. Där pre-
senterar vi det materiel som kunderna sedan ska 
bearbeta på hemmaplan. En tid senare hålls ett 
planeringsmöte på telefon där hemarbetet diskute-
ras enskilt med varje kund, vi planerar även den 
kommande workshopen. Någon vecka efter plan-
eringsmötet genomför vi workshopen hos kunden 
där svaren från insänt materiel fördjupas och 
förtydligas. Efter workshopen hålls ett uppföljn-
ingsmöte på telefon.

Under 2008 har vi haft workshop med 6 
kunder och ytterligare 14 kunder är planerade 
fram till slutet av mars 2009. Gensvaret från 
kunderna har hittills varit mycket positivt och 
engagemanget är stort.

Betalningsgrundande skördarmätning
Mätning med skördare för likvidunderlag bedöms 
få alltmer spridning de närmaste åren. VMR har 
vid sitt rådsmöte 2007-02-08 fastställt Instruktion 
för virkesmätning med skördare.
Instruktionen omfattar betalningsgrundande 
virkesmätning med skördare, där mätmetoden 
avser upparbetad virkesvolym oavsett tilltänkt sor-
timent. Mätning och redovisning av upparbetade 
sortiment ligger alltså utanför VMRs instruktion, 
men anpassningar har förberetts även för denna 
typ av redovisning.

För att uppfylla kraven i VMRs instruktion och 
samtidigt få en bättre anpassad redovisning 
har mätbeskedet utvecklats med tre nya moduler
• ny kvantitets-/värdemodul, stockmätning
• ny kvantitets-/värdemodul, övrig mätning
• ny stocknotemodul

Av mätbeskedet kommer bland annat att framgå
• mätningsansvarig (namn på avverkningsföre-

taget)
• skördarlaget (numret på skördaren)
• kvalitetssäkring av skördarlaget (namnet på 

det revisionsorgan, normalt VMF, som godkänt 
skördarlaget)

Förbättringar för skördar och  
skotarrapportering
Under året lanserade vi Sender som är SDCs 
uppdaterade insändningsprogram för skördare och 
skotare. Där finns det även stöd för 3G, GPRS och 
ICE.net vilket ger förbättrade möjligheter att rap-
portera produktionsdata. 

Den generella talsvarsdialogen har uppdaterats 
med möjlighet att rapportera transporterade voly-
mer och skogsbränslen.

Resultat från kundenkät 
Även under 2008 genomförde SDC en större 
kundenkät. Cirka 100 kunder svarade och vi not-
erar att NKI (Nöjd Kund Index) steg något jämfört 
med 2007.

• Den fråga våra kunder anser vara viktigast – är 
att få gehör för sina synpunkter, där tycker ca 
hälften att de får det

• Knappt hälften tycker att de får valuta för pen-
garna som kund till SDC samt att SDC utvecklas 
på det sätt de vill

• 57% tycker att kvaliteten på leveransen är  
mycket bra

• En tredjedel tycker att SDCs produktutveckling 
är i nivå med vad de förväntar sig

• 60% anser att SDC förstår deras verksamhet väl
• 70% tycker att kundtjänst är kunniga
• Företagen som handlar med biobränsle är mindre 

nöjda än tidigare
• Massa- och pappersindustrin är mindre nöjd 

framför allt med leveranstiderna
• Transportföretagen visar större nöjdhet framför 

allt med produktutveckling och produktsorti-
mentet

• De flesta är positiva kring kundansvariga, 
kundtjänst och kontaktpersoner

• Och trots allt: 62% rekommenderar SDC till 
andra

 

Förnyelse- och utvecklings- 
perspektiv

Verksamhetsmodellering
Arbetet med vår nulägesanalys startade under 2008. 
Totalt kommer vi att besöka ett 20-tal kunder för 
att inventera behovet av IT-stöd. De kunder vi 
valt ut verkar globalt och lokalt, vissa är företag 
med bred verksamhet och andra är nischade inom 
transport och energiproduktion. Syftet är att hitta 
formerna för en förbättrad och mer ändamålsenlig 
nomenklatur och standard. Allt för att branschen 
ska få ett bättre anpassat IT-stöd i framtiden. Syftet 
är också att diskussionerna ska leda fram till ett  
gemensamt språkbruk och därmed en tydligare  
dialog mellan SDC och våra kunder.

Arbetet startade med att under september- 
oktober 2008 ta fram ett grundmaterial. Detta inne-
håller beskrivningar av tjänster, roller, begrepp och 
mätetal samt frågeställningar kring olika process-
områden. Definierade processområden är logistik/ 
styra, anskaffa, sälja, producera, leverera och mäta/
redovisa. På flera kunders inrådan har också pro-
cessområdet lager lagts till.
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PRINS har förbättrats med ett antal rapporter 
bland annat för uppföljning av skotarens arbete.

Funktionaliteten för Kvalitetssäkring Skördare 
har förbättrats med sökmöjligheter på skördarag-
gregat. Vi har också lagt stora resurser på att söka 
orsaken till de långa svarstiderna.

SNVDB
Under 2008 har SDC deltagit i projektet ”krönt 
vägval” där syftet är att ta fram ett bästa vägval 
för skogsnäringens transporter. SDC har haft 
ansvaret för att leverera de systemlösningar som 
behövts för att driva projektet vidare och konsult-
företaget Triona har varit utvecklare av dessa. Ett 
arbete har även gjorts för att förbättra avstånd-
stjänstens svarstider och detta arbete har resulterat 
i en ombyggd avståndstjänst samt en anpassning 
av SNVDBs tekniska miljö för att till fullo kunna 
utnyttja den nya avståndstjänstens kapacitet.

Avstånd Leverantörsavdrag
SDC har sedan tidigare tagit fram en tjänst för att 
beräkna avståndet från avlägg till industri med 
hjälp av avståndstjänsten (SNVDB). Denna tjänst 
kan användas såväl från kundernas egna system 
som från SDCs virkesorder. 
Skogsnäringen har ett behov att komplettera med 
en tjänst som beräknar avståndet till närmaste 
mottagningsplats som grund för transportavdrag 
mot leverantören. Detta avstånd ligger idag i 
förstaledskontraktet och kraven har utgått från 
att avståndet ska hämtas när förstaledskontraktet 
med tillhörande virkesorder skapas.
Tjänsten kommer att finnas i virkesordersystemet, 
där man registrerar styrdata som ger förutsät-
tningar för vilka sortiment som är godkända per 
mottagningsplats. Det avstånd som beräknas visas 
i förstaledskontraktet med kilometer och prisnor-
merande mottagningsplats per rad.

KOLA
Under 2008 utvecklades KOLA för att bli ett bra 
verktyg för olika aktörer inom transportområdet. 
Bland annat infördes kartstöd i KOLAwebb, funk-
tioner för transportledning och fjärruppgradering 
av fordonsklienten. Intresset för KOLA är stort, 
framförallt i södra Sverige men testande kunder 
finns även i Svealand och vi har förfrågningar från 
Norrland.

Mätning av stickprov med dataklave
SDC har under året genomfört ett projekt i sa-
marbete med VMF och en leverantör av dataklave 
och skapat förutsättningar för att mäta stickprov 
med dataklave. Mätdata samlas automatiskt upp i 
dataklaven och sänds sedan till SDC där rutinerna 
för mottagning av mätdata har anpassats. 

När VMF har infört det nya mätverktyget i verk-
samheten kommer den att ersätta den tekniskt 
föråldrade SDC-handdatorn. 

Redovisning av importerad massaved
Redovisning av importerad massaved har förän-
drats och kommer att tillgodose de enhetliga 
redovisningskrav, som VMRs utredning ”Har-
moniserad mätning av massaved” ställer. Kollek-
tivomräkningen har utvecklats, så att omräkning 
av sk båtkollektiv (kollektivtyp R) kan starta di-
rekt efter genomförd enkel och noggrann mätning. 
Redovisning av båtkollektiv kan nu ske morgonen 
efter genomförd kollektivomräkning.

Nya mätplatssystemet
Utveckling av kompletterande funktionalitet har 
pågått under hela året för att möjliggöra instal-
lationer av nya mätplatssystemet. Behoven av 
anpassningar av systemet till verksamheten på 
enskilda mätplatser har varit mer omfattande än 
väntat vilket inneburit att utbytet av det gamla 
mätplatssystemet inte kunnat genomföras i den 
omfattning som var planerad. Under senare delen 
av hösten var arbetet fokuserat på att förbättra 
svarstiderna och med de första förändringarna 
som driftsattes i december blev effekten att svars-
tiderna i stort sett halverades. Det beslutades 
samtidigt att genomföra belastningstester för att 
säkerställa att systemet och VIOL klarar det fram-
tida förväntade antalet användare.

Timmerutfall
SDC har under året genomfört ett utvecklings-
projekt i samarbete med ett antal kundföretag. 
Målet med projektet var att ta fram en ny tjänst, 
Timmerutfall. Med hjälp av Timmerutfall får 
företagen en bättre överblick över kommande tim-
merleveranser vilket ger ökad framförhållning och 
effektivare produktionsplanering. Timmerutfall 
bygger på att sågverkets leverantörer produktions-
rapporterar skördade volymer till SDC. Infor-
mationen från skördaren jämförs sedan med det 
förväntade utfallet och analysen görs framförallt 
med avvikelserna i fokus. Tjänsten Timmerutfall 
vänder sig primärt till sågverk men kommer också 
att vara ett viktigt verktyg för råvaruleverantör-
erna för att tillgodose sågverkens behov.
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Årets releaser
Under året har vi haft tre releaser, där vi samlar 
utvecklings- och förvaltningsåtgärder för leverans. 

Den första releasen i februari innebar för 
transportredovisningen ny prissättning av uthand-
lingar, ny funktion för att kunna attestera tran-
sportsedel innan redovisning, nytt tillägg/avdrag 
för lastutfyllnad och möjlighet att följa upp urs-
prungligt RNR i transportredovisningen. Prins har 
förbättrats med bland annat bättre användarvän-
lighet, möjligheten att särredovisa sortimenten 
per mätmetod och nya rapporter som t ex ”Sko-
tade volymer per läge” och ”Skördade volymer 
stocknota”. I mätplats kan genom ny mätteknik 
mätramsutrustningen automatiskt dia-metermäta 
stockar under bark i hela dess längd. Även hela 
stockens volym under bark beräknas och skickas 
till SDC. 

I maj, release 2, skapades bland annat en ny 
rapport för tjänsten Effekt; emissionsrapport, som 
innehåller miljöegenskaper som visar t ex utsläpp 
av koldioxid. I Mätplats Energi har en ny funktion 
skapats som möjliggör mottagande av vågfiler från 
hjullastare. Ny funktion har skapats i virkesorder 
som beräknar avståndet till närmaste mottagn-
ingsplats som grund för transportavdrag mot 
leverantören. Den generella talsvarsdialogen har 
uppgraderats för att möjliggöra rapportering av 
skördade, skotade och transporterade volymer.

Den sista releasen under 2008, release 3 inne-
höll bland annat en ny webbtjänst för Kvalitet-
ssäkring skördare och ändrad kontroll av läges-
koordinater inom VMF Qbera som utökas till att 
omfatta samtliga VMF-områden.

 

VMU, Virkesmätning Utveckling 

VMK, Virkesmätning Kontroll
Den tidigare VMR-avdelningen delades i augusti 
upp i två nya avdelningar och funktioner; VMU 
med ansvar för utveckling av teknik och me-
toder för virkesmätning samt VMK som hanterar 
kontrollfrågor. Uppdelningen av VMR-avdelnin-
gen skedde i enlighet med den nya struktur inom 
virkesmätning och redovisning som blev resultatet 
av den så kallade MoR-e utredningen.

Ny sågtimmerinstruktion
Den nya instruktionen för mätning av sågtimmer 
infördes på VMF Syd och VMF Qbera vid årets 
början och på VMF Nord i augusti. Instruktio-
nen baseras på fyra kvalitetsklasser för tall och 
två för gran. Instruktionen blev väl mottagen och 
det kunde konstateras att kvalitetsbedömningen 
förbättrades. En avsikt med den nya instruktio-

nen är att mätningen ska kunna automatiseras. 
Under året pågick utveckling av krökmätning och 
årsringsläsning.

Sektionskuberad fastvolym 
för sågtimmer
Traditionellt har sågtimmer värderats efter 
toppmätt volym (med hjälp av toppdiameter och 
längd). Intresset för värdering efter fast volym 
under bark ökar dock och under året blev två 
mätramstillverkare godkända för sektionskubering 
under bark. Diametern mäts då varje decimeter 
längs stocken. Om visst barkavskav finns kan 
mätramen känna av detta och beräkna diametern 
under bark. Annars används barkfunktioner. 
Tekniken infördes för gran vid Södra Timbers tio 
sågverk. 

Kontrollmätning
En kontrollmätningskampanj med inriktning på 
importerad massaved påbörjades med en övning 
på VMF Nord och en på VMF Qbera. Vid dessa 
tillfällen deltar kontrollmätare från alla tre virkes-
mätningsföreningarna. Kampanjen ska fortsätta 
under 2009 med mätningar i södra Sverige. 
Övningarna kommer att ge underlag för att 
analysera variation mellan mätplatser och virkes-
mätningsföreningar. Dessutom får deltagande 
kontrollmätare möjligheten att kalibrera sig mot 
ett riksgenomsnitt.

Skördarmätning
Inom VMF Qbera och VMF Syd blev många nya 
skördarlag godkända enligt VMR-instruktionen 
för kvalitetssäkring av längd- och diameter-
mätning. Inom VMF Nord pågick utbildning av 
revisorer och kvalitetssäkring enligt VMR-instruk-
tionen som förväntas påbörjas under 2009.

Kamerastödd mätning
Utvecklingen av kamerastödd mätning renderar 
fortsatt stort intresse. Mätningen av exempelvis 
biltravar kan då göras från annan plats och vid 
annan tidpunkt. Försök på massaved som genom-
fördes i Östersund visade att mätresultatet blev 
jämförbart med den normala mätningen från 
mätbrygga. Under hösten påbörjades installation 
av kamerasystem vid SCAs terminal i Krokom. 
I detta fall används nio kameror varav sex ska 
användas för att se travarnas ändytor.
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Medarbetarperspektiv

Ett liv i balans
SDC har under året arbetat med flera större 
förändringsprocesser som påverkar vår vardag. 
En viktig satsning utifrån denna bakgrund har 
varit att förse medarbetarna med redskap för att 
hantera förändringar och den oro och stress som 
kan uppstå. Vi har arbetat med konceptet ”Ett liv 
i balans”, ett tiostegsprogram som bedrivits både 
i cirkelform och genom självstudier. Ett inslag 
i detta arbete är att inleda möten med avspän-
ningssövningar.
 
Ombyggnation av våra lokaler
I början av 2008 beslutade SDC tillsammans med 
fastighetsägaren Norrporten att bygga om våra 
lokaler på Skepparplatsen till ett modernt kon-
tor med syfte att den nya arbetsplatsen aktivt ska 
bidra till visionen om skogsnäringens mest attrak-
tiva samarbetsparner. 

Det nya öppna landskapet skapar ett effektivare 
verktyg som stödjer såväl koncentrationsarbete 
som kunskapsutbyte i en öppen och inspirerande 
miljö. Öppenhet, närhet och tillgänglighet skapar 
bättre kommunikation mellan medarbetarna och 
ger på sikt även mer verksamhetskunskap. 

Effektivare arbetssätt med DRiV
Att sitta i ett öppet landskap kräver även nytt 
arbetssätt och regler. För att skapa ett effektivare 
arbetssätt erbjöds alla medarbetare att delta i 
DRiV (Direkt Resultat i Verksamheten), en metod 
som handlar om planering och prioritering. De 
två första etapperna genomfördes under 2008 och 
etapp 3 kommer att ske när ombyggnationen är 
färdig.

Kamerastödd mätning

Våg

DigFoto
kameror, 9 st

Mätstuga

Bildtagning

Vedfordon VåVV
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Kuberingsrulle.
Hjälpmedel för kubering 
av massaved. Användes 
i början av 60-talet.
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Resultaträkning  

 Not 2008 2007

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning  133 604 135 599 
Övriga rörelseintäkter  4 203 3 372 

Summa  137 807 138 971 

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader och insatsvaror  - 22 309 - 22 277 
Övriga externa kostnader 3, 4 - 42 444 - 39 862 
Personalkostnader 5 - 72 526 - 73 147 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  - 2 489 - 2 788
Övriga rörelsekostnader  - 234 0 

Summa rörelsens kostnader  - 140 002 - 138 074 

Rörelseresultat  - 2 195 897 

Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 6 
som är anläggningstillgångar  - 1 361 968  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 464 491 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 - 141 - 136  

Summa resultat från finansiella poster  - 1 038  1 323 

Resultat efter finansiella poster  - 3 233 2 220 

Bokslutsdispositioner 9 1 835 - 416 

Skatt på årets resultat 10 - 272 - 534 

ÅRETS RESULTAT  - 1 670 1 270  
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Balansräkning  

 Not 2008-12-31 2007-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Licenser 11 0 3 012

  0 3 012

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 12 4 768 4 074

  4 768 4 074

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 100 800
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 20 514 22 102
Andra långfristiga fordringar 15 0 531 
  
  20 614 23 433 

Summa anläggningstillgångar  25 382 30 519 

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror  6 16 

  6 16

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  14 071 15 666
Fordringar hos koncernföretag  0 106
Aktuella skattefordringar  2 432 2 184
Övriga kortfristiga fordringar  710 637
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 6 270 2 954

  23 483 21 547

Kassa och bank  5 702 15 547

  5 702 15 547

Summa omsättningstillgångar  29 191 37 110 

SUMMA TILLGÅNGAR  54 573 67 629 
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 Not 2008-12-31 2007-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 17
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser  49 49
Reservfond  1 328 1 328

  1 377 1 377

Fritt eget kapital
Balanserad vinst  33 574 32 220
Årets resultat  - 1 670 1 270

  31 904 33 490

Summa eget kapital  33 281 34 867

Obeskattade reserver 18 4 106 5 918

Avsättningar 19
Övriga avsättningar  515 1 031 
 

Summa avsättningar  515 1 031 

Långfristiga skulder 20
Skulder till koncernföretag  51 629 

Summa långfristiga skulder  51 629 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  5 472 12 887
Skulder till koncernföretag  0 264
Övriga kortfristiga skulder  2 684 2 359
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 8 464 9 674

Summa kortfristiga skulder  16 620 25 184

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  54 573 67 629

Ställda säkerheter 22 2 000 2 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Kassaflödesanalys 

 Not 2008 2007
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster  - 2 195 897
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 23 2 181 2 707

Erhållen ränta mm  1 065 1 459
Erhållna utdelningar  339 0
Erlagd ränta  - 141 - 136
Betald inkomstskatt  - 520 - 534

  729 4 393

Förändring av varulager  10 29
Förändring av kundfordringar  1 595 - 2 319 
Förändring av övriga kortfristiga fordringar  - 3 211 2 024
Förändring av leverantörsskulder  - 7 414 5 586
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder  - 1 150 - 254

Kassaflöde från den löpande verksamheten  - 9 441 9 459

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  0 - 3 063
Sålda immateriella anläggningstilllgångar  3 063 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  - 3 482 - 2 127
Sålda materiella anläggningstillgångar  145 0
Fusionerade dotterbolag  700 0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  - 784 - 2 074
Förändring av långfristiga fordringar  531 415

Kassaflöde från investeringsverksamheten  173 - 6 849 

Finansieringsverksamheten
Återbetalning av insatser  0 - 2
Förändring av skuld  - 578 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 578 - 2

Årets kassaflöde  - 9 846 2 608

Likvida medel vid årets början  15 548 12 938

Likvida medel vid årets slut  5 702 15 546
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

SDC ekonomisk förenings årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmäna råd förutom vad avser redovisning av kassaflödesanalys där 
Redovisningsrådets rekommendation RR 7 har tillämpats.

Koncernredovisning
Koncernredovisning upprättas ej med hänvisning till ÅRL 7 kap 5 § då det kvarvarande  
dotterbolaget är av ringa betydelse för rättvisande bild i koncernen.

Intäkter från tjänsteuppdrag
I föreningen redovisas intäkter från tjänsteuppdrag i den takt uppdraget utförs.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:

Hyresintäkter 
I den period uthyrningen avser

Ränteintäkter
I enlighet med effektiv avkastning

Erhållen utdelning
När rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till 
eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser 
som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i reslutat- och balans- 
räkningarna.

Immateriella tillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och varumärken balanseras och skrivs 
av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver utsprunglig nivå, ökar tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda  
nyttjandeperiod.



22 SDC ÅRSREDOVISNING 2008

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande  
avskrivningstider tillämpas.

Datorer och datautrustning 3-5 år
Fordon 5 år
Kontorsutrustning 10 år

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyres-
avtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. 
Har en finansiell anläggningstilllgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet 
skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestå-
ende.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anlägg-
ningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträf-
fade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet 
än att så inte sker och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finan-
siella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels 
-  handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
-  har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med 
avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Checkräkningskredit   
    2008 2007

 Beviljat belopp på checkräkningskredit 
 uppgår till   2 000 2 000
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Not 3 Ersättning till revisorerna
    2008 2007
 Revision
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  82 60

 Andra uppdrag än revisionsuppdraget
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  94 42

    176 102
   
 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens   
 och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på förening-  
 ens 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 4 Operationella leasingkostnader
      2008 2007
 Uppgifterna i denna not inkluderar även
 finansiella leasingavtal.

 Årets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)   1 281 1 465
 
      1 281 1 465

 Nominella värdet av framtida leasingavgifter
 fördelar sig enligt följande

 Förfaller till betalning inom ett år     1 867 1 770
 Förfaller till betalning senare än ett men 
 inom fem år     968 1 012
 

Not 5 Personal 
  2008 2007
 Medelantal anställda
 Kvinnor 32 34
 Män 69 72

  101 106
 
 Löner, ersättningar, sociala avgifter och
 pensionskostnader
 Löner och ersättningar till styrelsen och
 verkställande direktören 1 203 1 202
 Löner och ersättningar till övriga anställda 44 886 42 912

  46 089 44 114

 Sociala avgifter enligt lag och avtal 16 654 16 773
 Pensionskostnader för styrelsen och
 verkställande direktören 294 331
 Pensionskostnader för övriga anställda 4 960 5 899

  67 997 67 117
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  2008 2007
  
 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 Antal styrelseledamöter på balansdagen
 Män 9 9

  9 9 
 
 Antal verkställande direktörer och andra
 ledande befattningshavare
 Män 1 1
 
  1 1 
   
 Föreningen har avtal med VD om avgångsvederlag 
 motsvarande 18 månadslöner.

       2008 2007
 Sjukfrånvaro
 Total sjukfrånvaro %      4,2 4,3
 - Långtidssjukfrånvaro *      2,2 2,9
 - Sjukfrånvaro för män      4,7 4,3
 - Sjukfrånvaro för kvinnor      3,3 4,3
 - Anställda - 29 år      0 0
 - Anställda 30-49 år      3,1 1,7
 - Anställda 50 år -       6,9 2,5

 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en
 sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

 
Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
 som är anläggningstillgångar

       2008 2007
 
 Utdelningar      339 175 
 Ränteintäkter      673 412
 Realisationsresultat vid försäljningar   - 576 381
 Nedskrivningar av värdepapper      - 1 797 0

       - 1 361 968

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

       2008 2007
 Ränteintäkter      464 491

       464 491

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

       2008 2007

 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter   - 141 - 136

       - 141 - 136
 
 Varav räntor avseende koncernföretag   - 3 - 29
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Not 9 Bokslutsdispositioner
   2008 2007
 
 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
 avskrivningar enligt plan  530 - 530
 Avsättning till periodiseringsfond  - 300 - 625
 Återföring från periodiseringsfond  1 605 739

   1 835 - 416
 

Not 10 Skatt på årets resultat
   2008 2007

 Aktuell skatt för året *   - 272 - 528
 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  0 - 5

   - 272 - 533

 
 * varav skatteeffekt av schablonrän ta på 
  periodiseringsfond  - 45 - 39

Not 11 Licenser 
   2008 2007

 Ingående anskaffningsvärden  3 063 0
 Årets aktiverade utgifter, inköp  0 3 063
 Försäljningar och utrangeringar  - 3 063 0

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 3 063

 Ingående avskrivningar  - 51 0
 Försäljningar och utrangeringar  51 0
 Årets avskrivningar  0 - 51

 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 - 51

 Utgående restvärde enligt plan  0 3 012

 
Not 12 Inventarier, verktyg och installationer 
   2008 2007

 Ingående anskaffningsvärden  21 046 45 161
 Årets inköp  3 482 2 208
 Försäljningar och utrangeringar  - 2 390 - 26 323

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 138 21 046

 Ingående avskrivningar  - 16 971 - 40 558
 Försäljningar och utrangeringar  2 090 26 323
 Årets avskrivningar  - 2 489 - 2 737

 Utgående ackumulerade avskrivningar - 17 370 - 16 972

 Utgående restvärde enligt plan  4 768 4 074
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Not 13 Andelar i dotterföretag

Moderföreningen Org.nr Säte Kapitalandel % 

Skogsbrukets Datacentral SDC AB 556166-2254 Sundsvall 100

  Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört värde Bokfört värde
  andel % andel % aktier 2008-12-31 2007-12-31

Skogsbrukets Datacentral SDC AB 100  100 1 000 100 100

      100 100 

 
 Per 2008-06-25 har de tidigare helägda dotterföretagen Aktiebolaget Skogsdata 
 (556094- 0149), SDC Virkessystem Aktiebolag (556166-2288) och SDC AU-Konsult Aktiebo-
 lag  (556206-2165) fusionerats med moderföreningen. I moderföreningens resultaträkning för
  2008 ingår 0 tkr i nettoomsättningen och 0 tkr i rörelseresultatet, som hänför sig till dotter-  
 bolagens resultaträkningar för tiden före fusionen. Koncernmässiga värdet på tillgångar och  
 skulder som övertogs av moderbolaget var, vid tidpunkten för fusionen, enligt följande

 Anläggningstillgångar 0
 Omsättningstillgångar 887
 Obeskattade reserver - 24
 Skulder - 80 

 Netto 783

  2008 2007

 Ingående anskaffningsvärden 800 800
 Fusion - 700 0
 
 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 100 800

 Utgående redovisat värde 100 800 
 

Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
  2008 2007

 Ingående anskaffningsvärden 22 102 20 029
 Tillkommande och avgående värdepapper 209 2 074

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 311 22 103

 Årets nedskrivningar - 1 797 0

 Utgående ackumulerade nedskrivningar - 1 797 0
 
 Utgående redovisat värde, totalt 20 514 22 103 

 Varav noterade aktier
 Redovisat värde 3 996 5 483
 Börsvärde eller motsvarande 3 996 5 690
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Not 15 Övriga långfristiga fordringar
  2008 2007

 Ingående anskaffningsvärden 531 945
 Avgående fordringar - 531 - 415

 Utgående restvärde enligt plan 0 530
 

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2008 2007
 
 Förutbetalda hyror 730 573
 Upplupna intäkter 1 185 0
 Upplupna ränteintäkter 207 135
 Förutbetalda licenser 2 036 1 204
 Övriga poster 2 113 1 041

   6 271 2 953

Not 17 Förändring av eget kapital

   Insats- Reserv- Fritt eget Summa eget
   kapital fond kapital kapital

Eget kapital 2006-12-31   51  1 328  32 221  33 599
Återbetalning vid utträde   - 2  0  0  - 2
Årets resultat   0  0  1 270  1 270

Eget kapital 2007-12-31   49  1 328  33 491  34 867

Fusionsresultat   0  0  83  83
Årets resultat   0  0  - 1 670  - 1 670

Eget kapital 2008-12-31   49  1 328  31 904  33 280

Not 18 Obeskattade reserver
   2008 2007
 
 Ackumulerad skillnad mellan bokförda
 avskrivningar och avskrivningar enligt plan 0 530
 Periodiseringsfond  4 106 5 388

    4 106 5 918

Not 19 Avsättningar
   2008 2007
 
 Avsättningar för pensioner och liknande
 Avsättning vid periodens ingång  1 031 1 440
 Ianspråktaget under perioden  - 515 - 409

  Avsättning vid periodens utgång 516 1 031
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Not 20 Upplåning
  
 Ingen del av de långfristiga skulderna förfaller senare än fem år efter balansdagen.

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2008 2007
 
 Upplupna löner 885 1 072
 Upplupna semesterlöner 3 846 3 651
 Upplupna sociala avgifter 2 849 3 179
 Övriga poster 884 1 772

 Summa 8 464 9 674

Not 22 Ställda säkerheter
  2008 2007
 
 För egna avsättningar och skulder
 Avseende skulder till kreditinstitut
 Företagsinteckningar 2 000 2 000

 Summa ställda säkerheter 2 000 2 000

Not 23 Justering för poster som inte ingår i  
 kassaflödet, mm
  2008 2007
 
 Avskrivningar 2 489 2 788
 Resultat vid försäljning av inventarier 101 - 81
 Avsättning till pensioner - 515 0
 Effekt av fusion 106 0

 Summa 2 181 2 707
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Resultatdisposition
Till föreningsstämman i SDC ek för

Förslag till disposition av föreningens vinst
Till föreningsstämmans förfogande står

Balanserad vinst 33 573 491
Årets resultat - 1 669 766
Summa kronor 31 903 725

  

Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres 31 903 725
Summa kronor 31 903 725

Sundsvall 2009-03-26

 Bertil Larsson  Torbjörn Johansson
 Ordförande  Verkställande direktör

 Gunnar Lind Anders Svensson Patrick Bäckström

 Anders Berggren Magnus Norrby Jan Gustafsson

 Olov Söderström  Henrik Asplund

Vår revisionsberättelse har avgivits 2009-03-26
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor
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Org. nr 789200-4461

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens  
förvaltning i SDC Ekonomisk förening för år 2008. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-
valtningen och för att årsredovisningslagen  
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  
En revision innefattar att granska ett urval av un-
derlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen.  
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren är ersättningsskyldig mot föreningen. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot el-
ler verkställande direktören på annat sätt handlat i 
strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsre-
dovisningslagen eller föreningens stadgar.  
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för fören-
ingen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Sundsvall den 26 mars 2009

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nordenö 
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Ordinarie ledamöter
Bertil Larsson, ordförande  SCA Skog AB 
Patrick Bäckström  Sveaskog Förvaltnings AB
Gunnar Lind  Holmen Skog AB
Magnus Norrby   Sågverken Mellansverige
Jan Gustafsson  Stora Enso Skog
Anders Svensson  Södra Skogsägarna ek för
Anders Berggren  Mellanskog ek för
Henrik Asplund  Sågverksföreningen Såg i Syd
Olov Söderström  Skogsägarna Norrskog ek för  

Suppleanter
Morgen Yngvesson  SCA Skog AB
Åke Andersson  Sveaskog Förvaltnings AB
Håkan Rönnbäck  Korsnäs AB Skog
Jörgen Göransson  Primaskog Nord AB
Roland Persson  Sydved AB
Thomas Sjöbäck  Södra Skogsägarna ek för
Lars Skeppström  Mellanskog ek för
Gunnar Jakobsson  Vida Skog AB
Mats Boström  Norra Skogsägarna ek för

SDCs styrelse

Bakre raden från vänster: Magnus Norrby, Henrik Asplund, Anders Berggren, Gunnar Lind och Patrick Bäckström.  
Sittande från vänster: Olov Söderström, Rolf Forsberg, Daniel Olsson (ersättare för Gunilla Castenäs), Anders Svensson, Bertil Larsson, Jan Gustafsson
och Torbjörn Johansson.    

Verkställande direktör 
Torbjörn Johansson

Adjungerade personalrepresentanter
Rolf Forsberg, Unionen
Gunilla Castenäs, Sveriges Ingenjörer

Revisor
Auktoriserad revisor, Lars Nordenö 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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VMR - Rådet för virkesmätning och 
redovisning

Magnus Norrby, ordf
Sågverken  
Mellansverige

Anders Rixon
VMF Qbera

Bengt Algotsson
Mellanskog

Jörgen Näslund
Martinssons Trä AB

Jan Gustavsson 
Södra Skogsägarna
 

Urban Olsson 
VMF Syd

Sven Johannesson 
Stora Enso

Lars Björklund 
SDC - VMR

Thomas Agrell
Sydved

Kristian Areskog 
SCA Skog AB

Mattias Oscarsson 
Såg i Syd

Birger Risberg 
VMF Nord

Mikael Zachrisson 
Skogssällskapet

Sven-Erik Gustafsson 
Sveaskog

Torbjörn Johansson
SDC 

Mats Boström 
Norra Skogsägarna

Ordinarie ledamöter

Adjungerade ledamöter
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Christina Lundgren 
SDC - VMR
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SDCs ledningsgrupp

Stefan Andersson
Interna tjänster
stefan.andersson@sdc.se
Tel: 060-16 87 96

Jan Rikner
Kundcenter
jan.rikner@sdc.se
Tel: 060-16 86 54

Jan Johansson
Teknologi och metoder
jan.johansson@sdc.se
Tel: 060-16 87 19

Yvonne Westerlund
Externa tjänster
yvonne.westerlund@sdc.se
Tel: 060-16 86 50

Torbjörn Johansson
VD 
torbjorn.johansson@sdc.se
Tel: 060-16 86 01

Magnus Hedin
Marknad och försäljning
magnus.hedin@sdc.se
Tel: 060-16 86 95

Peter Eriksson 
IT-kompetens
peter.eriksson@sdc.se
Tel: 060-16 87 02
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SDC ek för

Besöksadress:
Skepparplatsen 1

Postadress:
851 83  Sundsvall

Organisationsnr:
789200-4461

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


