
 

 

 
PRESSMEDDELANDE  
2020-09-04 
 
Ökade volymer för Mellanskog  
 
Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första halvåret 2020. 
Leveransvolymer och omsättning på skogsvårdstjänster ökar under perioden, som samtidigt 
tyngs av oron på de finansiella marknaderna.  

-  Det gångna halvåret har varit betydligt stabilare än förväntat. Virkesvolymerna ökar och 
skogsägarna är aktiva beställare av skogsvårdstjänster som röjning, plantering och 
markberedning. Det känns som ett riktigt styrkebesked att vi, i stort, levererar enligt plan 
även under dessa exceptionella förhållanden, säger vd Fredrik Munter.   

 
Mellanskog redovisar ett resultat för första halvåret, före skatt, på 20 Mkr (113). Föreningens 
rörelseresultat minskar jämfört med föregående år främst beroende på lägre virkespriser. 
Finansnettot minskar kraftigt på grund av vårens turbulens på de finansiella marknaderna samt 
utebliven utdelning från Setra Group. 
 
Föreningens leveranser ökade under perioden med fyra procent. Omsättningen på skogstjänster 
ökade med 13 procent jämfört med föregående år.  
 
- Jag vill särskilt lyfta fram den starka utvecklingen på skogsvårdssidan. Här har skogsägare, 

medarbetare och entreprenörer gjort ett enormt jobb under utmanande förutsättningar. 
Resultatet blir välskötta skogar och på sikt ett ökat värde för skogsgården, säger Fredrik 
Munter, vd för Mellanskog.  

 
Mellanskog har under perioden infört en medlemspremie på timmer och genomfört 
prisjusteringar på massaved i geografier som kraftigt påverkats av granbarkborreangrepp.  
 
Nyckeltal 
• Omsättning 1878 Mkr (1904)  
• Leveranser 2 790 km3fub1 (2 680 km3fub)1  
• Rörelseresultat 30 Mkr (56)  
• Finansnetto -10 Mkr (57) 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten –23 Mkr (118) 
• Likviditet 1 417 Mkr (1 389) 
• Finansiell nettoskuld2 -456 Mkr (-410) 
 

1 m3fub= kubikmeter fast volym under bark 
2 Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder 
Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period.  
 
Ytterligare information lämnas av Fredrik Munter, vd Mellanskog 
010-482 80 01 

 
 
 



 

 

 

RESULTATRÄKNING     
Belopp i Mkr 2020-06-30  2019-06-30  
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 1 876  1 902  
Övriga rörelseintäkter 2  2  
Summa rörelseintäkter 1 878  1 904  
Rörelsekostnader -1 846  -1 844  
Avskrivningar -1  -3  
Summa rörelsekostnader -1 848  -1 848  
Rörelseresultat 30  56  
Finansiella intäkter och kostnader -10  57  
Resultat efter finansiella poster 20  113  
Skatt -4  -12  
Årets resultat 16  101  

     
     
BALANSRÄKNING     
Belopp i Mkr 2020-06-30  2019-12-31  
Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 0  0  
Materiella anläggningstillgångar 22  23  
Finansiella anläggningstillgångar 633  633  
Summa anläggningstillgångar 655  656  
Omsättningstillgångar     
Varulager 87  85  
Kortfristiga fordringar 609  523  
Kortfristiga placeringar 1 154  1 158  
Kassa och bank 263  276  
Summa omsättningstillgångar 2 114  2 041  
Summa tillgångar 2 769  2 698  

     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital     
Bundet eget kapital 264  268  
Fritt eget kapital 173  157  
Summa eget kapital 437  425  
Räntebärande skulder 1 873  1 859  
Icke räntebärande skulder 459  414  
Summa skulder 2 332  2 273  
Summa eget kapital och skulder 2 769  2 698  

     


