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VD har ordet
Vi behöver 
framtidssäkra vår 
verksamhet

Året som gått har präglats både av 
finanskris och av ökad försäljning. 
Det första halvåret var intäktsmäs-
sigt dystert. Men konjunkturen vände, 
volymerna ökade och siffrorna bör-
jade peka uppåt efter sommaren. 
Dessutom visade årsvärdet av vår 
nyförsäljning på rekordsiffror. Viktigt 
nu är att börja framtidssäkra SDCs 
verksamhet.

SDC drabbades, som många fler i branschen, 
av en tung start på 2009. Finanskrisen slog till, 
volymerna minskade och vi la ett besparingspro-
gram. Även om siffrorna rättade till sig och vi till 
slut överträffade budget känns det bra att ha sett 
över kostnader och investeringar inför det nya 
decenniet. Det känns också bra att vi har genom-
fört mer än 400 kundmöten under 2009 och att 
vårt Nöjd-Kund-Index (NKI) stiger i jämförelse 
med tidigare år. Kontakten och dialogen med våra 
kunder är något som måste vara levande i den typ 
av tjänsteföretag som SDC är – det hjälper oss att 
hela tiden vässa våra erbjudanden till skogsnärin-
gen.

Från nuläge till nyläge
Den nulägesanalys, avseende verksamhetsmod-
ellering, vi genomfört avslutades 2009.  Vi har 
förankrat resultatet internt, hos deltagande 
företag, de tre rådgivande grupperna, LRF Skogsä-
garna och Skogskommittén. Syftet har varit att 
beskriva problembilden och vi har fått stark 
acceptans för vår nulägesbeskrivning. Det finns 
ett stort behov av att standardisera våra begrepp. 
Kunderna efterfrågar även ”best practise” där 
SDC förväntas peka ut den optimala vägen till rätt 
information och ett entydigt sätt att använda våra 
systemtjänster. 

Förändringsresan är påbörjad, men detta är ett 
mycket långsiktigt arbete.  Under 2010 börjar vi 
med, på uppdrag av styrelsen, en förstudie där vi 
ska beskriva hur vi ska tydliggöra och fastställa 
begrepp och rutiner för de processer SDC ska 
stödja. Förstudien ska sedan resultera i ett förän-
dringsprogram.

PapiNet fortsätter engagera
Arbetet inom papiNet har fortsatt med ett pilot-
projekt gällande e-dokumentet leveransavisering 
(Delivery Message). Dokumentet skickas från last-
bil vid lastningstillfället och syftet är att förbereda 
mätningen vid den mottagande industrin. Projektet 
har varit lyckat, men ett fristående e-dokument i 
processen räcker inte för att skapa nytta i imple-
menteringen, därför gör vi under 2010 ytterligare 
pilotprojekt för bland annat transportorder (De-
livery Instruction). Inom segmentet Forest Wood 
Supply i Europa har SDC skapat en bra plattform, 

Torbjörn Johansson, VD
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nu försöker vi även hitta former för att engagera 
de svenska företagen på bredare front.

Transportsektorn växer
Sedan driftsättningen i somras har KOLA (kom-
munikation lastbil) installerats i 420 lastbilar 
fördelade på 168 transportföretag. Vi har en 
stor tillväxt av kunder inom den här sektorn och 
KOLA är just nu en av våra mest efterfrågade 
produkter. 

Frågan om Krönt Vägval har varit aktuell 
i många år, den senaste tiden har vi kraftsam-
lat med ett stort engagemang från branschen. I 
augusti startade vi ett pilotprojekt där syftet var 
att testa användning, rutiner och organisation för 
avvikelsehantering. Resultaten är goda och målet 
är att kunna sjösätta en branschstandard under 
våren. 

Det är också glädjande att se att andelen redov-
isade skördade volymer har ökat med 3 miljoner 
m3fub. Nyttan med att få information om råvaran 
redan vid avverkningen är stor och här finns en 
potential för ökad försäljning.

Bra start för de rådgivande grupperna
I samband med MoR-e utredningen reviderades 
stadgarna för SDC ekonomisk förening och de 
tre rådgivande organ som bildades har startat 
upp sitt arbete under 2009. Logistikrådet, Rådet 
för mätning och redovisning samt IT-rådet har 
vardera haft fyra möten. För att uppnå en bra 
samverkan har de tre gruppernas möten förlagts 
på samma plats vid samma tillfällen. 

Verksamheten inom VMU och VMK har 
kommit igång bra och tillsammans med SDC och 
i landets tre virkesmätningsföreningar tas nu ett 
samlat grepp på kontrollfrågor som typgodkän-
nanden, redovisning, definitioner, grundprinciper, 
ansvarsfördelning och standard för virkesmätande 
företag. 

Energiföretagen kommer starkt
Vi har fått en hel del nya kunder inom energiom-
rådet under 2009. Bland annat tecknade vi viktiga 
avtal med E.ON och Söderenergi om att använda 
SDCs tjänster. Svensk Fjärrvärme kommer från 
och med årsstämman i maj 2010 att tillsätta 
en representant i styrelsen. När det gäller våra 
tjänster strävar vi mot att de ska stödja alla behov 
mellan skog och industri inom vårt ansvarsom-
råde. 

Ett exempel är mätplatssystemet Doris som varit 
föremål för hårt arbete under året. Vi har fokuser-
at på att säkerställa tillgänglighet och prestanda 
för att uppfylla våra mål när det gäller svarstider. 
Nu har vi klartecken och vi kraftsamlar för att 
ersätta alla våra varianter av mätplatssystem, oav-
sett vilken typ av industri det gäller, med Doris.  

Lyckad driftomläggning
Under hösten flyttade vi över den tekniska utrust-
ningen till en ny datahall och flyttade driften 
från Telia till egen regi. Förbättringsåtgärder som 
gör att vi får bättre prestanda och ökade utveck-
lingsmöjligheter för våra tjänster. Jag vill ge en 
stor eloge till alla inblandade som nu fortsätter 
att säkerställa kvaliteten genom att göra risk- och 
sårbarhetsanalyser. 

Den mest attraktiva arbetsplatsen
För mig är det viktigt att SDC är en arbetsplats 
där alla medarbetare trivs och mår bra. Resultatet 
från vår intervjuundersökning som genomfördes 
första halvåret visar att vi har en bit kvar. Under-
sökningen visar också att medarbetarna har hög 
vilja att hjälpa till i det gemensamma arbetet för 
att bli en mycket bra arbetsplats vilket ger oss 
bra förutsättningar för att lyckas. Fortsättnings-
vis kommer åtgärder för detta att införlivas i det 
dagliga arbetet.

Att framtidssäkra vår verksamhet
Förändringsprogrammet skapar förutsättningar 
för SDC och branschen att kunna utveckla nya 
tjänster i takt med att branschen utvecklas. Vi ska 
även öka vår kundfokusering genom att införa ett 
processorienterat arbetssätt. Syftet är att skapa 
ändamålsenliga och effektiva interna processer 
som möjliggör leverans av tjänster med hög kval-
itet med kunden i fokus.  Viktigt är också att hålla 
dagens tjänster och produktion på en stabil nivå 
samtidigt som vi påbörjar ett långsiktigt förän-
dringsarbete av våra IT-lösningar och arbetssätt. 
Det här decenniet vi just inlett blir garanterat ett 
av de mest spännande i SDCs historia.

Torbjörn Johansson
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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, 49 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 103 till 122 miljoner m3fub.

VMU/VMK 
Lars Björklund 

Christina Lundgren 

Försäljning 
Magnus Hedin 

Kundcenter 
Jan Rikner 

Stefan Andersson 

Externa tjänster 
Yvonne Westerlund

Teknologi & 
 Metoder 

Jan Johansson

IT-kompetens 
Peter Eriksson 
Olle Håkansson  

VD 
Torbjörn Johansson

Interna tjänster 
Charlotte Vikström

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
DalaHelsinge Skog AB
Domsjö Fiber Aktiebolag 
E.ON Värme Sverige Aktiebolag
Gransjöverken Aktiebolag
Holmen Skog Aktiebolag
J.G. Anderssons Söner Aktiebolag
Korsnäs Aktiebolag
Ljusnans Virkesfrakt AB
Metsäliitto Sverige Aktiebolag
Moelven Notnäs Aktiebolag
Moelven Skog Aktiebolag
Mondi Dynäs Aktiebolag
Munksjö Sweden AB
Naturbränsle i Mellansverige AB
Nordic Paper Bäckhammar AB 
Norra Skogsägarna Ek. för.
Norske Skogindustrier ASA
Primaskog Nord AB
Prästlönetillgångarna i Skara stift 
Prästlönetillgångar i Växjö stift
Reaxcer AB 

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
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek. för.
Swedspan Sweden AB
Sydved Aktiebolag
Sågverken Mellansverige service AB
Sågverkens Riksförbund
Sågverksföreningen Såg i Syd
SÅGAB - Sågverken Norrland ek. för.
Söderenergi Aktiebolag
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Träfrakt Götaland AB 
Trätransporter i Norrbotten Aktiebolag
Vida Skog AB
Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) Aktiebolag
WEDA Skog AB
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Året i siffror

Resultat
Moderföreningens rörelseresultat uppgick till  
1.0 (- 2,2) Mkr. Årets resultat uppgick till 3,2  
(- 1,7) Mkr.

Personal
Antalet anställda var i medeltal 99 (101).

Volym
122,2 milj m3fub har under 2009 redovisats 
genom SDC. Dessutom tillkommer ca 57,5 (52,8) 
milj m3fub som redovisats från skotare och skör-
dare.

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

Virkesredovisningspriser 2000-2009

Femårsöversikt - omsättning, resultat och ställning

 2009 2008 2007 2006 2005
Nettoomsättning tkr 132 536 133 604 135 598 125 876 127 229

Resultat efter finansiella poster tkr 3 458 - 3 233 2 220 - 2 332 4 157

Balansomslutning tkr 61 425 54 573 67 629 60 613 65 250

Soliditet % 52,0 66,4 57,9 62,0 60,3

Avkastning på EK efter skatt % 10,8 neg 3,3 neg 6,9

Avkastning på totalt kapital % 5,8 neg 1,4 neg 3,4

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

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

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 - 8,0

2009 23 271 - 8,7 98 970 - 5,1 122 241 1) - 5,8

Virkeskvantiteter redovisade genom SDC åren 2000-2009
1000-tal m3fub

1) Ca 57,5 (52,8) milj m3fub tillkommer som redovisats från skotare och skördare.

Redovisade kvantiteter per förening 2009

Virkesmätningsförening Mätmetod Total kvantitet

 Stockmätning Övrig mätning 2009 2008

VMF Nord 3 265 28 081 31 346 33 048
VMF Qbera 9 763 39 000 48 763 52 188
VMF Syd 9 888 14 464 24 352 27 117
Partsmätning 356 17 424 17 780 17 375

Totalt 25 480 104 249 122 241 129 730

Andra nyckeltal
Antal December 2009 December 2008

STAR-installationer 24 23
Lagerinstallationer 20 26
Mätplatser 380 373
Skördare 1 300 1 100
Skotare 1 300 1 000

Antal användare 
VIS 1 913 1852
PRINS 478 465
TIS 476 448
Effekt 14 10
Vägval 39 31
KOLA 577 27
Timmerutfall 14 0
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Förvaltningsberättelse

Kundperspektiv

2009 års försäljning
Våra kundansvariga genomförde under 2009 mer 
än 400 kundmöten. Trots det bistra konjunkturläget 
uppgick årsvärdet av nyförsäljningen till över 13 
miljoner kronor vilket är rekord. Den löpande årliga 
intäkten baserat på dessa affärer motsvarar c:a 7 
miljoner kr för SDC. Det största värdet av enskilda 
tjänster kommer från försäljning av KOLA (Kom-
munikation Lastbil), som svarar för knappt hälf-
ten av den totala försäljningen. Här ser vi en stor 
tillväxt av kunder bland transportföretagen.  
En rad nya kunder tillkom också inom energiom- 
rådet. Bland annat gjorde vi viktiga avtal med E.ON 
och Söderenergi om att använda SDCs tjänster. En 
rad företag började också skördarrapportera i större 
skala. 

Resultat från kundenkät 
Vi fortsätter att mäta kundernas värderingar och 
åsikter i en årlig kundenkät. Utgångspunkten för 
mätningen är våra kärnvärden: förtroende, leverans-
kvalitet och lyhördhet. 

I mätningen har 88 kunder inom biobränsle, massa- 
och pappersindustri, skogsföretag, sågverk, trans-
portföretag och VMF deltagit. 

Vi startade kundenkäterna 2006 och året efter 
antog mätningen sin nuvarande form, avseende 
utformning och antalet frågor. Oavsett från vilket år 
man räknar Nöjd-Kund-Index (NKI) så har varje år 
varit bättre än föregående.  

• NKI  2006  =  57,5
• NKI  2007  =  57,8  ( +0,3)
• NKI  2008  =  58,73 ( +0,96)
• NKI  2009  =  60,51 ( +1,78)

Driftomläggning minskar kostnaden
Efter att Telia sa upp vårt driftavtal har SDC under 
hösten tagit över den tekniska driften. Detta gör 
att vi minskar kostnaden betydligt och får bättre 
kontroll på hur infrastrukturen är kopplad till våra 
tjänster. Dessutom har driftomläggningen resulterat 
i ökad prestanda som kommer våra kunder till 
godo.
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Kundtjänst 
Under 2009 har vi förbättrat vår uppföljning av 
supportverksamheten. Genom att mäta hur väl 
vi lyckas i vårt arbete med att lösa inkommande 
ärenden, kan vi på ett effektivare sätt rikta insat-
ser till ytterligare förbättring. Av årets ca 12 500 
supportärenden klarade vi att lösa 89 % inom 8 
timmar. 

Vi har bytt telefonisystem som ger oss möjlighet 
att bemanna vår kundtjänst utifrån efterfrågan 
och behov i branschen. Via en extern partner har 
vi numera en bemannad ärendemottagning dygnet 
runt, årets alla dagar. De har i sin tur möjlighet att 
tillkalla vår beredskap.

 

Utbildning
Volymen på antal genomförda utbildningar under 
2009 är jämförbar med 2008. Fokus på utbildnin-
garna har varit redovisning, ofta med inriktning på 
energiredovisning. Vi har även genomfört ett antal 
köparutbildningar på tema mätning och redovis-
ning. I de fallen har SDC samarbetat med VMF.

Interiör SDCs huvudkontor Sundsvall, till vänster ett Resursrum 
som används till mindre möten eller enskilda samtal.

Antal användare per tjänst

 2009 2008 2007
VIOL 2 286 2 225 2 051
Arkiv 689 692 661
Prins 478 465 470
Kvalitetsäkring 
skördare 116 101 76
RTV-online 253 244 218
Vägval 39 31 31
TIS 476 448 353
Effekt 14 10 4
Timmerutfall 14 0 0
KOLA 577 27 0
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Förnyelse- och utvecklings- 
perspektiv

Nulägesanalys i form av  
verksamhetsmodellering
Under 2008 fattade SDCs styrelse beslut om att göra 
en verksamhetsmodellering. Ett projekt som pågått 
under hela året där vi besökt och involverat ett 
20-tal kunder. Syftet var att fånga nuläget som ett 
första steg mot att säkra SDCs framtida IT-stöd. 

Den kunskap vi samlade in resulterade i en 
projektrapport som föredragits för SDCs styrelse, 
de nationella råden (IT, Logistik, Redovisning och 
mätning), Skogsindustriernas skogskommitté, LRF, 
Skogsägarna och SDCs personal. Respektive delta-
gande företag var också med i ett utvärderingsarbete 
vid träffar i Göteborg, Sundsvall och Knivsta. 

Det finns behov av en standardisering av våra 
begrepp. Det finns också en stor potential i att 
tillgodose kundernas informationsbehov på ett mer 
enhetligt sätt. Kunder efterfrågar ”best practise” där 
SDC tydligare pekar ut den optimala vägen till rätt 
information och en entydig redovisning av råvara 
eller tjänst.

Utifrån projektets rekommendation har en 
förstudie startats där SDC, tillsammans med före-
tagen, ska tydliggöra och fastställa begrepp och 
rutiner för de processer SDC ska stödja. Detta görs i 
ett nytt program, där styrelsen och nationella råden 
tar viktiga roller.

Krönt vägval i pilotprojekt
I augusti startade pilotprojektet vars syfte är att 
testa användningen av Krönt Vägval i version 
1.1. Krönt Vägval är en motståndsinställning där 
vägar får ett motstånd utifrån vilka egenskaper de 
har. Motståndsinställningen används sedan av en 
avståndstjänst som bland annat levererar ett avstånd 
och vägval mellan två punkter. Även rutiner och 
organisation för avvikelsehantering testas. 

Deltagande företag är Stora Enso, Holmen, 
Weda Skog, Derome, Sveaskog och Södra. I projek-
tet deltar också VMF och Skogsstyrelsen för av-
vikelsehanteringen. Vägverket deltar också eftersom 
de är huvudman för vägdatabasen NVDB som den 
skogliga vägdatabasen SNVDB baseras på. Parallellt 
pågår också framtagning av en version 2.0 av Krönt 
Vägval vilken ska öka kvaliteten på de vägval som 
erhålls.
 

Antalet användare av KOLA ökar
2009 har varit ett framgångsrikt år för vår tjänst 
KOLA (Kommunikation Lastbil). Antalet användare 
har ökat från 27 till 577 och fokus i vårt arbete 

har varit att dimensionera systemet för att fungera 
stabilt och korrekt. Under året har KOLA också 
infört några större förändringar: att ta emot sko-
tarrapporter, kartkoordinater i Sweref99 format 
samt anpassning till papiNet standarden (meddelan-
det Delivery Message kan nu skickas från KOLA till 
mätplatssystemet Doris).

Ytterligare förbättringar är att KOLA nu stöd-
jer transportbeordring från STAR. I övrigt har det 
utförts många förbättringar, bland annat för att 
transportörerna ska kunna ta emot transportordrar 
och uppdateringar på ett effektivt sätt.

Pilotprojekt inom papiNet
Ett pilotprojekt för leveransavisering av e-doku-
ment, DeliveryMessage, genomfördes inom papiNet 
och utvärderades under 2009. Utvärderingen visade 
att det går bra att skicka en leveransavisering från 
en lastbil och använda informationen till att för-
bereda mätningen vid den mottagande industrin. 
Förberedelser har påbörjats för att under 2010 
genomföra ett pilotprojekt där transportorder,  
Delivery Instruction, ska skickas till lastbil. 

De förändringsbehov som vi identifierade under 
2009 har införts i papiNet-standarden. Ändringar 
i standarden genomförs efter beslut av den centrala 
arbetsgruppen där SDC representerar segmentet 
Forest Wood Supply. Inom Forest Wood Supply har 
arbetet till stor del bestått av att ta fram ett e-doku-
ment för mätinformation. Planen är att dokumentet, 
Measuring Ticket, ska bli godkänt av den centrala 
arbetsgruppen under 2010 för att sedan bli en del av 
standarden papiNet.

Dataklave för stockmätning
Under 2009 har vi genomfört fälttester av data-
klavar för alla varianter av manuell stockmätning, 
bland annat mätning av stickprov. Syftet är att 
ersätta de äldre handdatorer som används av VMF. 
Testerna föll väl ut och målet är att starta införandet 
av dataklavar under 2010. 

Förenklad hantering av vågfiler från 
hjullastare
I Effekt Industrilager har vi utvecklat en funktion 
som per automatik läser in vågtransaktioner från 
hjullastare. Hjullastaren används för att registrera 
materialförflyttningar inom lagret. Utvecklingen har 
skett i nära samarbete med en vågleverantör och 
med hjälp av papiNets meddelandetyp lagerförän-
dring (Inventory change). På så vis kan Effekt Indu-
strilager ta emot vågfiler från exempelvis hjullastare 
på ett standardiserat sätt.
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Kontosystem för certifierade råvaror
Under hösten har SDC återupptagit arbetet med att 
se över verksamhetskraven för ett kontosystem för 
certifierade råvaror, sk certikonto. Vi har gjort en 
förstudie tillsammans med företag i branschen som 
resulterat i ett antal scenarios som systemet behöver 
stödja. Under 2010 kommer SDC att gå vidare, 
tillsammans med certifieringsorganisationerna (FSC 
och PEFC) och kunder. Vi ska då förankra och 
fastställa de principer som ska gälla samt ta fram ett 
lösningsförslag.

Virkesorder i nytt meddelandeformat
Från maj 2009 kunde SDC erbjuda en ny tjänst till 
mätplatser som inte har IT-stöd från SDC. Den nya 
tjänsten innebär att virkesorderinformation kan 
distribueras via ett nytt meddelandeformat (baseras 
på XML-standard) så att rimlighetskontroller mot 
virkesorder kan utföras innan mätningen sänds in 
till SDC.

 
Bättre redovisning av skördade  
volymer
Uppföljningsmöjligheterna i våra tjänster PRINS 
och Timmerutfall har förbättrats genom att mer 
detaljerad data kring skördarens produktion kan 
presenteras. I den nuvarande StanForD-standarden 
kan produktionen lagras i två olika filformat (PRD 
och PRI) och det är nu möjligt att rapportera båda 
formaten till SDC. 

PRD-filen lagrar kvantiteten i matriser medan 
PRI-filen innehåller mer detaljerad mätdata om 
varje stock. Detta gör att det är möjligt för våra 
kunder att få en exaktare information om vad som 
avverkats och destinerats mot ett visst sågverk. 

Under 2009 har SkogForsk utvecklat en funk-
tion som utifrån information i skördarens PRI-fil 
beräknar uttaget av grenar, toppar och stubbar vid 
avverkningen. Fälttester som genomförts har visat 
att funktionerna stämmer mycket väl med det verk-
liga utfallet.

SDC har påbörjat ett arbete för att använda 
SkogForsks modul för att beräkna skogsbränsle-
kvantiteten i samband med att skördaren sänder in 
sin övriga produktion av rundvirke. Uppgiften är 
värdefull för att uppdragsgivaren ska få en tidig up-
pgift om sitt skogsbränslelager. Samtidigt sker även 
ett arbete att utnyttja meddelande som är lagrade 
enligt den nya StanForD-standarden StanForD2010.

Tillgänglighet och prestanda i  
mätplatssystemet
Under 2009 har stort fokus legat på att säkerställa 
tillgänglighet och prestanda för mätplatssystemet 
Doris. Efter förbättringar av både teknik och app-
likation har vi nått de uppställda målen för svars-
tider och vi genomför kontinuerligt mätningar för  
att se till att de efterlevs. Vi har också gjort en 
översyn för att förbättra tillgängligheten till Doris 
vid avbrott i kommunikationen mot den centrala 
servern.

Vårt långsiktiga mål är att ersätta alla varianter 
av mätplatssystem på SDC med Doris. För att nå 
dit behöver vi arbeta vidare med ytterligare funktio-
nalitet. Vi har startat en kartläggning av de mätplat-
ser som återstår för att skapa en bild av behovet. 
I kartläggningen ingår att så långt som möjligt 
harmonisera och visa på möjligheten att använda 
befintlig funktionalitet i Doris, det kan handla om 
förändrade arbetssätt eller tillämpningar i vårt sam-
lade IT-stöd.

 
Årets releaser
Under året har vi haft tre releaser, där vi samlar 
utvecklings- och förvaltningsåtgärder för leverans.

Releaserna skedde i mars, maj och i november. 
För mer detaljerad information om relseasernas in-
nehåll hänvisas till SDCs kundwebb, Violweb.

Automatiserad mätning
VMUs viktigaste arbetsområde är utveckling av me-
toder för automatiserad virkesmätning. För sågtim-
mer är målsättningen automatisk kvalitetsklassning. 
Här ligger mätning av krök (utbytesförlust) närmast 
praktiskt införande. Detta är extra viktigt eftersom 
visuell bedömning är svår att göra. Under 2009 
genomfördes tester tillsammans med mätramstill-
verkarna, bland annat användes specialtillverkade 
provkroppar. Tekniken beräknas kunna införas 
under 2010. 

Ett annat moment i sågtimmermätning gäller 
årsringsbredd. Här har VMU under några år stöttat 
ett doktorandprojekt. Resultat pekar på att man 
med kameror och bildanalys kan klara att mäta 
årsringsbredden på de flesta stockarna on-line under 
normala inmätningsförhållanden. Är mätstationen 
utrustad med röntgen ökar möjligheten till automa-
tisk mätning ytterligare. Utvärdering av röntgendata 
från ett antal mätplatser pågår. 
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För massaved följer utvecklingen två spår. Vid kam-
erastödd mätning tar ett antal kameror kort från 
kända avstånd och vinklar när virkesbilen kommer 
till mätstationen. Mätning i bilderna kan därefter 
göras vid annan tid och från annan plats. Försök i 
Krokom visade tillfredsställande resultat. Det andra 
utvecklingsspåret är helautomatisk travmätning 
med hjälp av samma teknik som används i 3D-mät-
ramar för sågtimmer. I detta fall skapas en 3D-bild 
av hela ekipaget varefter volymen i varje trave kan 
bestämmas.

Reviderade instruktioner för  
skördarmätning
Instruktionerna för ”Kvalitetssäkring av längd- och 
diametermätning med skördare” respektive ”Virkes-
mätning med skördare” introducerades 2007. Sedan 
dess har erfarenheter samlats som under 2009 
ledde till smärre modifieringar av instruktionerna. 
Kvalitetssäkringsinstruktionen tillämpas nu på ett 
relativt stort antal skördare medan instruktionen 
för betalningsgrundande mätning hittills använts i 
mycket begränsad omfattning.

VMK-Virkesmätning Kontroll
VMK-avdelningens uppgift är att granska de auk-
toriserade virkesmätande företagens internkontroll, 
följa upp och kalibrera mätningen genom kontroll-
kommissionen, bereda ärenden rörande typgodkän-
nande av mätutrustning samt administrera begärda 
kontroller och rapportera till VMK-nämnden. 

VMK-nämnden
I enlighet med MoRe-utredningen har en beslutsin-
stans för kontrollärenden, VMK-nämnden, inrät-
tats. VMK-nämnden höll sitt första möte i mars. 
Under året har nämnden bl.a. tillstyrkt typgodkän-
nande av Microtecs mätram för vederlagsmätning 
av toppdiameter och längd . Nämnden har även 
beviljat auktorisation av VMF Estonia, ett virkes-
mätande företag i Estland. Sedan tidigare är de 
tre svenska virkesmätningsföreningarna och VMF 
Latvia auktoriserade

Kontrollkommissionen
Kontrollkommissionen består av VMK, kontroll-
ansvariga på de tre virkesmätningsföreningarna och 
representant för Skogsstyrelsen. Kontrollkommis-
sionen ansvarar för den nationella kontrollen och 
kalibreringen av mätningen.
Tre kommissionsmätningar genomfördes under 
året; två med fokus på massaved och en med fokus 
på sågtimmer. 

Deltagande kontrollmätare får i dessa övningar möj-
ligheten att kalibrera sig mot ett riksgenomsnitt. 

Under 2009 genomfördes också 14 stycken 
begärda kontroller, det vill säga ommätningar på 
begäran av part.

Samlat grepp på kontrollfrågor
Landets tre virkesmätningsföreningar, SDC, VMK 
och VMU höll i december ett möte med fokus på 
kontrollfrågor. Mötet resulterade i sex organisations-
överskridande arbetsgrupper som under våren 2010 
ska ta fram underlag till principer för kontrollverk-
samhet avseende typgodkännanden, redovisning, 
definitioner, grundprinciper, ansvarsfördelningar och 
framtagande av standard för virkesmätande företag.

Interna processer perspektiv
Förstudie av våra interna processer
Som ett led i att framtidssäkra SDCs verksamhet be-
höver vi se över och utveckla våra processer. Under 
hösten 2009 startades en förstudie vars syfte var att 
utvärdera ett effektivt arbetssätt för att identifiera 
och beskriva processer på SDC, samt ta fram ett 
färdigt processförslag för en i förväg vald delproc-
ess. Förstudien resulterar i ett projekt med start 
under våren 2010, där vi förväntar oss flera positiva 
effekter:

• Skapa en gemensam helhetssyn och fokusering 
på kunden.

• Möjliggöra effektivisering av verksamheten.
• Kvalitetssäkra våra tjänster.
• Skapa en förändringsbenägen verksamhet.

SDC har som målsättning att senast 2012 införa ett 
verksamhetsledningssystem enligt ISO9001 (kval-
itet) och tillämpliga delar av ISO 27001 (informa-
tionssäkerhet). 

Medarbetarperspektiv

Den mest attraktiva arbetsplatsen 
Mellan november 2008 och juni 2009 har vi genom-
fört en förstudie för att ringa in vad personalen 
tycker utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad 
som behövs för att SDC ska bli en arbetsplats där 
alla medarbetare trivs och mår bra. 

Arbetet utfördes av vår egen personal och de-
lades upp i två block. Intervjuer genomfördes med 
flertalet medarbetare (alla var inbjudna) utifrån ett 
framtaget frågeformulär bestående av tio frågor. 
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Medarbetarna tyckte att SDC kommit halvvägs mot 
”Den mest attraktiva arbetsplatsen” och sa sig uti-
från sina förutsättningar ha en hög vilja att hjälpa 
till i arbetet mot en mycket bra arbetsplats (snittbe-
tyg om 8,5 på en 10-gradig skala). 

Som bilaga till rapporten presenterades alla de 
svar per fråga som framkommit vid intervjuerna, 
sorterade i värde- och underområden. Rapporten 
innehöll också en rekommendation till ledningen.

I slutet av juni presenterades rapporten för led-
ningen som beslutade om ett antal åtgärder och att 
det fortsatta arbetet inte ska bedrivas i projektform. 
Istället måste åtgärderna ”präglas av långsiktighet 
och vävas in i det vi gör i vardagen”.

 
Personalvårdsronder
I samarbete med företagshälsovården har SDC un-
der året infört personalvårdsronder som ett komple-
ment till den traditionella skyddsronden. Med fokus 
på hälsa och de psykosociala frågorna genomförs 
ronderna avdelningsvis. Alla medarbetare får först 
ett individuellt hälsosamtal med företagssköterskan 
utifrån ett frågeformulär. Resultatet för avdelnin-
gen redovisas och följs upp med avdelningschefen. 
Avslutningsvis genomförs ett avdelningsmöte med 
redovisning, reflektion och åtgärder. 

Inflyttning i nya lokaler
I februari 2009 var ombyggnationen till öppet 
landskap klar och hela personalen samlades åter 
på Skepparplatsen. Trivselregler har tagits fram 
och stort fokus har lagts på att få den nya arbet-
smiljön att fungera så bra som möjligt. En struktur 
har byggts upp för hur önskemål angående loka-
lerna ska kanaliseras och beslutas. Utifrån skydds- 
och personalvårdsronder har vi också arbetat med 
individuella lösningar på problem som medarbe-
tarna upplever.

Intern kommunikationsplan
Hösten 2009 startades arbetet med att skapa en 
intern kommunikationsplan. Målet med denna är 
att förse SDCs anställda med relevant, tydlig och 
ärlig information och att ge de anställda en tydlig-
are beskrivning och struktur i hur information och 
kommunikation ska ske internt på SDC. Ansvars-
rollerna för information/kommunikation kommer 
att tydliggöras och vilka kanaler som ska använ-
das beroende på målgrupp och typ av information 
kommer också att beskrivas.

God kommunikation inom företaget ska till-
föra SDCs anställda ökad kunskap, vilket i sin tur 
bidrar till motivation, delaktighet och arbetsglädje.
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Pennstansplatta
Användes mellan 60-90-talet. Främst 
för virkesmätning och i samband med 
fastställande av löner för skogsarbetare. 
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Resultaträkning  

 Not 2009 2008

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning  132 536 133 604
Övriga rörelseintäkter  5 095 4 203

Summa  137 631 137 807

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader och insatsvaror  - 29 299 - 22 309
Övriga externa kostnader 3, 4 - 31 872 - 42 444
Personalkostnader 5 - 73 515 - 72 526
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 6 - 1 899 - 2 489
Övriga rörelsekostnader  - 9 - 234

Summa rörelsens kostnader  - 136 594 - 140 002

Rörelseresultat  1 037 - 2 195

Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 7 2 530 - 1 361 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 21 464
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 - 130 - 141  

Summa resultat från finansiella poster  2 421 - 1 038 

Resultat efter finansiella poster  3 458 - 3 233 

Bokslutsdispositioner 10 304 1 835 

Skatt på årets resultat 11 - 573 - 272 

ÅRETS RESULTAT  3 189 - 1 670  
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Balansräkning  

 Not 2009-12-31 2008-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 6 385 4 768

  6 385 4 768

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 12 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 24 760 20 514 

  24 860 20 614 
 

Summa anläggningstillgångar  31 245 25 382 
 

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror  6 6 
  
  6 6 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  15 236 14 071
Aktuella skattefordringar  2 035 2 432
Övriga kortfristiga fordringar  371 710
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 3 756 6 270

  21 398 23 483

Kassa och bank  8 776 5 702

  8 776 5 702

Summa omsättningstillgångar  30 180 29 191

SUMMA TILLGÅNGAR  61 425 54 573 
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 Not 2009-12-31 2008-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser  52 49
Reservfond  1 328 1 328

  1 380 1 377

Fritt eget kapital
Balanserad vinst  24 597 33 574
Årets resultat  3 189 - 1 670

  27 786 31 904

Summa eget kapital  29 166 33 281

Obeskattade reserver 16 3 802 4 106

Avsättningar 17
Övriga avsättningar  6 892 515 
 

Summa avsättningar  6 892 515 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag  0 51
 
Summa långfristiga skulder  0 51 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder  77 0 
Leverantörsskulder  8 343 5 472
Övriga kortfristiga skulder  3 321 2 684
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 9 824 8 464

Summa kortfristiga skulder  21 565 16 620

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  61 425 54 573

Ställda säkerheter 19 2 000 2 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Kassaflödesanalys 

 Not 2009 2008
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster  1 037 - 2 195
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 20 1 139 2 181

Erhållen ränta mm  491 1 065
Erhållna utdelningar  410 339
Erlagd ränta  - 130 - 141
Betald inkomstskatt  - 176 - 520

  2 771 729

Förändring av varulager  0 10
Förändring av kundfordringar  - 1 165 1 595 
Förändring av övriga kortfristiga fordringar  2 909 - 3 211
Förändring av leverantörsskulder  2 871 - 7 414
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder  2 074 - 1 150

Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 460 - 9 441

Investeringsverksamheten
Sålda immateriella anläggningstilllgångar  0 3 063
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  - 3 698 - 3 482
Sålda materiella anläggningstillgångar  15 145
Fusionerade dotterbolag  0 700
Nettoinvestering i övriga finansiella  
anläggningstillgångar  - 2 652 - 784
Förändring av långfristiga fordringar  0 531

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 6 335 173

Finansieringsverksamheten
Förändring av skuld  - 51 - 578

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 51 - 578

Årets kassaflöde  3 074 - 9 846

Likvida medel vid årets början  5 702 15 548

Likvida medel vid årets slut  8 776 5 702
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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 resultat- och balans- 
räkningarna.

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.

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

Datorer och datautrustning 3-5 år
Fordon 5 år
Kontorsutrustning 10 år
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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   
    2009-12 31 2008-12 31

 Beviljat belopp på checkräkningskredit 
 uppgår till   2 000 2 000
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Not 3 Ersättning till revisorerna
    2009-12-31 2008-12-31
 Revision
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  92 82

 Andra uppdrag än revisionsuppdraget
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  125 94

    217 176
   
 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
      2009-12-31 2008-12-31
 Uppgifterna i denna not inkluderar även
 finansiella leasingavtal.

 Årets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)   4 062 1 281
 
      4 062 1 281

 Nominella värdet av framtida leasingavgifter
 fördelar sig enligt följande

 Förfaller till betalning inom ett år     5 325 1 867
 Förfaller till betalning senare än ett men 
 inom fem år     6 558 968
 

Not 5 Personal 
  2009-12-31 2008-12-31
 Medelantal anställda
 Kvinnor 33 32
 Män 66 69

  99 101
 
 Löner, ersättningar, sociala avgifter och
 pensionskostnader
 Löner och ersättningar till styrelsen och
 verkställande direktören 1 410 1 203
 Löner och ersättningar till övriga anställda 45 513 44 886

  46 923 46 089

 Sociala avgifter enligt lag och avtal 16 916 16 654
 Pensionskostnader för verkställande direktören 310 294
 Pensionskostnader för övriga anställda 6 233 4 960

  70 382 67 997
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  2009-12-31 2008-12-31
  
 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 Antal styrelseledamöter på balansdagen
 Män 9 9

  9 9 
 
 Antal verkställande direktörer och andra
 ledande befattningshavare
 Kvinnor 3 2
 Män 8 8
 
  11 10 
   
 Föreningen har avtal med VD om avgångsvederlag 
 motsvarande 9 månadslöner.

        2009-12-31 2008-12-31
 Sjukfrånvaro
 Total sjukfrånvaro %      3,9 4,2
 - Långtidssjukfrånvaro *      2,1 2,2
 - Sjukfrånvaro för män      4,7 4,7
 - Sjukfrånvaro för kvinnor      2,3 3,3
 - Anställda 30-49 år      3,7 3,1
 - Anställda 50 år -       4,3 6,9

 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en
 sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
 
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
   2009-12-31 2008-12-31

 Ingående anskaffningsvärden  22 138 21 046
 Årets inköp  3 541 3 482
 Försäljningar och utrangeringar  - 4 424 - 2 390

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 255 22 138

 Ingående avskrivningar  - 17 370 - 16 971
 Försäljningar och utrangeringar  4 399 2 090
 Årets avskrivningar  - 1 899 - 2 489

   - 14 870 - 17 370

 Utgående restvärde enligt plan  6 385 4 768

 I årets avskrivningar ingår en korrigeringspost avseende tidigare års avskrivningar
 på 524 tkr.

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
 som är anläggningstillgångar    2009-12-31 2008-12-31
 
 Utdelningar      409 339
 Ränteintäkter      527 673
 Realisationsresultat vid försäljningar   - 203 - 576
 Nedskrivningar av värdepapper      0 - 1 797
 Återföringar av nedskrivningar      1 797 0

       2 530 - 1 361
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Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

       2009 2008
 Ränteintäkter      21 464

       21 464

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

       2009 2008

 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter   - 130 - 141

       - 130 - 141
 
 Varav räntor avseende koncernföretag   0 - 3

Not 10 Bokslutsdispositioner
   2009 2008
 
 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
 avskrivningar enligt plan  0 530
 Avsättning till periodiseringsfond  - 800 - 300
 Återföring från periodiseringsfond  1 104 1 605

   304 1 835
 

Not 11 Skatt på årets resultat
   2009 2008

 Aktuell skatt för året *  - 677  - 272
 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  104 0

   - 573 - 272

 * varav skatteeffekt av schablonrän ta på 
  periodiseringsfond  - 85 - 45

Not 12 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 2009-12-31 2008-12-31

Skogsbrukets Datacentral SDC AB 100  100 1 000 100 100

      100 100 

  2009 2008

Ingående anskaffningsvärden 100 800
Fusion  0 - 700

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 100 100

Utgående redovisat värde 100 100 
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Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav
  2009 2008

 Ingående anskaffningsvärden 22 311 22 102
 Tillkommande värdepapper 2 449 209

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 760 22 311

 Ingående nedskrivningar - 1 797 0
 Återförd nedskrivning 1 797 0
 Årets nedskrivningar 0 - 1 797

 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 - 1 797
 
 Utgående redovisat värde, totalt 24 760 20 514
 Varav noterade aktier
 Redovisat värde 8 572 3 996
 Börsvärde eller motsvarande 8 560 3 996

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2009 2008
 
 Förutbetalda hyror 762 730
 Upplupna intäkter 847 1 185
 Upplupna ränteintäkter 263 207
 Förutbetalda licenser 1 388 2 036
 Övriga poster 496 2 112

   3 756 6 270

Not 15 Förändring av eget kapital

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

Eget kapital 2007-12-31   49  1 328  33 491  34 868
Fusionsresultat   0  0  83  83
Året s resultat   0  0  - 1 670  - 1 670

Eget kapital 2008-12-31   49  1 328  31 904  33 281
Inbetalda insatser    3  0  0  3
Avsatt till pensioner   0  0  - 7 307  - 7 307
Årets resultat   0  0   3 189  3 189

Eget kapital 2009-12-31   52  1 328  27 786  29 166

Enligt styrelsebeslut 2009-10-15 har en överföring av 7,3 Mkr gjorts från fritt eget kapital till övriga avsätt-
ningar. Detta grundar sig på ett tidigare fattat internt beslut inom SDC 2002. Beslutet innebär restriktioner 
i användande av dessa medel som 2002 utbetalades från Alecta.

Not 16 Obeskattade reserver
   2009 2008
 
 Periodiseringsfond  3 802 4 106

    3 802 4 106
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Not 17 Avsättningar
   2009 2008
 
 Avsättningar för pensioner och liknande
 Avsättning vid periodens ingång  515 1 031
 Periodens avsättningar  7 307 0
 Ianspråktaget under perioden  - 983 - 516
 Värdeökning placerade medel  53 0

  Avsättning vid periodens utgång 6 892 515

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2009 2008
 
 Upplupna löner 842 885
 Upplupna semesterlöner 3 513 3 846
 Upplupna sociala avgifter 3 154 2 849
 Övriga poster 2 315 884

 Summa 9 824 8 464

Not 19 Ställda säkerheter
  2009 2008
 
 För egna avsättningar och skulder
 Avseende skulder till kreditinstitut
 Företagsinteckningar 2 000 2 000

 Summa ställda säkerheter 2 000 2 000

Not 20 Justering för poster som inte ingår i  
 kassaflödet, mm
  2009 2008
 
 Avskrivningar 1 899 2 489
 Resultat vid försäljning av inventarier 167 101
 Avsättning till pensioner 6 377 - 515
 Omföring från fritt eget kapital - 7 304 0
 Effekt av fusion 0 106

 Summa 1 139 2 181
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Resultatdisposition
Till föreningsstämman i SDC ek för

Förslag till disposition av föreningens vinst
Till föreningsstämmans förfogande står

Balanserad vinst 24 596 801
Årets resultat  3 189 218
Summa kronor 27 786 019

  

Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres 27 786 019
Summa kronor 27 786 019

Sundsvall 2010-03-25

 Bertil Larsson  Torbjörn Johansson
 Ordförande  Verkställande direktör

 Gunnar Lind Anders Svensson Patrick Bäckström

 Sture Karlsson Magnus Norrby Jan Gustafsson

 Olov Söderström  Henrik Asplund

Vår revisionsberättelse har avgivits 2010-03-25
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 25 mars 2010

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
Sture Karlsson  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
Anders Berggren  Mellanskog ek för
Rolf Lindström  Bergs Skog AB
Mats Boström  Norra Skogsägarna ek för

SDCs styrelse

Bakre raden från vänster: Magnus Norrby, Gunilla Castenäs (Ersättare för Ann-Cathrine Bringmo), Torbjörn Johansson, Henrik Asplund och  
Gunnar Lind.  
Sittande från vänster: Olov Söderström, Jan Gustafsson, Bertil Larsson, Patrick Bäckström och Jan-Erik Wikman.
Saknas på bild: Sture Karlsson och Anders Svensson.

Verkställande direktör 
Torbjörn Johansson

Adjungerade personalrepresentanter
Jan-Erik Wikman, Unionen
Ann-Cathrine Bringmo, Sveriges Ingenjörer

Revisor
Auktoriserad revisor, Lars Nordenö 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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SDCs rådgivande grupper

RMR - Rådet för virkesmätning och  
redovisning

Magnus Norrby ordf. Sågverken Mellansverige
Roger Andersson Södra Skog
Thomas Agrell  Sydved
Mattias Sparr  Såg i Syd
Sven Johannesson Stora Enso Skog
Anders Berggren  Mellanskog
Göran Vikman  Weda Skog
Kristian Areskog SCA Skog AB
Mats Boström  Norra Skogsägarna
Jörgen Näslund  Martinssons Trä
Mattias Forsberg Sveaskog
Magnus Hedin  SDC
Birger Risberg  VMF Nord

Logistikrådet

Jan Gustavsson ordf. Stora Enso Skog
Jonas Larsson  Södra Skog
Gert Adolfsson  Sydved
Rolf Lindström  Bergs Skog
Jacob Staland  Skogsåkarna
Håkan Jonsson  Naturbränsle
Hans Larsson  Weda Skog
Henrik Sakari  SCA Skog AB
Lisa Nilsson  Holmen Skog
Anders Järlesjö  Sveaskog
Yvonne Westerlund SDC
Anders Rixon  VMF Qbera

IT-rådet

Roland Persson ordf. Sydved AB
Torbjörn Svärd  Södra Skog
Pierre Qvist  Vida Skog
Björn Thyr  Stora Enso Skog
Lars Skeppström Mellanskog
Ian von Essen  Setra Group
Börje Danielsson Holmen Skog
Lars Svensson  Prima Skog
Jan Björkman  Norrskog
Jan Johansson  SDC
Johan Svensson  VMF

VMK-nämnden

Mårten Lundmark ordf.    
Urban Olsson  
Mats Orvér   
Klas Ivert  
Inge Andersson  
Sten Andersson  
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IT-rådet

Roland Persson ordf. Sydved AB
Torbjörn Svärd  Södra Skog
Pierre Qvist  Vida Skog
Björn Thyr  Stora Enso Skog
Lars Skeppström Mellanskog
Ian von Essen  Setra Group
Börje Danielsson Holmen Skog
Lars Svensson  Prima Skog
Jan Björkman  Norrskog
Jan Johansson  SDC
Johan Svensson  VMF

VMK-nämnden

Mårten Lundmark ordf.    
Urban Olsson  
Mats Orvér   
Klas Ivert  
Inge Andersson  
Sten Andersson  

SDCs ledningsgrupp

Stefan Andersson
Kundcenter
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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Lars Björklund
VMU
lars.bjorklund@sdc.se
Tel: 060-16 87 04

Charlotte Vikström
Interna tjänster
charlotte.vikstrom@sdc.se
Tel: 060-16 86 60

Olle Håkansson 
IT-Kompetens
olle.hakansson@sdc.se
Tel: 060-16 86 10

Christina Lundgren
VMK
christina.lundgren@sdc.se
Tel: 060-16 86 43
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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


