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VD har ordet
”Under 2010 tog 
SDC det första 
viktiga steget mot 
ett standardiserat 
informationsutbyte för 
branschen”

Sammanfattningsvis har 2010 varit ett 
stabilt år med en pålitlig produktion 
och leverans av våra tjänster. 
Kundernas prioriterade utvecklings-
önskemål av våra system har till- 
godosetts och levererats via tre rele- 
asetidpunkter. Arbetet kring  
förändringsprogrammet Förbättrat 
informationsutbyte har kommit igång. 
Omsättningen under 2010 har varit 
den högsta på flera år.

Torbjörn Johansson, hur ser du på SDCs 
framtid? 
På framtiden ser jag an med tillförsikt. Vi jobbar 
vidare med att förankra programmet Förbättrat 
informationsutbyte med våra rådgivande grupper. 
Hittills har vi nått framgång med arbetet och fått 
rekommendationer till en fortsättning av program-
met. På sikt handlar det om SDCs överlevnad. Vi 
måste lägga en ännu bättre grund för att kunna 
stötta våra kunder i deras utveckling. Målet är att 
vi får ett mer flexibelt och kontrollerbart sätt att 
leverera våra tjänster på. Vi har också under året 
initierat de förändringar som behövs internt. 

Vilka omvärldsfaktorer och trender har påver-
kat SDCs utveckling och verksamhet under 
året?
Den nya virkesmätningslagen som nu också 
inkluderar biobränslesortimenten kommer att 
påverka hela vår bransch. Lagens inverkan på 
oss innebär att den ställer nya krav på IT-stödet. 
Framåt kan även oroligheter och händelser som 
i till exempel Nordafrika påverka våra kunders 
marknad för sågade trävaror, och det kan förän-
dras rätt fort. Nya trender inom branschen som 
kan påverka SDC är spårbarhet av råvara. Fler 
kunder vill kunna certifiera sina produkter via 
certifieringsorganisationerna FSC och PEFC. SDC 
kan därmed påverkas i sin tur gällande tillhan-
dahållande av IT-stöd för certifierad råvara. Inom 
EU väntas en ny förordning under första kvartalet  
2013 kring hur man ska spåra illegal avverkning. 
Här har SDC redan tjänster som troligtvis kan 
användas.

Välj ut några viktiga händelser från verksam-
hetsåret 2010?
En av våra tjänster, Krönt Vägval, är numera 
etablerad i branschen och olika införandeprojekt 
pågår bland våra kunder. Framöver handlar det 
till stor del om att få en standard för hur transpor-
tavstånd ska beräknas som är gemensam för hela 
landet. Vi har också fortsatt fokus på utrullningen 
av vårt mätplatssystem DORIS. Under året har 
vi hanterat en del tekniska problem. Målet under 
2011 är att ha installerat 180 mätplatssystem 
över hela landet. För SDC handlar det om att gå 
från lokala mätplatssystem till en central lösning i 
realtid.

Hur har arbetet med förändringsprogrammet 
Förbättrat informationsarbete gått?
Vi har arbetat med olika arbetsgrupper och jag 
känner ett stort engagemang från deltagarna. Utfal-
let blev mycket bra. Under 2011 kommer ett nytt 
beslutsunderlag, och start av etapp 2 baserat på 
rekommendationer från de rådgivande grupperna. 
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Förutom att vi har en restlista planerar vi för att 
börja detaljmodellera basinformation, så kallad 
masterdata. Det innebär till exempel att person, 
läge och produkt används oavsett i vilka processer 
och händelser man försöker hantera informa-
tionen. 

Hur ser omsättning och statistiken ut för re-
dovisade volymer under 2010?
Årets omsättning blev 150,8 Mkr, vilket är 1,7 
Mkr över budget. Det är främst en följd av att 
redovisade volymer blev högre än förväntat. Re-
sultatet blev bättre än budget vilket kan förklaras 
av de ökade volymerna och lägre kostnader. Under 
året har summan av skotade, skördade och trans-
porterade volymer blivit större än industrimätta 
volymer. Det har inneburit en expansion inom 
skördar- och skotarrapportering. Det har blivit 
allt viktigare att fånga informationen i ett så tidigt 
skede som möjligt. 

 
Hur har SDC jobbat med kundmötet under 
2010?
Det har generellt sett varit en lägre bearbetning av 
marknaden. Flera kundansvariga har varit föräl-
dralediga under året. Vi fick under året ett antal 
nya medlemmar från förbrukarsidan inom bio-
bränslesektorn. I samband med föreningsstämman 
blev energiföretagen representerade i styrelsen via 
nominering av Svensk Fjärrvärme. Jag ser posi-
tivt på att vi kommer att växa med ännu fler nya 
medlemmar under kommande år.

Organisatoriskt har SDC genomgått en större 
förändring, vad har förändrats?
Vi har infört en ny processorienterad organisation. 
Syftet är att öka vår kundorientering, effektivitet 
och transparens i det vi gör. Det innebär att vi 
gör rätt saker och gör det på rätt sätt. Den nya 
organisationen ska även leda till att stärka me-
darbetarna i sin kompetensutveckling med ännu 
mer tillgängliga chefer. Under 2010 har det varit 
en etableringsfas. Det har handlat om att hitta en 
organisation som ska stödja ett kundorienterat 
arbetssätt. Just nu pågår vår processutveckling för 
fullt och den första versionen väntas vara klar i 
slutet av 2011 för våra fem huvudprocesser. 

Hur har arbetet med tjänsteportföljen sett ut 
under året? 
Vi har arbetat med att försöka tydliggöra tjänster-
na. Idag är det många systemtjänster som beskrivs 
mot kund. Orsaken är att det är svårt att beskriva 
tjänster i verksamhetstermer. Under 2011 ska 
SDCs befintliga tjänster vara beskrivna. 

SDCs kundtjänst får alltid höga betyg i sina 
utvärderingar, och det här året är inget undan-
tag. Är det något du vill lyfta fram? 
Våra medarbetare som arbetar i kundtjänst är 
både kunniga och serviceorienterade. De har ett 
utmärkt kundbemötande och en hög leverans-
förmåga. Vårt mål är att ständigt överträffa våra 
kunders förväntningar i det vi levererar. Det är 
kanske dags att ställa upp i tävlingen “Sveriges 
bästa kundtjänst”!

Nästa år har SDC sitt 50-årsjubileum, hur 
kommer det att uppmärksammas?
Det är fantastiskt spännande att ett IT-företag 
överlever i 50 år. Själva ägarstrukturen utan 
vinstintresse är säkert en bidragande orsak då vårt 
företag jobbar utifrån medlemmarnas nytta. SDC 
som har funnits i nära 50 år har exempelvis haft 
molnet-liknande tjänster under snart ett decenni-
um. Nu är det hett att ordna information och göra 
den tillgänglig. Google har det som målsättning. 
Det har SDC också. Det låter kanske lite häftigare 
att beskriva SDC som skogsbranschens Google, 
avslutar Torbjörn Johansson.

Torbjörn Johansson

Fakta datormoln
Datormoln består av två delar, moln och molntjänster. 
Moln definieras som en samling ihopkopplade IT-
resurser och olika typer av moln erbjuder olika typer av 
tillgänglighet för användare. Molntjänster körs i moln och 
erbjuds av tjänsteleverantörer som förmedlar tjänsterna 
genom Internet till användare. 

Alla molntjänster har vissa gemensamma egenskaper 
som: tjänstekaraktär, tillgänglighet, skalbarhet, överförs 
genom Internetstandarder och protokoll, betalning per 
resursförbrukning och minimala IT-krav för användaren. 
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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, 50 år senare, har SDC utvecklats till 
skogsnäringens IT-företag. Ett informationsnav när 
det gäller produktinformation, lagerförflyttningar 
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 cirka 
115 anställda och omsätter cirka 150 miljoner. 
Virkeskvantiteter som redovisats genom SDC har 
de senaste 10 åren ökat från 103 till 132 miljoner 
m3fub.

Marknads- 
och

kundbehov

Affärs-
utveckla

Tillhanda-
hålla tjänst

Utveckla 
tjänst

Utforma 
tjänst

Sälja

Användare 
av SDCs 
tjänster

Kompetenscenter

Ekonomi  Information  Intern IT  PersonalVMU VD VMK
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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
Gamla Weda Skog i Karlstad AB
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
Prästlönetillgångar i Växjö stift
Prästlönetillgångarna i Skara stift
Reaxcer AB

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

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

Resultat
Moderföreningens rörelseresultat uppgick till  
7,1 (1,0) Mkr. Årets resultat uppgick till 4,2  
(3,2) Mkr.

Personal
Antalet anställda var i medeltal 100 (99).

Volym
132,6 Milj m3fub har under 2010 redovisats ge-
nom SDC. Dessutom tillkommer cirka 67,7  
Milj m3fub som redovisats från skotare och 
skördare.

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

Virkesredovisningspriser 2001-2010

Femårsöversikt - omsättning, resultat och ställning

 2010 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning tkr 143 643 132 536 133 604 135 598 125 876

Resultat efter finansiella poster tkr 8 104 3 458 - 3 233 2 220 - 2 332

Balansomslutning tkr 68 806 61 425 54 573 67 629 60 613

Soliditet % 54,9 52,0 66,4 57,9 62,0

Avkastning på totalt kapital % 11,9 5,8 neg 1,4 neg

Avkastning på EK efter skatt % 21,4 10,8 neg 3,3 neg

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

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

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 23 282 - 8,6 99 166 - 4,9 122 448 - 5,6

2010 25 365 + 8,9 107 260 + 8,2 132 6251) + 8,3

Virkeskvantiteter redovisade genom SDC åren 2001-2010
1000-tal m3fub

1) Cirka 67,7 (57,5) Milj m3fub tillkommer som redovisats från skotare och skördare.

Redovisade kvantiteter per förening 2010
Virkesmätningsförening Mätmetod Total kvantitet

 Stockmätning Övrig mätning 2010 2009

VMF Nord 3 536 30 687 34 224 31 355
VMF Qbera 11 289 43 118 54 407 48 783
VMF Syd 10 200 15 480 25 679 24 357
Partsmätning 340 17 975 18 315 17 953

Totalt 25 365 107 260 132 625 122 448

Andra nyckeltal
Antal December 2010 December 2009

STAR-installationer 25 24
Lagerinstallationer 20 20
Mätplatser 400 380
Skördare 1300 1 300
Skotare 1300 1 300

Antal användare 
VIS 2 043 1 913
PRINS 451 478
TIS 533 476
Effekt 18 14
Vägval 104 39
KOLA 651 577
Timmerutfall 27 14
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Förvaltningsberättelse

Kundperspektivet

Utveckling av samarbetet med VMF
SDC och de tre virkesmätningsföreningarna (VMF 
Nord, VMF Qbera och VMF Syd) har under året 
arbetat mot målet att förbättra samarbetet mel-
lan organisationerna. En viktig del har handlat om 
att förstå varandras olika uppdrag. Ett arbete har 
påbörjats inom vd-gruppen. 

SDC har även träffat ledningsrepresentanter 
från virkesmätningsföreningarna. Dessa möten har 
inriktats på att hitta lösningar på operativa problem 
som exempelvis förbättrad support på mätplatser 
och informationsspridning. Organisationerna har 
även resonerat kring samverkansformer i olika 
frågor såsom utrullning av mätplatssystemet DORIS 
och mätning med stöd av bilder. Arbetet beräknas 
fortsätta under 2011. 

Nya kundsegment ökar utbildnings- 
behovet 
Det finns ett stort behov av ökad kunskap och ut-
bildning kring SDCs tjänster. I och med det genera-
tionsskifte som pågår i hela skogsbranschen finns 
ett ökat utbildningsbehov då det ställs allt högre 

krav på informationens snabbhet och tillgänglighet i 
SDCs system. Under året har SDC gjort en satsning 
på utbildningssidan för biobränslekunder. En allmän 
biobränslekurs som innefattat grunder inom rå-
varuredovisning har hållits vid flera tillfällen under 
året. 

I samband med utrullningen av det nya mät-
platssystemet DORIS uppstår ett stort behov av ut-
bildning inom SDCs redovisningssystem VIOL. Nya 
kundsegment med en helt annan tradition behöver 
utbildas inom SDCs nomenklatur och koder under 
kommande år.

Tillgänglighet och aktualitet till SDCs 
tjänster
Kraven på tillgänglighet till SDCs tjänster ökar suc-
cessivt i och med tjänsternas direkta integrering i 
försörjningskedjan mellan skog och industri. Under 
året har mätplatssystemet DORIS och transport-
tjänsten KOLA följts upp och mätts beträffande 
tillgänglighet.  Målet på 99,2 %, där tillgängligheten 
mättes dygnet runt under hela året överträffades. 
För tjänsten DORIS var tillgängligheten 99,5 % 
respektive 99,4 % för tjänsten KOLA. 
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Att SDC levererar följdregisterdata (FU) till kunder-
nas flödes- och avräkningssystem är av yttersta vikt 
för skogsbranschen. Under 2010 upprepades rekor-
det från tidigare år. Det innebär att SDC under hela 
året levererade FU utan försening, det vill säga i rätt 
tid och med rätt innehåll.

SDCs kundtjänst är organiserad så att alla 
ärenden hanteras och samlas via en funktion. Under 
hela året, alla dagar bemannas kundtjänst via tele-
fonanknytningen 060 – 16 87 00. För tid utanför 
kontorstid har vi bemannad ärendemottagning. 
Ett sätt att säkerställa att vår funktion gör ett bra 
jobb är att mäta servicenivåer för vår support. 
Målet är formulerat som andel avslutade och återra-
pporterade supportärenden som ska vara åtgärdade 
inom åtta arbetstimmar. Målet på 90 % uppnåddes 
nästintill då 89 % av alla våra tolv tusen ärenden 
hanterades i funktionen under 2010. Även SDCs 
årliga serviceenkät för kundservice (NKI), visade på 
goda omdömen. 

Avvikande stickprovsredovisning
Under sommaren 2010 blev SDC uppmärksamma 
på att det i mindre omfattning förekom avvikande 
resultat i samband med stickprovshantering. Av-
vikelsen gällde värdekorrektion (V-korr1).  

Avvikelsen påverkade endast virkesvärdet och inte 
den beräknade råvaruvolymen.

Information och rättning fullföljdes under året 
I slutet av året fick samtliga berörda företag in-
formation om preliminär omfattning på felaktigt 
beräknat råvaruvärde. I januari 2011 fick berörda 
företag information om definitivt påverkade affärer 
och råvaruvärden. SDC genomförde en rättning av 
den felaktiga beräkningsalgoritmen för V-korr1 i 
januari 2011. 

Interiör SDCs huvudkontor Sundsvall, till vänster konferensrum 

Fakta V-korr1
Beräkningsalgoritmen som fångar upp och beräknar de 
avvikelser i sortiments- och trädslagsfördelning som kan 
förekomma mellan enkel och noggrann mätning.
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SDCs kundenkät 2010 
Kundenkäten för 2010 visar en viss försämring men 
där ett antal identifierade åtgärder bör ge en posi-
tiv effekt 2011. Kundenkäten visar att för första 
gången sedan 2007 har NKI sjunkit från 60,51 
(2009) till 59,31. Det är framför allt frågor som rör 
förtroendet för SDC som har försämrats. Kunderna 
upplever dock att leveranskvaliteten har blivit bättre 
och kunden upplever en förbättring när det gäller 
lyhördhet. Följande åtgärder har identifierats av 
SDCs ledning:

•	 Tydliggöra	SDCs	tjänsteportfölj.
•	 Göra	klart	arbetet	med	kundavtal	och	kunna	

mäta att vi lever upp till avtalen.
•	 Tydigare	prissättning.
•	 Fortsatt	utrullning	av	mätplatssystemet	DORIS.
•	 Öka	förtroendet	genom	att	bli	bättre	på	dialog	

och förankring med kunder och ägare, särskilt 
via de rådgivande grupperna.

Utveckla SDCs informationsfunktion
Ett behov har funnits av att ytterligare stärka det 
interna och externa kommunikationsarbetet med 
SDCs intressenter. För att ta ett samlat grepp om all 
kommunikation både internt och externt på SDC 
har en kommunikationsplan tagits fram. Syftet med 
planen är att skapa en samsyn kring dagens kom-
munikationsutmaningar och utifrån det forma mål 
och strategier och slutligen aktiviteter som stöttar 
dessa. 

Ett aktivt förändringsarbete med kommuni-
kation som en central del har bedrivits inför en  
organisatorisk förändring. Ett pilotprojekt kring ett 
nytt masskommunikationsverktyg har påbörjats.

SDCs behov av att stärka och utveckla sin 
informationsfunktion resulterade hösten 2010 i en 
nyrekrytering i form av en informationsansvarig.

Fokus på webb- och profilfrågor
Under första halvan av 2010 fokuserades arbetet 
på en förbättring av SDCs webbsidor. SDCs hem-
sida kompletterades med informationen från VMK 
(virkesmätningskontroll) och VMU (virkesmätning-
sutveckling). Vidare har användarvänligheten setts 
över på vår interna webb sdcnet och vår kundwebb 
Violweb.

Arbetet med att tydliggöra SDCs varumärke har 
påbörjats genom en del PR-insatser riktade mot 
media. I syfte att stärka SDCs varumärke arbetades 
också mycket under året med profilfrågor kring 
logotyp och SDCs grafiska profil.

Förnyelse- och utvecklings- 
perspektivet
Leverans av mätplatssystemet DORIS 
SDCs mätplatssystem DORIS är ett branschgemen-
samt mätplatssystem som ska ersätta alla befintliga 
installationer av äldre mätplatssystem. I arbetet med 
att säkerställa rätt förutsättningar för att använda 
SDCs tjänster för mätning och redovisning identifi-
eras olikheter i arbetssätt och affärsuppgörelser.  
Ett stort fokus har under året varit att bidra till 
SDCs uppdrag att harmonisera branschen genom att 
se på mätning och redovisning ur ett helhetsperspek-
tiv. Leverans av mätplatssystemet DORIS omfattar 
därför ibland även förändringar och utbildning i 
någon av SDCs övriga tjänster.

Ny funktionalitet har tillförts utifrån de behov 
som framkommit i arbetet med harmonisering.  Det 
har också gjorts förändringar av teknisk karaktär 
för att säkerställa de kommande kapacitetsbehoven 
i driftsmiljön. Vid årets slut var 80 mätplatser drift-
satta vilket motsvarar en fjärdedel av totala antalet 
mätplatser som ska byta mätplatssystem. Varje dygn 
registreras drygt sex tusen mätningar med DORIS, 
vilket är mer än hälften av det totala antalet mät-
ningar som SDC tar emot. Leveranser har gjorts till 
pappers- och massabruk, sågverk och värmeverk.

Programmet Förbättrat informations-
utbyte
Förstudie om informationsutbyte i branschen
Utifrån en kartläggning av kundernas processer som 
genomfördes under 2009 och andra initiativ på SDC 
fattades beslut om att starta en förstudie om förbät-
trat informationsutbyte i skogsbranschen. Förstu-
dien genomfördes under våren 2010 och beslut togs 
om att initiera och starta ett program.

Från nuläge till nyläge
Programmet Förbättrat informationsutbyte ska 
leda oss från ett nuläge till ett nyläge. Målet med 
programmet Förbättrat informationsutbyte är att 
etablera ett standardiserat informationsutbyte för 
skogsbranschen. Vidare innebär målet att ta fram 
branschgemensamma IT-tjänster som förmedlar och 
förädlar den standardiserade informationen. 

Tillsammans med ett femtontal företrädare för 
branschen har det initiala arbetet i programmet 
fokuserat på att beskriva, på en övergripande nivå, 
hur det framtida informationsutbytet kommer att 
se ut. Under den första etappen, som pågår till 
och med mars 2011, har en stadsplan tagits fram. 
Stadsplanen innehåller beskrivningar av kundernas 
processer och informationsbehov.  
Arbetet med att definiera branschens gemensamma 
begrepp har också initierats under året.
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Pilotprojektet Krönt Vägval främjar 
både miljö och ekonomi
Varje år transporteras 75 miljoner ton rundved, 
flis och biobränsle, vilket utgör en kostnad av fem 
miljarder kronor. Därför är det viktigt att ha kor-
rekta vägval och transportavstånd då det har stor 
betydelse både för miljön och för ekonomin.

Fas två inom pilotprojektet Krönt Vägval påbör-
jades i juni 2010. Genom tjänsten Krönt Vägval 
får företag ett enhetligt sätt att beräkna transport-
avstånd på, oavsett var i landet man befinner sig. 
Tillförlitligheten är också högre än i de metoder som 
fanns tidigare för att beräkna avstånd på. Krönt 
Vägval kommer att användas i första hand som 
underlag för transportersättning till åkarna men kan 
också användas som navigeringsstöd.

Effektivare vägval gynnar miljön
SDC har under 2010 utvecklat funktioner i tjän-
sten KOLA (kommunikation via lastbil) för att visa 
SDCs tjänst Krönt Vägval - det effektivaste vägvalet 
från väglager till mottagningsplats ur ett kostnads- 
och miljöperspektiv. 

Flera fördelar vid användning av båda tjän-
sterna 
I tjänsten KOLA kan föraren se avståndet på tran-
sportordern. Föraren kan sedan göra en slagning 
mot Avståndstjänsten för att se ett dagsaktuellt av-
stånd med hjälp av Krönt Vägval. Vägvalet ritas ut i 
tjänsten KOLAmaps karta och föraren kan därmed 
följa vägvalet med bilen. Förutom noggrannare lev-
eranser i förarens vardag ger tjänsten möjlighet för 
förare utan lokalkännedom att hitta rätt.

Anpassning till kartreferenssystemet 
SWEREF 99 
SDC har under 2010 fortsatt anpassningen av tjän-
sterna för att tillämpa kartreferenssystemet SWEREF 
99, då Lantmäteriet har upphört att underhålla det 
äldre systemet (RT90). Därmed har samtliga tjänster 
stöd för både det nya och gamla kartreferenssystem-
et. Båda referenssystemen kommer att stödjas paral-
lellt under 2011 och därefter kommer en avveckling 
av användandet av det äldre systemet att ske. 

IT-stöd för hantering av certifierad 
skogsråvara 
Under hösten 2010 har SDC hjälpt ett antal företag 
samt Svenska FSC och Svenska PEFC att identifiera 
krav och behov på en övergripande nivå. SDC har 
ansvarat för ett antal workshops och levererat ett 
konceptuellt lösningsförslag.

För att stödja PEFCs befintliga produktindelning 
och FSCs förslag till ny produktindelning har  

matriser tagits fram som beskriver hur dagens sor-
timentsbegrepp hänförs till respektive organisations 
produktindelning. Eftersom ett kontosystem inne-
bär en förändring av FSCs standard kommer FSCs 
huvudkontor i Bonn att behandla Svenska FSCs 
förslag till standardändring under våren 2011. SDCs 
material utgör en delmängd av beslutsunderlaget.

Ny standard för drivningsrapportering 
– StanForD2010 
Under året har SDC drivit ett projekt för att anpassa 
SDCs tjänst för mottagande av filer från skördare 
till den nya standarden, StanForD2010. Stanford 
är det standardiserade gränssnittet som används för 
att beskriva information från skördare och skotare. 
I StanForD2010 sker strukturförändringar och för-
tydliganden i standarden.

Årets releaser 
Under året har vi haft tre releaser, där vi samlar 
utvecklings- och förvaltningsåtgärder för leverans. 
Vi har hanterat 300 ändringar inklusive felrättnin-
gar.

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

Kontroll av virkesmätning 
VMK är den avdelning på SDC som handlägger 
frågor rörande auktorisation av virkesmätande 
företag. VMK granskar de virkesmätande företagen, 
bereder ärenden rörande typgodkännande av 
mätutrustning och administrerar begärda kontroller.

Tre kommissionsmätningar genomfördes under 
året; två med fokus på sågtimmer och en med fokus 
på massaved. Under 2010 genomfördes också 65 
begärda kontroller d.v.s. ommätningar på begäran 
av part.

VMK-nämnden
VMK-nämnden är en fristående beslutsinstans för 
frågor som handläggs av VMK-avdelningen. 

Bland beslut fattade av nämnden under 2010 
kan nämnas att mätramar från Rema och Microtec 
typgodkändes för mätning av krök. Nämnden har 
under 2010 också antagit ett dokument som reglerar 
roll- och ansvarsfördelningen mellan mätande 
företag, mätplatsägare och utrustningsleverantörer. 

Nämnden och VMK har ett gemensamt 
ansvar för att granska och godkänna kvaliteten 
i virkesmätningen. Ett mindre antal avvikelser 
rörande begärda kontroller eller enskilda mätplatser 
medförde krav från nämnden på orsaksanalys och 
åtgärdsplan under 2010.
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Utveckling av virkesmätning
Utveckling av teknik och metoder för virkesmätning 
har tre huvudområden; sågtimmer, massaved och 
biobränslen. Utvecklingsprojekten bedrivs i samar-
bete med virkesmätningsföreningarna, universitet 
och teknikleverantörer. 

Flera stora sågverk har idag både röntgenmätra-
mar och 3D-mätramar. Vid några av dessa sågverk 
testas automatisk kvalitetsklassning av sågtimmer. 
Resultaten är lovande och förväntas leda fram till 
helt automatisk inmätning av sågtimmer. 

Projektet ”automatisk travmätning på fordon” 
med Linköpingsföretaget Mabema som utförare 
har nu pågått ett par år. Vid Braviken uppfördes 
en försöksanläggning och inledande mätresultat in-
dikerade att tekniken med lasertriangulering på hela 
fordon kan ge snabbare mätning och bättre mätnog-
grannhet än den manuella mätningen. 

Teknik och metoder för mätning av biobränsle 
efterfrågas allt mer. Fokus för utvecklingen kommer 
att ligga på användning av vågar i fordon, kranar, 
truckar etc. Även metoder för fukthaltsprovtagning 
är aktuellt.

Under 2010 jämfördes bland annat olika me-
toder för fukthaltsbestämning av bränsleved vid 
Brista värmeverk.

VMU ansvarar för SDCs instruktioner för virkes-
mätning, vilka används av virkesmätningsfören-
ingarna. Under 2010 påbörjades bland annat en 
revidering av mätningsinstruktionen för biobränsle.

Interna processperspektivet
En processorientering av SDCs  
verksamhet har påbörjats 
Inom SDC har ett arbete påbörjats med att beskriva 
och utveckla vår verksamhet och våra processer. Ett 
av SDCs strategiska mål är att ha ändamålsenliga och 
effektiva processer som möjliggör leverans av tjänster 
med hög mätbar kvalité. Arbetet med SDCs processer 
kommer att pågå under hela 2011. Målet är att vid 
nästa årsskifte ha beskrivit och infört SDCs huvud-
processer samt utvalda styr- och stödprocesser. 
Vidare består målet av att ha tydliga beskrivningar av 
ansvar och roller.

Medarbetarperspektivet
Kompetensutveckling för medarbetare
För att öka medarbetarnas branschkunskaper har 
externa föreläsare under året bjudits in till SDCs 
interna informationsmöten. 
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Alla anställda har därigenom haft möjlighet att 
lyssna till externa föreläsare från SDCs styrelse, 
VMF och Skogsstyrelsen m fl.

En del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete har 
inneburit att vi internt utbildat både chefer och 
medarbetare i arbetsmiljöfrågor. Andra utbildningar 
under året har varit externa utbildningar i brand-
skydd och Första Hjälpen.

Satsning på studenter och nytt  
traineeprogram
SDC satsar på ett än mer aktivt arbete för att at-
trahera unga med lämplig utbildning då dessa kan 
komma att utgöra en bristvara i framtiden. Vi har 
ett pågående samarbete med den skogliga utbild-
ningen vid SLU i Umeå samt Mittuniversitetets 
IT-utbildningar. Under 2010 har vi deltagit i arbets-
marknadsdagar vid båda universiteten. 

Under året har vi startat vårt första trainee-
program. SDC har tagit fram en grund för ett 
traineeprogram som sträcker sig över ett år med en 
blandning av teori och praktik för att ge en förd-
jupad kunskap om SDCs verksamhet. Programmet 
anpassas därefter individuellt. SDCs första trainee-
program är inriktat mot befattningen kundansvarig 
säljare. 

Finansiella perspektivet  
Fortsatt utvecklingsarbete och  
informationsspridning kring PapiNet
SDC har som ordförande i arbetsgruppen för  
Forest Wood Supply (FWS) fortsatt driva frågor 
kring vidareutveckling och användandet av papiNet-
standarden i Europa. Inom FWS ska SDC företräda 
svensk skogsnäring i framtagande av en e-dokument-
standard från stående skog till förbrukning. Flera 
arbetsmöten har genomförts med mötesvärdar i olika 
länder. 

Ett aktivt arbete har pågått under året i respek-
tive länder. Arbetet har inriktats på att dokumentera 
de scenarier som identifierats utifrån olika betrak-
telsesätt inom affärsprocessen. SDC har även påbör-
jat ett arbete med att ta fram e-dokumentmallar 
tillsammans med ett företag inom grafisk design. 
Företaget har koppling till Mittuniversitetet i Sunds-
vall. SDC har under året arbetat med informations-
spridning om papiNet via ett seminarium anordnat 
av Skogsindustrierna samt via en träff med nätverket 
SLF (Skogslogistikföretagen).

Kuberingsrulle och pennstansplatta.
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Resultaträkning  

 Not 2010 2009

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning  143 643 132 536
Övriga rörelseintäkter 3 7 203 5 095

Summa  150 846 137 631

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader och insatsvaror  - 23 255 - 29 299
Övriga externa kostnader 4, 5 - 39 729 - 31 872
Personalkostnader 6 - 78 781 - 73 515
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 7 - 1 997 - 1 899
Övriga rörelsekostnader  0 - 9

Summa rörelsens kostnader  - 143 762 - 136 594

Rörelseresultat  7 084 1 037

Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 8 1 034 2 530 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  38 21
Räntekostnader och liknande resultatposter  - 52 - 130

Summa resultat från finansiella poster  1 020 2 421

Resultat efter finansiella poster  8 104 3 458

Bokslutsdispositioner 9 - 2 235 304 

Skatt på årets resultat 10 - 1 695 - 573

ÅRETS RESULTAT  4 174 3 189
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Balansräkning  

 Not 2010-12-31 2009-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 7 6 093 6 385

  6 093 6 385

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 11 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 27 599 24 760 
 
  27 699 24 860
 

Summa anläggningstillgångar  33 792 31 245

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror  6 6  
 
  6 6 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  14 226 15 236
Aktuella skattefordringar  1 017 2 035
Övriga kortfristiga fordringar  289 371
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 904 3 756

  20 436 21 398

Kassa och bank 2 14 572 8 776

  14 572 8 776

Summa omsättningstillgångar  35 014 30 180

SUMMA TILLGÅNGAR  68 806 61 425
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 Not 2010-12-31 2009-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser  55 52
Reservfond  1 328 1 328

  1 383 1 380

Fritt eget kapital
Balanserad vinst  27 786 24 597
Årets resultat  4 174 3 189

  31 960 27 786

Summa eget kapital  33 343 29 166

Obeskattade reserver 15 6 037 3 802

Avsättningar 16
Övriga avsättningar  6 538 6 892 
 

Summa avsättningar  6 538 6 892 
 
Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder  0 77 
Leverantörsskulder  11 631 8 343
Övriga kortfristiga skulder  2 076 3 321
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 9 181 9 824

Summa kortfristiga skulder  22 888 21 565

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  68 806 61 425

Ställda säkerheter 18 2 038 2 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Kassaflödesanalys 

 Not 2010 2009
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster  7 084 1 037
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19 1 643 1 139

Erhållen ränta mm  316 491
Erhållna utdelningar  358 410
Erlagd ränta  - 52 - 130
Betald inkomstskatt  - 677 - 176

  8 672 2 771

Förändring av kundfordringar   1 011 - 1 165 
Förändring av övriga kortfristiga fordringar  - 1 067 2 909
Förändring av leverantörsskulder  3 288 2 871
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder  - 1 964 2 074

Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 940 9 460

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  - 1 706 - 3 698
Sålda materiella anläggningstillgångar  0 15
Nettoinvestering i övriga finansiella  
anläggningstillgångar  - 2 438 - 2 652

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 4 144 - 6 335

Finansieringsverksamheten
Förändring av skuld  0 - 51

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 - 51

Årets kassaflöde  5 796 3 074

Likvida medel vid årets början  8 776 5 702

Likvida medel vid årets slut  14 572 8 776
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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   
    2010-12 31 2009-12 31

 Beviljat belopp på checkräkningskredit 
 uppgår till   2 000 2 000
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Not 3 Övriga rörelseintäkter
     2010 2009

 Vidarefakturerade kostnader    7 138 4 841
 Övriga rörelseintäkter    65 254

     7 203 5 095

Not 4 Ersättning till revisorerna
    2010 2009
 Revision
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  122 92

 Andra uppdrag än revisionsuppdraget
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  281 125

    403 217
   
 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 5 Operationella leasingkostnader
      2010 2009
 Uppgifterna i denna not inkluderar även
 finansiella leasingavtal.

 Årets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)   7 546 4 062
 
      7 546 4 062

 Nominella värdet av framtida leasingavgifter
 fördelar sig enligt följande

 Förfaller till betalning inom ett år     7 231 5 325
 Förfaller till betalning senare än ett år men 
 inom fem år     4 207 6 558
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Not 6 Personal 
  2010 2009
 Medelantal anställda
 Kvinnor 33 33
 Män 67 66

  100 99
 
 Löner, ersättningar, sociala avgifter och
 pensionskostnader
 Löner och ersättningar till styrelsen och
 verkställande direktören 1 464 1 410
 Löner och ersättningar till övriga anställda 47 991 45 513

  49 455 46 923

 Sociala avgifter enligt lag och avtal 17 566 16 916
 Pensionskostnader för verkställande direktören 476 310
 Pensionskostnader för övriga anställda 6 137 6 233

  73 634 70 382

 
 Föreningen har avtal med VD om avgångsvederlag 
 motsvarande 9 månadslöner. 

 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 Antal styrelseledamöter på balansdagen
 Män 10 9

  10 9 
 
 Antal verkställande direktörer och andra
 ledande befattningshavare
 Kvinnor 3 3
 Män 8 8
 
  11 11 
   

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

 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en
 sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 
   2010-12-31 2009-12-31

 Ingående anskaffningsvärden  21 255 22 138
 Årets inköp  1 706 3 541
 Försäljningar och utrangeringar  - 58 - 4 424

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 903 21 255

 Ingående avskrivningar  - 14 870 - 17 370
 Försäljningar och utrangeringar  57 4 399
 Årets avskrivningar  - 1 997 - 1 899

 Utgående ackumulerade avskrivningar - 16 810 - 14 870

 Utgående restvärde enligt plan  6 093 6 385

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
 som är anläggningstillgångar    2010 2009

 Utdelningar      358 410
 Ränteintäkter      275 527
 Realisationsresultat vid försäljningar   401 - 203
 Återföringar av nedskrivningar      0 1 797

       1 034 2 531

Not 9 Bokslutsdispositioner
   2010 2009
 
 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
 avskrivningar enligt plan  - 800 0
 Avsättning till periodiseringsfond  - 2 100 - 800
 Återföring från periodiseringsfond  665 1 104

   - 2 235 304

Not 10 Skatt på årets resultat
   2010 2009

 Aktuell skatt för året *  - 1 695 - 677
 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  0 104

   - 1 695 - 573

 * varav skatteeffekt av schablonrän ta på 
  periodiseringsfond  - 23 - 22
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Not 11 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 2010-12-31 2009-12-31

Skogsbrukets Datacentral SDC AB 100  100 1 000 100 100

      100 100 

  2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 100

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 100 100

Utgående redovisat värde 100 100

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
  2010-12-31 2009-12-31

 Ingående anskaffningsvärden 24 760 22 311
 Tillkommande värdepapper 2 839 2 449

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 599 24 760

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

 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
 
 Utgående redovisat värde, totalt 27 599 24 760

 Varav noterade aktier
 Redovisat värde 11 257 8 572
 Börsvärde eller motsvarande 12 495 8 560

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2010-12-31 2009-12-31
 
 Förutbetalda hyror 789 762
 Upplupna intäkter 1 466 847
 Upplupna ränteintäkter 262 263
 Förutbetalda licenser 1 394 1 388
 Övriga poster 993 496

   4 904 3 756
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Not 14 Förändring av eget kapital

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

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
Inbetalda/utbetalda insatser    3  0  0  3
Årets resultat   0  0   4 174  4 174

Eget kapital 2010-12-31   55  1 328  31 960  33 343

Not 15 Obeskattade reserver
   2010-12-31 2009-12-31
 
 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
 och avskrivningar enligt plan  800 0
 Periodiseringsfond  5 237 3 802

    6 037 3 802

Not 16 Avsättningar
   2010-12-31 2009-12-31
 
 Avsättningar för pensioner och liknande
 Avsättning vid periodens ingång  6 892 515
 Periodens avsättningar  0 7 307
 Ianspråktaget under perioden  - 369 - 983
 Värdeökning placerade medel  15 53

  Avsättning vid periodens utgång 6 538 6 892

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2010-12-31 2009-12-31
 
 Upplupna löner 535 842
 Upplupna semesterlöner 2 993 3 513
 Upplupna sociala avgifter 4 136 3 154
 Övriga poster 1 517 2 315

 Summa 9 181 9 824
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Not 18 Ställda säkerheter
  2010-12-31 2009-12-31
 
 För egna avsättningar och skulder
 Avseende skulder till kreditinstitut
 Företagsinteckningar 2 000 2 000
 Garanti 38 0

 Summa ställda säkerheter 2 038 2 000

Not 19 Justering för poster som inte ingår i  
 kassaflödet, mm
  2010 2009
 
 Avskrivningar 1 997 1 899
 Resultat vid försäljning av inventarier 0  167
 Avsättning till pensioner 0 6 377
 Utbetalda pensioner - 354 0
 Omföring från fritt eget kapital 0 - 7 304

 Summa 1 643 1 139
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Resultatdisposition
Till föreningsstämman i SDC ek för

Förslag till disposition av föreningens vinst
Till föreningsstämmans förfogande står

Balanserad vinst 27 786 018
Årets resultat  4 173 711
Summa kronor 31 959 729

  

Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres 31 959 729
Summa kronor 31 959 729

Sundsvall 2011-03-23

 Torbjörn Johansson   Bertil Larsson  
 Verkställande direktör   Ordförande  

 Jan Gustafsson Patrick Bäckström Sture Karlsson 

 Gunnar Lind  Rolf Lindström Magnus Norrby 

 Anders Svensson  Olov Söderström  Jonas Torstensson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2011-03-23
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor
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SDC ekonomisk förening

Org. nr 789200-4461

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens  
förvaltning i SDC Ekonomisk förening för år 2010. 
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 23 mars 2011

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
Rolf Lindström Bergs Skog AB
Olov Söderström Skogsägarna Norrskog ek för
Jonas Torstensson AB Fortum Värme  

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
Henrik Asplund Sågverksföreningen Såg i Syd
Mats Boström Norra Skogsägarna ek för
Ulf Jonsson E.ON Värme Sverige

SDCs styrelse

Bakre raden från vänster: Roland Persson (Ersättare för Jan Gustafsson), Thomas Sjöbäck (Ersättare för Anders Svensson), Torbjörn Johansson,  
Anders  Berggren (Ersättare för Sture Karlsson), Gunnar Lind, Patrick Bäckström , Magnus Norrby, Olov Söderström och Anders Öhman (Ersättare  
för Ann-Cathrine Bringmo). 
Sittande från vänster: Rolf Lindström, Ulrica Zetterkvist (Ersättare för Jan-Erik Wikman) och Bertil Larsson
Saknas på bild: Jonas Torstensson

Verkställande direktör 
Torbjörn Johansson

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

Revisor
Auktoriserad revisor, Lars Nordenö 
PWC 
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SDCs rådgivande grupper

RMR - Rådet för virkesmätning och  
redovisning

Sture Karlsson ordf. Mellanskog
Roger Andersson Södra Skog
Thomas Agrell  Sydved
Mattias Sparr  Såg i Syd
Lennart Stenquist Stora Enso Skog
Kristian Areskog SCA Skog AB
Mats Boström  Norra Skogsägarna
Jörgen Näslund  Martinssons Trä
Mattias Forsberg Sveaskog
Johan Holmlund Skellefteå Kraft AB
Magnus Hedin  SDC
Lars Björklund  SDC - VMU 
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
Anders Berggren  Mellanskog
Hans Flodmark  Weda Skgo
Henrik Sakari  SCA Skog AB
Lisa Nilsson  Holmen Skog
Sören Staaf  Norrskog
Anders Järlesjö  Sveaskog
Kerstin Nyberg  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  Mellanskog
Börje Danielsson Holmen Skog
Lars Svensson  Prima Skog
Jan Björkman  Norrskog
Andreas Lidfeldt Sveaskog
Jan Johansson  SDC
Johan Svensson  VMF

VMK-nämnden

Mårten Lundmark ordf.    
Urban Olsson  
Mats Orvér   
Klas Ivert 
Göte Bengtsson
Sten Andersson  
Jan-Olov Bäcke
Christina Lundgren
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SDCs ledningsgrupp

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

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

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

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

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

Peter Eriksson 
peter.eriksson@sdc.se
Tel: 060-16 87 02

Lars Björklund
lars.bjorklund@sdc.se
Tel: 060-16 87 04

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

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

Ulla Lundqvist
ulla.lundqvist@sdc.se
Tel: 060-16 87 64

Jan-Erik Wikman
jan-erik.wikman@sdc.se
Tel: 060-16 86 98

Annica Edlund
annica.edlund@sdc.se
Tel: 060-16 87 01

Mattias Thafvelin
mattias.thafvelin@sdc.se
Tel: 060-16 87 25
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Ordlista

Datormoln Se faktaruta sidan 5.

DORIS  SDCs mätplatssystem (Direkt On-line Registrering).

Drivningsrapportering Rapportering av volymer normalt från skördare eller skotare.

FSC - PEFC Forest Stewardship Council respektive Programme for the endorsement of Forest  
 Certification är internationella system för certifiering av skogsbruk och märkning av  
 skogsprodukter. Systemen bygger på att hela kedjan är spårbar, från skogsbruk till  
 tillverkare av slutprodukter.

Följdregisterdata (FU) Via Följdregister kan kunder med egna system, hämta uppgifter från alla mätningar som 
  passerar VIOL.

Industrimätta volymer Kvantitet i form av volym där inmätning gjorts vid industri.

Koder Struktur för att byta ut tecken mot ett begrepps benämning. Koderna och benämningar 
  dokumenteras ofta i en nomenklatur. Ett exempel från VIOLs koder är trädslagskoden 
 1 som betyder Tall.

KOLA Kommunikation Lastbil underlättar kommunikationen mellan olika aktörer inom transport.  
 Tjänsten distribuerar transportorder mellan transportledare och förare på elektronisk väg.

KOLAmap Karta som tjänsten KOLA grafiskt presenterar uppgifterna på.

Kontrollkommisionen Består av VMK, kontrollansvariga på de tre virkesmätningsföreningarna och en  
 representant för Skogsstyrelsen. Kontrollkommissionen ansvarar för den 
  nationella kontrollen och kalibreringen av virkesmätningen.

Krönt Vägval Det kostnads- och miljöeffektivaste vägvalet från upplastningsplats (oftast avlägg i  
 skogen) till mottagningsplats (oftast industri) för ett transportfordon med last.

M3fub Kubikmeter fast volym under bark. En produkts kvantitet uttryckt i volym exkl eventuell bark.

Mätmetod Beskriver de arbetsmoment som används för att kvantitets- och kvalitetsbestämma en  
 produkt. Vilken mätmetod som använts för en produkt ska framgå av dess mätbesked.

NKI Nöjd kund Index.

Nomenklatur Struktur av termer och beteckningar inom ett fackområde. SDCs kodbok är ett av de  
 ställen där VIOLs nomenklatur beskrivs.

Redovisade volymer Totala råvaruvolymer som hanterats via SDCs tjänster för virkesredovisning.

Release Paketering av systemförändringar som produktionssätts vid ett och samma tillfälle. 
  Vanligtvis 3 ggr/år.

Råvaruvolym En produkts kvantitet uttryckt i volym, avseende stock, trave eller skäppa.

Skotade volymer Den volym som skotaren transporterat från avverkningstrakt till avlägg.

Skördade volymer Den volym som en skördare har avverkat.

StanForD2010 Ny standard inom drivnings (avverknings) området

Stickprovsredovisning En mätmetod för att bestämma kvantitet och värde för en virkesleverans. En viss procent 
  av hela mätningen slumpas fram för en noggrann och detaljerad mätning.

Stockmätning Mätning av enskild stocks volym.

SWEREF 99 Standard för kartkoordinater.

Sågade trävaror bjälkar, brädor, läkt, plank, reglar, ribb och sparrar.

Transportföretag Det företag som ansvarar för att en transport bli utförd.

Virkesmätningslagen Den lag som reglerar virkesmätningen. Med utgångspunkt i lagen utfärdar  
 Skogsstyrelsen föreskrifter för virkesmätningen. 

Virkesredovisning Dokumenterar resultatet av virkesmätning. Virkesmätningslagen ställer krav på  att 
 virkesredovisning i form av mätbesked ska utföras.

VMF  Virkesmätningsförening - Utför opartisk virkesmätning av skogråvara.

VMK Avdelning inom SDC som hanterar frågor som rör kontroll och uppföljning av kvaliteten  
 inom virkesmätning och redovisning.

VMU Avdelning inom SDC vars främsta uppgift att initiera och planera, samt i förekommande 
  fall även analysera och redovisa, utvecklingsprojekt inom virkesmätning och redovisning.

Övrig mätning Underbegrepp till begreppet mätmetod. Omfattar alla mätmetoder förutom stockmätning. 
 Används främst vid redovisning av statistik.
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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


