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Framtiden är mobil

Vd har ordet
I december beslutade SDCs styrelse att under 
2014 starta den sedan länge förberedda 
systemförnyelsen. Utgångspunkten är att 
genomföra arbetet som en kombination av 
utveckling på Microsofts standardplattform 
Dynamics AX och egenutveckling. Beslutet togs 
med restriktionen att detta ska kunna omprövas 
beroende på val av utvecklingsplattform efter 
avslutande tester. Det väntas ske under första 
halvåret av 2014.

Efter flera års förberedelser med stort engagemang 
från våra intressenter har styrelsen slutligen beslutat 
att starta förnyelsen av SDCs tjänsteutbud. Resan 
mot VIOL 3 har startat.  Bakom beslutet ligger 
ett omfattande arbete kring vad det förnyade 
tjänsteutbudet ska omfatta och vilka krav som finns 
på det IT-stöd för branschen som nu ska utvecklas. 
För att nå till denna beslutspunkt har det krävts stor 
förståelse för hur branschens processer ser ut och 
hur affärs- och processflöden kan mötas upp med 
en enhetlig informationsmodell som utgångspunkt 
för systemutveckling. Inte bara på SDC utan i hela 
skogsbranschen.

Vi har i Sverige mycket goda förutsättningar 
för att kunna skapa fungerande branschlösningar 
som stöd för de flesta intressenter kring information 
från virkesflöden och affärer med skogsråvara. 
Den tradition som finns för enhetlighet kring 
virkesmätning och virkesredovisning sedan 
flottningsepoken är fortfarande den viktigaste 
utgångspunkten för den framtida utvecklingen. 
Det gäller oavsett om mätning sker vid stubben, 
bilväg, terminal, industri/värmeverk eller som en 
kombination av information från olika mätpunkter.
     SDC har som branschägt företag en central 
uppgift när det gäller att försörja sina intressenter 
med information som stödjer affärerna och 
processerna kring virkesmätning, logistik etc. Det är 
rollen som informationsnav i skogsbranschen som 
i ett internationellt perspektiv gör SDC unikt och 
som möjliggör en ”gränslös” handel med virke inom 
Sverige. 

Den svenska modellen för virkesmätning och 
virkesredovisning har under åren varit framgångsrik 
och det är ett gemensamt kärnuppdrag för SDC och 
VMF att förvalta och utveckla denna roll.
Strukturen kring VMF och SDC med bland annat 
de tre nationella råden RMR, Logistikrådet och 
IT-rådet är viktiga representanter för branschens 
”processägare”.  Råden är en ovärderlig tillgång när 
det gäller att fastställa en gemensam kravbild kring 
VMFs och SDCs tjänsteutbud. Råden har vidare haft 
en central roll i arbetet som under flera år bedrivits 
under paraplynamnet Programmet för förbättrat 
informationsutbyte.  De har också betytt mycket i 
det pågående arbetet med beredningen inför beslutet 
om SDCs systemförnyelse.

Beslutet kring val av standardplattform för 
utveckling av det framtida systemstödet är delvis 
grundat på ökade krav på snabbhet och följsamhet 
utifrån förändrade krav på funktionalitet i 
tjänsterna. En annan viktig faktor är det ökande 
kravet på mobilitet, dvs. att var som helst och 
när som helst kunna leverera och följa upp 
information via mobila enheter såsom mobiltelefoner 
och läsplattor. Funktionaliteten i framtidens 
standardsystem har sin utgångspunkt i att framtidens 
arbetssätt förutsätter just denna mobilitet.

Resan mot
VIOL 3

har startat
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Det är en stor utmaning som 
väntar när det gäller att omforma 
SDC för att möta framtiden. 
Det gäller även att få med alla 
berörda intressenter i branschen 
på den förändringsresa som vi 
inleder. Det kommer inte att 
bli lätt, men historiskt sett har 
SDC lyckats med att lansera 
nya branschlösningar med 
gott resultat. Med de goda 
förutsättningar som finns utifrån 
engagemang i branschen och en 
kompetent organisation både 
inom och kring SDC så är min 
tro orubblig för att vi kommer att 
lyckas även denna gång!
 

Anders Rixon, vd
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Kort om SDC

SDC är en opartisk aktör som erbjuder IT-tjänster 
för att redovisa resultatet av affärer mellan säljare 
och köpare. 

SDC svarar för i stort sett all virkesredovisning i 
Sverige. Företagets IT-lösningar för virkesmätning, 
virkes- och energiredovisning, transporter, 
produktionsrapportering m.m. täcker hela 
flödeskedjan från skog till industri. 

SDC bildades 1961 för att samordna och 
rationalisera virkesredovisningen och har idag  
125 medarbetare.

Företaget drivs som en ekonomisk förening 
med ett femtiotal medlemmar där köpsågverken är 
anslutna via sina branschorganisationer.

Vi kan som opartisk aktör erbjuda information 
både till säljare och köpare. 

Mätbesked ger säljare och köpare detaljerad 
information om levererad råvara. SDC skickar ut 
ca 1 miljon mätbesked per år. 

SDC hanterar årligen information från 
125 000 leverantörer, 1 400 skördare,  
1 400 skotare, 500 lastbilar, 800 mottagnings-
platser och 400 mätplatser. Totalt redovisades år 
2013: 145 miljoner m3f genom SDC. Det motsvarar 
ca 3 miljoner lastbilslass.  

Behovet att samverka med andra IT-företag 
ökar i takt med att branschens IT-system blir 
allt mer avancerade och att kunderna breddar 
sin verksamhet till nya områden. Behovet av 
IT-lösningar som underlättar affärsdialogen och 
effektiviserar administrationen är stort. 

SDC har över 50 års erfarenhet av att under-
lätta redovisningen av råvaruaffärer (biobränsle, 
massaved och sågtimmer) för kund och att sam-
ordna branschens informationsbehov i flödet mel-
lan skog och industri.

SDCs organisation
Vår vision
Att vara skogsnäringens mest attraktiva samarbetspartner.

Kärnvärden
Inom SDC finns tre kärnvärden som leder oss rätt i vårt 
arbete. De är vår ryggrad och ett sätt att arbeta för att nå 
vår vision och våra mål. Kärnvärdena ska genomsyra det 
vi gör både internt och externt. 

• Lyhördhet
• Förtroende
• Leveranskvalitet

SDC förenklar vardagen för kunden genom 
att minimera administrationen och skapa 
förutsättningar för att kommunicera informa-
tionen på ett effektivare sätt. 

SDCs IT-tjänster ger kunden goda möjligheter 
till uppföljning av sin egen verksamhet. 

SDC förmedlar och förädlar informationen vid-
are på det sätt som är bäst och effektivast för våra 
kunder. Den bearbetade informationen paketerar 
vi i vissa fall till färdiga IT-tjänster. I andra fall   
vidareförmedlas informationen för integrering i 
kundernas egna system. 

Vår tjänstekatalog beskrivs i fyra tjänsteområden:

Redovisning
Inom SDCs tjänster för redovisning utgör affärs-
uppgörelsen mellan köpare och säljare av råvaran 
grundstenen. Det gäller även tjänster som uppföljning 
och underlag för avräkning.

Mätning
SDCs tjänster för mätning innefattar olika sätt att 
rapportera mätningar för redovisning. Varje registrerad 
leverans tilldelas ett redovisningsnummer som fungerar 
som leveransens identitet. Detta ger en spårbarhet 
genom hela SDCs redovisning och till integrerade 
företagslösningar.

Transport
SDCs tjänst för transportredovisning innehåller 
funktioner för att hantera avtalsinformation, prislistor och 
transportprisgrundande parametrar. KOLA är en IT-tjänst 
för planering och styrning av transporter. 

Produktion
SDCs tjänst för produktion omfattar olika metoder 
att produktionsrapportera från skogsmaskiner, 
informationssystem för att analysera produktions- och 
kvalitetssäkringsdata, ett lagersystem för överblick över 
lagersituationen i ett flertal lagerpunkter. 
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Vision och kärnvärden

Året i korthet

Föreningens rörelseresultat uppgick till 2,1 Mkr.Vid årets slut uppgick soliditeten till 60 %.

Verksamhetsöversyn
Under början av 2013 genomfördes en verksam-
hetsöversyn som utnynnade i en organisations-
förändring.

Verksamheten delades i huvudsak mellan en 
avdelning för Affärsutveckling och en IT-avdelning. 
Affärsutveckling utgör SDCs interna beställar- 
organisation och IT-avdelningen utgör SDCs  
utförarorganisation. 

Affärsutveckling arbetar framför allt med  
prioriteringar av SDCs tjänsteutveckling i nära 
samverkan med Rådet för Mätning och Redovis-
ning samt Logistikrådet. IT-avdelningen ansvarar 
för att leverera systemutveckling och drift av IT- 
lösningar. IT-avdelningen samverkar på motsva-
rande sätt i sina prioriteringear med IT-rådet.

Förnyelse på flera sätt
Under 2013 har förnyelsearbetet fortsatt och 
kommit in i en mer konkret fas. Det resulterade i 
ett styrelsebeslut den 6 december som innebar att 
genomföra den första etappen av Förnyelsen under 
2014. Förnyelsen är förutom en systemförnyelse 
även en integrationsförnyelse då SDC förändrar 
både sitt sätt att kommunicera med kunderna 
samt innehållet i kommunikationen. 

Årets nettoomsättning uppgick till 150,6 Mkr.

Förnyelsen kommer också att innebära en organi-
satorisk omställning av SDC för att ta tillvara den 
möjlighet till ökad effektivisering som den nya 
plattformen ger. 

Ekonomi 
Det finns ett starkt samband mellan SDCs om-
sättning och inmätta redovisade volymer. SDCs 
omsättning uppgick 2013 till 150,6 Mkr, en 
minskning med 0,7 Mkr eller 0,5 % jämfört med 
2012. Intäkterna är 5,6 Mkr, eller 3,9 % över 
budget. Rörelseresultat uppgick till 2,1 Mkr, 
en förbättring med 9,1 Mkr i förhållande till 
föregående år. 
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Jämfört med föregående år har totalt redovisade volymer ökat 
från 142 milj m3f till 145 milj m3f. VMF Nord 36,5, VMF Qbera 
56,4 VMF Syd 31,0 och via partsmätning 21,3 milj m3f.

Redovisade volymer per VMF 2012-2013
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Under året har totalt 145 milj m3f redovisats genom SDC.  
Dessutom tillkommer cirka 69,5 milj m3f som redovisats  
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Våra medlemmar
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
AB Persson Invest
ABet Rundvirke
arCHIPelago Data AB
BillerudKorsnäs AB (publ)
BillerudKorsnäs Gävle/Frövi AB
Boxholms Skogar AB
Callans Trä AB
DalaHelsinge Skog AB
Domsjö Fiber AB
E.ON Värme Sverige AB
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Gransjöverken AB 
Gällö Timber AB
Holmen Skog AB
JGA Skog AB
Ljusnans Virkesfrakt AB
Metsä Forest Sverige AB
Moelven Notnäs AB
Moelven Skog AB
Mondi Dynäs AB
Munksjö Sweden AB
Naturbränsle i Mellansverige AB
Nordic Paper Bäckhammar AB
Norra Skogsägarna ek. för.
Norske Skogsindustrier ASA
Primaskog Nord AB
Prästlönetillgångar i Växjö stift
Prästlönetillgångarna i Skara Stift

Vidare är ca 90 sågverksföretag anslutna till SDC via de sågverksorganisationer som är medlemmar i föreningen.

Reaxcer AB
Rindi Energi AB
Rottneros  AB
Rundvirke Skog AB
Rörvik Timber AB
SCA Skog AB
Setra Trävaror AB
Skellefteå KraftAB
Skogssällskapets Förvaltning AB
Skogsåkarna i Mellansverige AB
Skogsägarna Mellanskog ek. för.
Skogsägarna Norrskog ek. för.
Stora Enso Skog AB
Sveaskog Förvaltnings AB
Swedspan Sweden AB
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp ek. för.
Sydved AB
SÅGAB - Sågverken Norrland ek. för.
Sågverken Mellansverige service AB
Sågverkens Riksförbund
Sågverksföreningen Såg i Syd ek.för.
Söderenergi AB
Södra Skogsägarna ek. för.
Träfrakt Götaland AB
Trätransporter i Norrbotten AB
Umeå Energi AB
Vida Skog AB
Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) AB
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Verksamhet under året

Översyn av organisation, styrning och 
tjänstestrategi 

Under 2013 har SDCs ledning genomfört 
en verksamhetsöversyn i syfte att säkra 
processbeskrivningar, utvecklingsmetoder 
och organisation inför bl.a. kommande 
systemförnyelser. I förlängningen innefattar 
översynen även ett tydliggörande av SDCs 
tjänste- och IT-strategi. Det gäller främst med 
avseende på vilka system som på sikt ska 
vidareutvecklas och förvaltas av SDC alternativt 
outsourcas eller avyttras.

SDCs förändrade organisation bygger på att 
verksamheten i huvudsak indelas i en styr- och 
beställarorganisation (Affärsutvecklingsavd.) 
samt en utförarorganisation (IT-avd.). Styr- och 
beställardelen ansvarar för tjänsteutbudets 
innehåll utifrån de fyra tjänsteområdena 
mätning, redovisning, transport och produktion. 
I uppdraget ingår även att svara för vilka 
systemdelar inom respektive tjänsteområde som 
ska utvecklas, förvaltas och tillhandahållas av 
SDC och vilka systemdelar som tas om hand av 
externa samarbetspartners. Inom beställardelen 
ska också kompetens säkras för att omforma 
kund- och branschkrav till beställningsunderlag 
gentemot intern eller extern leverantör av IT-
lösningar. 

Utförarorganisationen (IT-avd.) ansvarar för 
att leverera utveckling och drift av IT-lösningar 
i enlighet med fastställda planer. Utöver det 
svarar denna del även för att bistå med teknisk 
och arkitekturell kompetens vid utredning av 
förändrade eller utökade IT-tjänster hos SDC.

Viktiga stödfunktioner för SDCs kärn-
processer är Virkesmätningsutveckling (VMU) 
samt Marknadsfunktionen som tillsammans 
med VMF ska säkerställa bästa tänkbara 
kommunikation med VMFs och SDCs 
kunder runt om i landet. Ett stöd för SDCs 
ledningsprocesser finns i den nya organisationen 
via funktionerna Ekonomi och HR. I SDCs 
organisation ingår formellt även funktionen 
Virkesmätningskontroll (VMK). 

VMKs främsta roll är att kontrollera att 
virkesmätning med tillhörande redovisnings-
processer utförs enligt de regelverk som är 
uppsatta av myndigheter och branschen.

Förnyelseprogrammet 

 
Under 2013 har mycket arbete lagts ner på att 
klarlägga kraven på vad den nya plattformen 
ska åstadkomma och dokumentera detta i ett 
ramverk som på ett strukturerat sätt beskriver 
branschens behov av IT-stöd. Under året har 
ett grundläggande förankringsarbete utförts. 
Vad gäller kraven har det främst varit RMR 
och Logistikrådet som deltagit och för övriga 
delar har främst IT-rådet varit delaktigt. Extern 
granskning har också utförts inför varje fasbeslut 
av Förnyelseprogrammet.

SDC arbetade vidare med en utvärdering i hur 
det framtida IT-stödet skulle realiseras. Nästa 
plattform skulle byggas genom att använda 
kombinationsalternativet standardsystem där 
det går, och egenutveckling där det behövs. Flera 
olika leverantörers standardsystem utvärderades 
från olika aspekter och rekommendationen blev 
slutligen att Microsoft Dynamics AX var det bästa 
alternativet för SDC. 

Ett harmoniserings-
arbete är en förutsätt-
ning för en förnyelse 

av VIOL.
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För att få rätt stöd och kompetens i uppsättning 
och utveckling av nästa plattform behövs 
en lösningsleverantör som kan hjälpa SDC 
i byggandet, uppsättning och utveckling. 
En analys gjordes av ett antal potentiella 
lösningsleverantörer och genom successiv 
utvärdering föll valet på iStone. 

Finansiering av förnyelsen har säkrats genom 
dels avgiftshöjning och dels genom extern 
finansiering.

Den 6:e december tog SDCs styrelse beslut 
om att genomföra nästa etapp i Förnyelsen 
som närmast innebär att säkra viss kritisk 
funktionalitet samt plattformsfrågor som 
behörighet och prestanda. Efter det kommer en 
tänkt lösning att konfigureras i Dynamics AX så 
att ett grundflöde kan verifieras. En ny avstämning 
och beslut kommer att tas av styrelsen i oktober 
2014.

Hela lösningens komplexitet och genomförande 
påverkas av branschens förmåga att harmonisera 
och enas om hur olika delar ska fungera i det 
nya systemet. Detta är en framgångsfaktor för 
Förnyelsen och utförs inom ramen för råden.

Tjänster för redovisning 
 
 
Första halvåret 2013 präglades av att förändra 
SDCs IT-stöd inom tjänsteområdet för redovisning 
i syfte att svara upp mot de krav som branschen 
ställt för att klara av en ny virkesmätningslag. 

Förnyelsens 
framgångsfaktor är 

branschens förmåga att 
enas om hur olka delar 

ska fungera.

Den nya lagen handlar i många avseenden om 
ordning och reda och att ge stöd till de mätande 
företagen för att enkelt kunna stämma av att 
de gjort ett arbete som matchar de krav som 
branschen ställt upp. 

Ett fortsatt led i att stärka kvalitén i SDCs 
tjänster är arbetet Förbättrad redovisning.  
Det handlar om att kvalitetssäkra redovisnings- 
tjänsten och ytterst om att inleda ett harmoni-
seringsarbete som är en förutsättning för det 
pågående arbetet med VIOL-förnyelsen.

Genom dessa två aktiviteter är SDC bättre 
rustade för de nya tider som står för dörren. 
 

Tjänster för Mätning 
 
 
SDC har i samarbete med VMF Nord, 
VMF Qbera och VMF Syd slutfört DORIS-
utrullningen under 2013. Arbetet har inneburit 
en stor utmaning och i och med att de gamla 
mätplatssystemen nu är ersatta har ett betydande 
arbete nått sitt mål.

För bildmätning har VMF utvärderat arbetssätt 
och mätningsprecision med den provanläggning 
som finns på Krokoms terminal och som mäts från 
SCA Ortviken i Sundsvall. Parallellt med det har 
den norska Fotoweb-lösningen utvärderats och 
befunnits ha bättre förutsättningar för en bred 
utrullning i Sverige. 

Den nya 
virkesmätningslagen 
handlar om ordning 

och reda.
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Därför har ett samarbetsavtal utarbetats med 
Norsk Virkesmåling som medför att SDC kan 
installera Fotoweb i Sverige. Första anläggningen 
sattes upp i Töva utanför Sundsvall under 
december 2013 och ska användas för realtids-
mätning. För att göra lösningen komplett har 
branschen efterfrågat IT-stöd för efterhands-
mätning, vilket SDC planerar att ta fram lösningar 
för under 2014. 

Tjänster för transport 
 
 
Krönt Vägval och avståndstjänsten används för att 
räkna fram transporterade kilometer som grund 
för transportprisräkning. I syfte att förbättra 
Krönt Vägval har SDC tillsammans med Skogforsk 
tagit fram och kvalitetssäkrat en algoritm för 
att även inkludera kurvighet och backighet 
som parameter i beräkningen för motstånd på 
transportrutten. Detta då en del avvikelser som 
kommit in har handlat om att Krönt Vägval 
väljer vägar som både är backiga och kurviga. 
Inför själva införandet har skogsbolagen reviderat 
två tredjedelar av alla befintliga facitrutter och 
dessutom identifierat ett stort antal nya. Införande 
genomförs kvartal 1 - 2 under 2014 och kommer 
att öka användningen av tjänsten i skogssverige.
Med avsikt att underlätta införande av 
elektroniska affärsdokument mellan branschens 
parter inom transportområdet har SDC 

tillsammans med delar av branschen (affärsparter 
och IT-konsultföretag) påbörjat arbetet med att 
ta fram införandestöd för elektroniska affärs-
dokument baserade på papiNet.

Arbetet med specifikationer för att kom-
municera leveransavisering, transportstatus, 
fakturaunderlag och faktura kommer att avslutas 
under våren 2014.  

Tjänster för produktion 
 
 
Under året har fokus legat på att driftsätta ett 
system för att ta emot skördarnas produktionsfiler 
i det nya standardformatet, StanforD 2010, för 
att kommunicera information från skogsmaskiner. 
Det underlättar för hela branschen att läsa och 
tolka maskindata och genomfördes också före 
årsskiftet 2013/2014. Under 2014 kommer SDC 
löpande att flytta över fler och fler maskiner till 
det nya systemet. 

Ett arbete har pågått med utveckling av en 
förbättrad tjänst, Sender XC, för att sända in 
maskinfiler från skogsmaskiner. Det blir därmed 
möjligt med automatiserad insändning. Arbetet 
har påbörjats under året och kommer att avslutas 
under våren 2014. 

SDC har också genomfört flera förstudier för 
att titta på nya systemstöd och möjligheter för 
skogsbranschen. Av dessa kan särskilt nämnas 
en applikation som används för rapportering av 
produktionsdata från smarta mobiltelefoner och 
surfplattor.

Fokus på informationssäkerhet 
 
 
SDC har som branschens informationsnav höga 
krav på informationssäkerhet för att tillhandahålla 
rätt information till rätt brukare vid rätt tidpunkt. 
Ett arbete har utförts med att etablera en kata-
strofsäkring med två datahallar. Det ger SDC 
möjlighet till hög tillgänglighet även om en av 
datahallarna skulle falla bort. Utöver själva 
etableringen har ett arbete påbörjats med att sätta 
rutiner, beslutsvägar och informationsgivning för 
att hantera en sådan situation.

Bildmätning på 
distans är högaktuellt

för branschen.
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SDC har under 2013 förbättrat rutinerna för 
tilldelning av behörigheter till de olika systemen. 
Dokumentationen av SDCs befintliga IT-plattform 
har uppdaterats. 

Ett omfattande arbete med styrningen av 
informationssäkerhet har påbörjats under 2013. 

De har inneburit arbete med uppdaterade 
styrdokument som exempelvis en ny IT-policy. 
Detta arbete kommer att fortgå även under 2014.  

Tillgänglighet till SDCs tjänster
 
 
Tillgängligheten för kund till SDCs tjänster 
är mätt under dygnets alla timmar samtliga 
dagar under 2013. Undantaget från tillgänglig-
hetsberäkningarna är planerade underhållsreleaser 
och releaser. Levererad tillgänglighet till DORIS 
under 2013 är 99,6 %, vilket infriar vårt interna 
mål på 99,5 %. 

En viktig framgångsfaktor för SDC är också att 
data levereras varje dag till våra kunders system. 
Under 2013 levererade vi i tid vid samtliga av 
årets 365 dagar. 

Behov av fungerande integrationer
 
 
För att möta behoven av fungerande integrationer 
mellan delsystem i såväl den befintliga platt-
formen som till den nya plattformen har ett 
utvecklingsprojekt startats som ska leverera en 
integrationsplattform. 

Målet med integrationsplattformen är att på 
ett strukturerat och effektivt sätt hantera och lösa 
integrationsbehovet mellan olika system.
 

Nytt arbetssätt för projektarbete
 
 
Flera projekt har under året genomförts med en 
utvecklingsmetodik som bygger på agilt arbetssätt. 
Det nya arbetssättet har varit mycket uppskattat 
av projektdeltagare, beställare och andra 
intressenter.

Arbetssättet ger möjlighet till återkommande 
avstämningar för att se vad som görs inom 
projektet. Det skapar förankring, delaktighet samt 
möjlighet till omprioritering allt eftersom projektet 
fortskrider och nya lärdomar uppstår.

SDC har även påbörjat ett arbete med att 
bygga på de befintliga delar som fungerar bra 
inom SDC som t.ex. processorienterat arbetssätt 
och tydliga ansvarsroller med ITIL. Därefter är 
avsikten att komplettera med ett agilt tankesätt. 
Arbetet är uppstartat och kommer att pågå under 
2014. 

Under 2013
levererade vi i tid

under årets
alla dagar.

Det agila 
arbetssättet 

skapar förankring
och delaktighet.
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SDC möter ägarnas krav på ökad 
samverkan med VMF 
 
 
Under 2013 togs ett antal beslut för att möta 
ägarnas krav på en utvecklad samverkan mellan 
virkesmätning och virkesredovisning. SDC tog 
också ställning till kundernas krav på en ökad 
närhet till SDCs medarbetare. 

SDC bedriver verksamhet på sju orter runt om i Sverige.

Sundsvall

Umeå

Falun

Karlstad Uppsala

Borås

Värnamo

En konsekvens av dessa beslut innebar att tre 
nya marknadsområden skapades: syd, mitt 
och nord, med två nya kontor inom respektive 
marknadsområde. Dessa kontor samlokaliserades 
med VMFs distriktskontor och bemannas nu  
av SDCs marknadsansvariga förutom VMFs 
personal. Ett gemensamt arbetsätt med regional 
anpassning togs fram för respektive VMF 
vilket bland annat resulterade i gemensamma 
marknadsplaner för varje marknadsområde.  
Det utvecklade samarbetet innebär att SDC nu 
bedriver verksamhet på sju orter väl spritt över 
hela Sverige.

VMU - Virkesmätning Utveckling 2013
 

 
Utveckling av teknik och metoder för virkes- 
mätning har tre huvudområden; sågtimmer,  
massaved och trädbränslen.

Utvecklingsprojekten bedrivs i samarbete med 
virkesmätningsföreningarna samt med universitet 
och teknikleverantörer. 

För sågtimmer fortsatte utvecklingsarbetet 
rörande semi-automatisk kvalitetsklassning där 
röntgen och krökmätning utgör de centrala 
komponenterna. Arbetet görs i samarbete med 
mätramstillverkarna RemaSawco och Microtec. 
Diverse tester gav fortsatt positiva resultat och 
frågan vid årets slut var vilket av Bollsta eller Ala 
sågverk som kommer att bli först med att ha semi-
automatisk klassning. Semi-automatisk klassning 
förväntas bana vägen för effektivare mätning 
och sortering med bibehållen, eller förbättrad, 
noggrannhet i virkesmätningen.

Vad gäller travmätning på fordon, som är 
vår kvantitativt viktigaste mätmetod, fortsatte 
utvecklingen av bildmätning. 

Intresset för att med hjälp av kameror antingen 
kunna sköta mätningen från annan plats, eller 
mäta i efterhand, är fortsatt stort. Tekniken 
kan bidra till att sänka såväl mätnings- som 
transportkostnader när fler mätplatser kan hålla 
öppet under längre tid. Under 2013 fördjupades 
samarbetet med Norsk Virkesmåling som 
också satsar stort på sådan mätning. Nu pågår 
installation av kameror på flera mätplatser.
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Projektet ”automatisk travmätning på fordon” 
passerade en milstolpe när mätresultaten i den 
första anläggningen i Braviken klarade kraven för 
mätningstekniskt godkännande. Bilen rullar här 
genom en mycket stor mätram varvid volymen på 
varje trave bestäms.

Mätning av trädbränslen var under året 
högt prioriterat med tanke på kommande 
virkesmätningslag. Vad gäller trädbränslen 
förväntas vägning bli en viktig komponent i flera 
mätmetoder. Hittills används uteslutande statiska 
fordonsvågar för vederlagsmätning. Framöver 
är förhoppningen att även kranspetsvågar, 
lastbärarvågar och dynamiska axelvågar ska 
kunna användas. 

Under året testades olika vågtyper och 
underlag rörande kontroll och uppföljning 
sammanställdes. Under 2014 ska detta arbete 
utmynna i instruktioner för användning av dessa 
vågtyper.

En omfattande studie på flisade trädbränslen 
gav underlag för att bestämma hur torrhalts-
provtagning bör utföras. 

För skäppmätning av volymen flis i containrar 
har kontrollutrustning efterfrågats. För detta togs 
en laseravståndsmätare fram som placeras ovanpå 
containern.

Under året reviderades flertalet av SDCs 
instruktioner för virkesmätning. Instruktionerna 
delas in i sådana som rör kvantitetsbestämning 
(stockmätning, travmätning, skäppmätning, 
vägning, torrviktsbestämning) samt sådana som 
rör kvalitetsbestämning (sågtimmer, massaved, 
trädbränslen, cellulosaflis). Under 2014 kommer 
virkesmätningsföreningarna att börja tillämpa de 
nya instruktionerna.

VMK - kontroll och granskning av 
virkesmätning och redovisning

 
VMK verkar skilt från SDCs övriga verksamhet 
och har en separat beslutsinstans via VMK-
nämnden. VMK handlägger ärenden som rör 
auktorisation och granskning av virkesmätande 
företag. Ett auktoriserat virkesmätande företag 
ska följa SDCs instruktioner för virkesmätning 
samt de normer och anvisningar för kontroll som 
anges. 

Följande mätande företag är auktoriserade:

•	 VMF	Nord	 •	 VMF	Qbera
•	 VMF	Syd	 •	 VMF	Estonia
•	 VMF	Latvia

VMK-nämnden hanterar avvikelser i mätnings-
kvalitet eller avvikelser mot gällande regelverk 
genom att avkräva orsaksanalys och åtgärdsplan 
av aktuellt företag. 

I uppdraget ingår godkännande av mätut- 
rustning och granskning av de branschgemen-
samma mätmetoder och mätningsinstruktioner 
som rekommenderas av SDCs styrelse. 

Mätmetoder och instruktioner ska vara 
kontrollerbara och ge förutsättningar för en 
rättvis, likformig och noggrann virkesmätning.
Under 2013 har VMK granskat nya mätnings-
instruktioner för sågtimmer, bestämning av 
torrhalt och värmevärde samt kvalitetsbestämning 
av trädbränslen.

Kontrollkommissionen harmoniserar 
uttolkningar och tillämpningar av instruktioner 
och kontroll. Denna består av VMK och 
kontrollansvariga för de tre virkesmätnings-
föreningarna. Där deltar också en representant 
från Skogsstyrelsen. Under 2013 har tre upp-
följningsövningar på sågtimmer och massaved 
genomförts vilket innebär att samtliga kontroll-
mätare inom VMF Nord, VMF Qbera och VMF 
Syd deltagit minst en gång i kommissionens 
likriktande arbete.

Den som berörs av resultatet av en mätning 
utförd av ett auktoriserat virkesmätande företag 
har möjlighet att begära en kontrollmätning. 
Under 2013 genomfördes 38 sådana kontroller. 

Automatisk 
travmätning på fordon 

mätningstekniskt 
godkänd.
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Styrelsen och verkställande direktören för SDC ekonomisk förening 
(organisationsnummer 789200-4461) får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2013.

Förvaltningsberättelse

SDCs framtidsresa har inletts
SDCs uppdrag
SDC har, som branschägt företag, en central 
uppgift när det gäller att försörja sina intressenter 
med information i olika former. Detta som stöd 
för affärerna och processerna kring affärerna; 
virkesmätningen, logistiken etc. Det är rollen 
som ”informationsnav” i skogsbranschen som 
i ett internationellt perspektiv gör SDC unikt 
och som möjliggör en ”gränslös” handel med 
virke inom Sverige. Den ”svenska modellen” för 
virkesmätning och -redovisning har under åren 
varit framgångsrik och det är ett gemensamt 
kärnuppdrag för SDC och VMF att förvalta och 
utveckla denna modell.

På lång sikt är vår största utmaning att, 
steg för steg, framtidssäkra våra tjänster såväl 
tekniskt som funktionellt. Detta samtidigt som vi 
måste kunna garantera löpande förvaltning och 
utveckling inom dagens system som stöd för våra 
intressenters löpande affärsutveckling.

Det är en strävan från SDCs styrelse och 
ledning att knyta biobränslesektorn närmare 
branschlösningarna kring mätning och 
redovisning. Detta bl.a. genom att ta in denna 
sektors krav vid vidareutveckling av SDCs tjänster.

Verksamhetsöversyn 
Under första halvan av 2013 avslutades en 
omfattande analys av SDCs samlade verksamhet. 
Syftet med denna genomlysning var att skapa 
en bild kring hur SDCs tjänster på bästa sätt 
framtidssäkras, vilka delar av tjänsteutbudet som 
skall prioriteras utifrån vad som kan betraktas 
som SDCs kärnverksamhet och hur tjänsteutbudet 
bör utvecklas för att förbättra stödet kring 
intressenternas processer. Analysen har varit en 
viktig faktor i den förändring av organisation och 
arbetssätt som genomförts samt för de beslut som 
tagits kring starten av förnyelsen av SDCs tjänster.

Förändring av SDCs organisation
SDCs organisation förändrades under året. 
Förändringen avses bidra till att säkerställa 
kravarbete och IT-utveckling på ett sätt som stöder 
den planerade systemförnyelsen vid SDC. 

Organisationen tar utgångspunkt i de fyra 
tjänsteområdena mätning, redovisning, transport 
och produktion och tydliggör rollerna kring 
kravställande, beställning och leverans av 
tjänsteutveckling oaktat hur kraven kanaliseras 
till SDC; via de nationella råden, via SDCs 
marknadsorganisation eller kundtjänst etc.

Samverkan SDC/VMF
I samverkan med VMF har SDC omlokaliserat sin 
marknadsorganisation till utvalda platser inom 
respektive VMFs geografiska verksamhetsområde 
där samlokalisering skett med VMFs organisation. 
Ett viktigt mål med detta är att kunna möta den 
samlade verksamheten mätning/redovisnings 
gemensamma kundbas på ett bättre och mer 
enhetligt sätt.

VD-grupp VMF/SDC har en viktig roll vad 
gäller att bereda frågor inom det samlade verk-
samhetsområdet gentemot respektive styrelser och 
Råden.

Anpassningar gentemot ny 
virkesmätningslagstiftning
SDC har under året avslutat det uppdrag man haft 
av branschen, som syftat mot att tillhandahålla 
lösningar i redovisningssystemen som möjliggör 
att skogsbranschens aktörer kan leva upp 
till aviserade krav från myndigheterna, kring 
förändringar i virkesmätningslagstiftningen.

Utrullningen av mätplatssystemet Doris klar
Under året avslutades utrullningen av SDCs 
mätplatssystem Doris som pågått under flera år 
och som nu omfattar cirka 320 installationer vid 
mätplatser i Sverige och drygt ett tiotal i Norge.

Utveckling inom transport- respektive 
produktionsområdet
Viktiga pågående utvecklingsprojekt inom 
produktionsområdet, som pågått under 2013, 
är anpassningen av systemstöden till bransch-
standarden StanFord, samt projektet Sender, 
som syftar mot att möjliggöra dubbelriktad 
kommunikation mellan skördardatorer och 
andra system. Projekten planeras vara färdiga för 
implementation under 2014.
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Inom transportområdet har pågått förberedande 
arbete kring IT-stöd för bättre logistikplanering 
och förbättrade flöden, från lastning till lossning, 
av skogsråvara inom projektet Digital leverans-
avisering. Genomförande av projektet är planerat 
att ske under 2014.

Beslut om systemförnyelse
Ett stort och viktigt förberedande arbete inför 
beslut om förnyelse av SDCs system har fullföljts 
under 2013. I december beslutade SDCs styrelse 
att starta systemförnyelsen under 2014 med 
utgångspunkten att genomföra arbetet som 
en kombination av utveckling på Microsofts 
standardplattform, Dynamics AX, och 
egenutveckling. Beslutet togs med restriktionen 
att beslutet skall kunna omprövas, med avseende 
på valet av utvecklingsplattform, efter avslutande 
tester under första halvåret 2014.

Förnyelsen finansieras dels med egna 
ackumulerade vinstmedel, dels genom en 
prishöjning på 8 % fr.o.m. 2014, samt genom 
borgenssäkrad bankkredit.  

Den externa finansieringen uppgår till 
maximalt 125 miljoner kronor. Upplåning 
beräknas pågå under 2014-2018, och återbetal-
ningen förväntas vara klar under 2021. 
Borgensmännen kommer att vara SDCs sex 
största medlemsföretag; SCA Skog AB, Södra 
Skogsägarna ekonomisk förening, Holmen Skog 
AB, Stora Enso Skog AB, Sveaskog Förvaltnings 
AB samt BillerudKorsnäs AB.

Kapitalreserv
SDCs styrelse har beslutat att 25 mkr av SDCs 
balanserade vinstmedel skall avsättas för 
Förnyelsen. Resterande vinstmedel betraktas som 
ordinarie kapitalreserv. Styrelsen har fastställt att 
ordinarie kapitalreserv skall utgöra mellan 5 % 
och 8,5 % av årlig omsättning i föreningen. Vid 
2013 års utgång utgör ordinarie kapitalreserv 
cirka 7 % av nettoomsättningen.

Medlemsantal
SDC har under året antagit ett nytt medlems-
företag. Antalet medlemmar är nu femtioåtta.

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 34 017 448
Årets resultat  1 653 967

Summa kronor 35 671 415

Till reservfond avsätts 85 000 
I ny räkning överföres 35 586 415

Summa kronor 35 671 415

Flerårsjämförelse 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning tkr 150 649 151 262 148 822 143 643 132 536

Resultat efter finansiella poster tkr 3 076 - 5 965 8 085 8 104 3 458

Balansomslutning tkr 68 424 65 292 72 084 68 806 61 425

Antal årsarbetare 115 110 107 100 99

Soliditet % 60,0 59,3 59,8 54,9 52,0

Avkastning på totalt kapital % 4,9 neg 11,3 11,9 5,8

Avkastning på eget kapital % 7,5 neg 18,8 21,4 10,8
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Resultaträkning 

 Not 2013 2012

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning  150 649 151 262
Övriga rörelseintäkter 3 6 951 5 702

  157 600 156 964

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader och insatsvaror  - 19 574 - 22 552
Övriga externa kostnader 4,5 - 41 377 - 46 132
Personalkostnader 6 - 91 805 - 92 492
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 - 2 720 - 2 759

Summa rörelsens kostnader  - 155 476 - 163 935

Rörelseresultat  2 124 - 6 971

Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 8 1 107 847 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  113 295
Räntekostnader och liknande resultatposter  - 268 - 136

Summa resultat från finansiella poster  952 1 006

Resultat efter finansiella poster  3 076 - 5 965

Bokslutsdispositioner 9 - 768 5 825

Skatt på årets resultat 10 - 654 -

ÅRETS RESULTAT  1 654 - 140

Belopp avser tusental kronor (Tkr) där inte annat framgår.
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Balansräkning  

 Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 7 5 432 6 230

  

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 11 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 26 439 28 794 
 
  26 539 28 894
 

Summa anläggningstillgångar  31 971 35 124

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  16 162 13 459
Aktuella skattefordringar  1 743 2 503
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 656 4 223
Övriga kortfristiga fordringar  413 1 270

  22 974 21 455

Kassa och bank 2 13 467 8 713

   

Summa omsättningstillgångar  36 441 30 168

SUMMA TILLGÅNGAR  68 412 65 292
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 Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser  58 57
Reservfond  2 861 1 328

  2 919 1 385

Fritt eget kapital
Balanserad vinst  34 017 35 690
Årets resultat  1 654 - 140

  35 671 35 550

Summa eget kapital  38 590 36 935

Obeskattade reserver 15 3 157 2 389

Avsättningar 16
Övriga avsättningar  5 587 5 552 
 

Summa avsättningar  5 587 5 552
 
Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder  6 - 
Leverantörsskulder  8 295 8 844
Övriga kortfristiga skulder  3 453 2 579
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 9 324 8 993

Summa kortfristiga skulder  21 078 20 416

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  68 412 65 292

Ställda säkerheter 18 2 000 2 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Kassaflödesanalys 

 Not 2013 2012

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster  2 124 - 6 971
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19 2 755 1 773

Erhållen ränta m.m.  676 289
Erhållna utdelningar  217 306
Erlagd ränta  - 268 - 136
Betald inkomstskatt  106 - 2 383

  5 610 - 7 122

Förändring av kundfordringar  - 2 703 2 212 
Förändring av övriga kortfristiga fordringar  - 84 220
Förändring av leverantörsskulder  - 549 1 238
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder  1 212 - 1 080

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 486 - 4 532

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  - 1 923 - 1 867
Nettoinvestering i övriga finansiella   
anläggningstillgångar  3 190 - 178

Kassaflöde från investeringsverksamheten  1 267 - 2 045

Finansieringsverksamheten
Nettoinbetalning av insatser  1 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 1

Årets kassaflöde  4 754 - 6 576

Likvida medel vid årets början  8 713 15 289

Likvida medel vid årets slut  13 467 8 713
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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.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till föregående år.

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 aktu-
ellt 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 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 anskaffnings-
värde. 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 
bestående.

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 inträffa-
de 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 kassa- och banktillgodohavanden.

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 2013-12 31 2012-12 31

 
 Beviljat belopp på checkräkningskredit 
 uppgår till   
  - 2 000
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Not 3 Övriga rörelseintäkter    2013 2012

 I övriga intäkter ingår intäkter från:
 Vidarefakturerade kostnader  6 938 5 658
 Övriga rörelseintäkter  13 44

   6 951 5 702

Not 4 Ersättning till revisorerna  2013 2012

 Revision
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  165 151

 Andra uppdrag än revisionsuppdraget
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  - 6

   165 157
   
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  2013 2012

 Uppgifterna i denna not inkluderar även
 finansiella leasingavtal.

 Årets leasingkostnader (exkl. hyra för lokaler) 5 206 7 094
 
   5 206 7 094

 Nominella värdet av framtida leasingavgifter
 fördelar sig enligt följande:

 Förfaller till betalning inom ett år.  5 445 5 208
 Förfaller till betalning senare än ett år men 
 inom fem år.  4 972 7 585



28 

SDC ÅRSREDOVISNING 2013

 
Not 6 Personal 2013 2012
 
 Medelantal anställda
 Kvinnor 38 36
 Män 77 74

  115 110
 
 Löner, ersättningar, sociala avgifter och
 pensionskostnader
 Löner och ersättningar till styrelsen och
 verkställande direktören 1 104 2 380
 Löner och ersättningar till övriga anställda 58 418 56 163

  59 522 58 543

 Konsultarvode avseende extern VD 
 uppgår till 559 tkr.

 Sociala avgifter enligt lag och avtal 20 850 21 136 
 Pensionskostnader för övriga anställda 7 250 7 282
 Pensionskostnader för verkställande direktören 305 286

  87 927 87 247

 
 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 Antal styrelseledamöter på balansdagen 
 Kvinnor 1 -
 Män 9 10

  10 10 
 
 Antal verkställande direktörer och andra
 ledande befattningshavare
 Kvinnor 1 3
 Män 7 11
 
  8 14 
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2013-12-31 2012-12-31

 
 Ingående anskaffningsvärden  28 088 26 221
 Årets inköp  1 923 1 867

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 011 28 088

 Ingående avskrivningar  - 21 859 - 19 100
 Årets avskrivningar  - 2 720 - 2 759

 Utgående ackumulerade avskrivningar - 24 579 - 21 859

 Utgående restvärde enligt plan  5 432 6 229

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar    2013  2012
 som är anläggningstillgångar     

 Utdelningar      217 306
 Ränteintäkter      54 159
 Realisationsresultat vid försäljningar    836 382

        1 107 847

Not 9 Bokslutsdispositioner  2013 2012
 
 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
 avskrivningar enligt plan  222 -
 Avsättning till periodiseringsfond  - 990 -
 Återföring från periodiseringsfond  - 5 825

   - 768 5 825

Not 10 Skatt på årets resultat  2013 2012

 Aktuell skatt för året *  - 654 -

   - 654 -

 * varav skatteeffekt av schablonrän ta på
  periodiseringsfond  3 -
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Not 11 Andelar i dotterföretag

Skogsbrukets Datacentral SDC AB 
Org.nr: 556166-2254, Säte: Sundsvall  

  Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört värde Bokfört värde
  andel % andel % aktier 2013-12-31 2012-12-31

Skogsbrukets Datacentral SDC AB 100  100  1 000  100  100

           100  100

           2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden          100  100

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde        100  100

Utgående redovisat värde          100  100

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2013-12-31 2012-12-31

 Ingående anskaffningsvärden  28 794 28 234
 Tillkommande och avgående värdepapper - 2 355 560

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 439 28 794
 
 Utgående redovisat värde, totalt  26 439 28 794

 Varav noterade aktier
 Redovisat värde  6 614 10 285
 Börsvärde eller motsvarande  8 032 10 718

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31
 
 Förutbetalda hyror  948 934
 Upplupna intäkter  627 1 063
 Upplupna ränteintäkter  - 509
 Förutbetalda licenser  2 724 486
 Övriga poster  357 1 232

    4 656 4 224
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Not 14 Förändring av eget kapital

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

Eget kapital 2011-12-31   56  1 328  35 690  37 074
Inbetalda insatser   1  -  -  1
Årets resultat   -  -  - 140  - 140

Eget kapital 2012-12-31   57  1 328 35 550   36 935
Inbetalda/utbetalda insatser    1  -  -  1
Avsatt till reservfond    -  1 532  - 1 532  -
Årets resultat   -  -  1 654  1 654

Eget kapital 2013-12-31   58  2 860  35 672  38 590

 
Not 15 Obeskattade reserver  2013-12-31 2012-12-31
 
 Ackumulerad skillnad mellan bokförda  
 avskrivningar  och avskrivningar enligt plan 1 078 1 300
 Periodiseringsfond  2 079 1 089

     3 157 2 389

Not 16 Avsättningar  2013-12-31 2012-12-31
 
 Avsättningar för pensioner och liknande
 Avsättning vid periodens ingång  5 552 6 538
 Ianspråktaget under perioden  - 187 - 1 077
 Värdeökning placerade medel  222 91

  Avsättning vid periodens utgång  5 587 5 552



32 

SDC ÅRSREDOVISNING 2013

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31
 
 Upplupna löner 728 527
 Upplupna semesterlöner 2 579 2 823
 Upplupna sociala avgifter 4 514 4 642
 Övriga poster 1 503 1 001

 Summa 9 324 8 993

Not 18 Ställda säkerheter 2013-12-31 2012-12-31
 
 För egna avsättningar och skulder
 Avseende skulder till kreditinstitut
 Företagsinteckningar 2 000 2 000

 Summa ställda säkerheter 2 000 2 000

Not 19 Justering för poster som inte 
 ingår i kassaflödet m.m. 2013 2012
 
 Avskrivningar 2 720 2 759
 Utbetalda pensioner 35 - 986

 Summa 2 755 1 773
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 
2014-05-22 för fastställelse.

Sundsvall 2014-03-18

Anders Rixon   Leif Olofsson     
Verkställande direktör  Ordförande  

 
Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell  Magnus Norrby

 
Thomas Sjöbäck  Olov Söderström 

 
Jonas Torstensson  Per-Arne Nordholts 

Carina Palm

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-03-31
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
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Ordinarie ledamöter
Leif Olofsson, ordförande Sydved AB 
Jörgen Bendz SCA Skog AB 
Patrick Bäckström Sveaskog Förvaltnings AB
Tor Marntell Skogsägarna Mellanskog ek. för.
Carina Palm BillerudKorsnäs AB
PerArne Nordholts Sågverksföreningen Såg i Syd
Magnus Norrby  Sågverken Mellansverige AB
Thomas Sjöbäck Södra Skogsägarna ek. för.
Olov Söderström Skogsägarna Norrskog ek. för.
Jonas Torstensson Eon Värme Sverige AB  

Suppleanter
Roland Persson Sydved AB
Henrik Sakari SCA Skog AB
Lars-Erik Wigert Bergvik Skog AB
Ian von Essen Skogsägarna Mellanskog ek. för.
Andreas Rastbäck Holmen Skog AB
Jörgen Göransson Primaskog Nord AB
Olof Hansson Söda Skogsägarna ek. för.
Mats Boström Norra Skogsägarna ek. för.
Lars Wikman Umeå Energi AB

SDCs styrelse

Bakre raden från vänster: Carina Palm, Anders Rixon och PerArne Nordholts.  
Sittande från vänster: Jörgen Bendz, Magnus Norrby, Gunilla Castenäs, Thomas Sjöbäck, Leif Olofsson, Patrick Bäckström, Tor Marntell,  
Lotta Hammarström (ersättare för Nils-Erik Flemström), Jonas Torstensson och Jan Gustafsson (Adjungerad ledamot).   

Verkställande direktör 
Anders Rixon

Adjungerade ledamöter
Jan Gustafsson, Stora Enso Skog AB

Personalrepresentanter
Nils-Erik Flemström, Unionen
Gunilla Castenäs, Akademikerföreningen

Revisor
Auktoriserad revisor, Lars Nordenö 
PWC 
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SDCs ledningsgrupp

Anders Rixon
Vd 
anders.rixon@sdc.se
Tel: 060-16 86 01

Magnus Hedin
Affärsutvecklingschef och Vice Vd
magnus.hedin@sdc.se
Tel: 060-16 86 95

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

Hermann Schönfeldt
Ekonomichef 
hermann.schonfeldt@sdc.se
Tel: 060-16 87 89

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

Jan Selander 
IT-chef 
jan.selander@sdc.se
Tel: 060-16 86 38

Anna-Karin Normelli-Callhammar 
HR-chef 
anna-karin.normellicallhammar@sdc.se
Tel: 060-16 86 63
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SDCs rådgivande grupper

RMR - Rådet för virkesmätning och  
redovisning

Thomas Agrell  Sydved
Roger Andersson Södra Skog
Lars Björklund  SDC 
Mats Boström  Norra Skogsägarna
Patrick Bäckström (ordf.) Sveaskog 
Jan Byström  SCA Skog AB 
Mattias Forsberg Sveaskog
Mats Goop  Weda Skog
Ulf Jonsson  Eon Värme Sverige 
Mats Larsson  Holmen Skog
Tor Marntell  Mellanskog 
Lars Persson  SDC 
Birger Risberg  VMF Nord
Lennart Stenquist Stora Enso Skog

Logistikrådet

Gert Adolfsson  Sydved
Anders Berggren  Mellanskog
Per Emanuelsson Moelven Skog
Jonas Eriksson  Holmen Skog AB
Håkan Gard  Siljanssågen
Jan Gustavsson (ordf.) Stora Enso Skog
Lars Jonsson  SCA Skog 
Anders Järlesjö  Sveaskog 
Katarina Mowitz VMF Qbera 
Fredrik Nilsson  Vida Skog
Staffan Olsson  Södra Skog
Sören Staaf  Norrskog
Anders Åkre  SDC

IT-rådet

Ian von Essen  Mellanskog 
Germund Gustavsson Norra Skogsägarna 
Jan Johansson  SDC
Örjan Karlsson  Södra Skog
Andreas Lidfeldt Sveaskog
Lisa Nilsson  Holmen Skog
Roland Persson (ordf.) Sydved AB
Pierre Qvist  Vida Skog
Erik Sundström  Karl Hedin Sågverk
Johan Svensson  VMF Syd 
Lars Svensson  Rödins Trävaru AB
Björn Thyr  Stora Enso Skog

Beslutsinstans för kontrollfrågor
VMK-nämnden 

Göte Bengtsson   
Sven-Erik Gustavsson 
Klas Ivert  
Christina Lundgren, SDC 
Mårten  Lundmark ordf. 
Urban Olsson  
Mats Orvér 
   
Vid nämndens möten deltar dessutom Jan-Olov Bäcke, Skogsstyrelsen. 
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SDC ek för

Besöksadress:
Skepparplatsen 1

Postadress:
851 83  Sundsvall

Organisationsnr:
789200-4461

Tfn:
060-16 86 00

Fax:
060-16 86 39

E-post:
info@sdc.se

Hemsida:
www.sdc.se

Tfn kundtjänst:
060-16 87 00

Fax kundtjänst:
060-16 86 58

E-post kundtjänst:
kundtjanst@sdc.se
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