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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för  
Kopparfors Skogar AB, org. nr 559170-5438, 
med säte i Falun, får härmed avge årsredo-
visning och koncernredovisning för verksam-
hetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. Kopparfors 
Skogar AB upprättar även en separat hållbar-
hetsredovisning. 

Uppgifterna avser koncernen om inte annat anges.  
Fjolårets utfall presenteras inom parentes.  

Allmänt om verksamheten 
Kopparfors Skogar AB är en av Sveriges större privata markäga-
re. Genom det helägda dotterbolaget Kopparfors Fastigheter 
AB, org. nr 559207-6391, äger och förvaltar Kopparfors Sko-
gar drygt 284 000 hektar skog, mark och vatten i Mellansverige. 
Den huvudsakliga verksamheten består av skogsbruk med för-
säljning av avverkningsrätter. Den årliga avverkningsvolymen 
är ungefär 700 000 m³fub. 

Kopparfors Skogar AB bildades 2018 i samband med om-
struktureringen av Bergvik Skog AB och är ett helägt dotter-
bolag till FAM AB. FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar 
sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en lång-
siktig ägarhorisont. FAM AB ägs av Wallenberg Investments 
AB, org. nr 559293-1587, som i sin tur ägs av de tre största  
Wallenbergstiftelserna.

Kopparfors Skogar stöttar omställningen till ökad andel förny-
bar energi genom att bidra aktivt i utvecklingen av nya vind-
kraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftverk. Idag 
finns 145 verk på bolagets mark.

Kopparfors Skogar upplåter även mark och vatten för bland 
annat jakt och fiske. Bolaget hanterar ungefär 2 400 avtalade 
nyttjanderätter på markinnehavet.

Huvudkontoret finns i Falun med 12 (11) ordinarie med-
arbetare inom ledning, administration och förvaltning.  
Distriktskontor för bolagets fältverksamhet finns i Falun,  
Ljusdal, Ockelbo och Sysslebäck. Distriktsorganisationen om-
fattar 14 (12) ordinarie medarbetare med huvudsakliga arbets-
uppgifter inom skoglig planering, skogsvård och vägar samt 
administration och tillsyn av fastigheterna.  Verksamheten är 
funktionellt organiserad och leds av funktionsansvariga che-
fer baserade i Falun. Viss tillfällig resursförstärkning genom 
inhyrda planeringskonsulter och visstidsanställda sker under 
barmarkssäsong. Medelantalet heltidsanställda under verk-
samhetsåret uppgick till 26 (24) personer.

Skogsinnehav 
Vid utgången av året uppgick den totala arealen till cirka  
284 000 ha, varav cirka 230 000 ha är produktiv skogsmark.  
Arealen skogsmark som brukas är cirka 195 000 ha. Den  
produktiva skogsarealen har en total virkesvolym om cirka 
29 110 000 m3sk eller 126 (125) m3sk/ha. Under året har 326 
(528) ha produktiv skogsmark köpts och 13 (504) ha har sålts.

Produktiv skogsmark fördelat på 20-åriga åldersklasser

Pr
od

uk
tiv

 sk
og

sm
ar

k,
 h

a

Åldersklass, år0 1- 21- 41- 61- 81- 101- 121- 141-

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0



KOPPARFORS SKOGAR ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021      5      

Vindkraftverk i drift på Kopparfors Skogs marker 31 december 2021.
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Avverkning Skogsvård 
Under år 2021 har följande huvudsakliga skogsvårds- 
åtgärder genomförts:

Markberedning 2 059  (2 446) ha
Plantering 2 182  (2 530) ha
Röjning 4 290  (4 595) ha
Gödsling 1 587  (1 591) ha 

Vindkraft 
Kopparfors Skogars vindkraftsverksamhet bedrivs enligt en 
affärsmodell som går ut på att identifiera potentiella vind-
kraftsområden, föra dialog med vindkraftsintressenter, upp- 
låta vindkraftsområden för projektering och inför etablering 
av vindkraft teckna arrendeavtal. 

Vid årsskiftet fanns 145 (145) vindkraftverk med en samman-
lagd installerad effekt om 560 (560) MW etablerade inom 4 (4) 
vindkraftparker på Kopparfors Skogars mark.  

Elpriset har under andra halvan av året varit mycket högt vilket 
påverkat bolagets intäkter från vindkraftsarrenden positivt.

Avverkningsvolymer 
Den samlade avverkningen för perioden uppgick till  
674 890 (694 602) m3fub. Därtill har 46 401 (62 162) m3s top-
par och grenar (GROT) levererats som biobränsle.
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Ekonomiskt utfall 

Intäkter 
Årets intäkter från avverkningsrätter uppgick till 299 (277) mnkr. 
Timmerpriserna har ökat under året medan massavedspriserna 
legat stilla.

Övriga intäkter uppgick till 43 (49) mnkr. Övriga intäkter har 
under året påverkats positivt från resultat av fastighetsförsälj-
ningar om 2 (21) mnkr.

2021 2020

Resultatsammanfattning Mnkr Mnkr

Intäkter från avverkningsrätter 299 277

Övriga intäkter 43 49

Operativa kostnader  (inklusive avskrivningar enligt svenska redovisningsprinciper) -202 -206

Operativt resultat 141 119

Omvärdering av växande skog (netto efter redovisat värde av sålt virke) 995 163

Avskrivningar enligt IFRS -23 -23

Rörelseresultat 1 113 259

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 13,9 (3,4) % och på eget kapital till 13,8 (3,2) %.

Kostnader 
Från och med 2020 har Kopparfors Skogar haft sin egen organ- 
isation som hanterar all planering avseende skogsvård och 
avverkning. Bolaget anlitar skogsvårds- och avverknings- 
entreprenörer för att utföra arbeten i bolagets skogar. Operativa 
kostnader uppgick till 202 (206) mnkr.

Resultat 
Årets rörelseresultat uppgick till 1 113 (259) Mnkr. Årets om-
värdering av den växande skogen (netto efter redovisat värde 
av sålt virke) påverkade resultatet med 995 (163) Mnkr.

Övriga intäkter

Intäkter från avverkningsrätter
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Ägarförhållanden 
FAM AB, org. nr 556740-0246 äger samtliga 50 000 aktier, det 
vill säga 100 % i Kopparfors Skogar AB, org. nr 559170-5438. 
FAM AB ägs till 100% av Wallenberg Investments AB, org. nr 
559293-1587. 

Kopparfors Skogar AB äger samtliga 50 000 aktier, det vill säga 
100 % i Kopparfors Fastigheter AB, org. nr 559207-6391. 

Kopparfors Skogar AB upprättar koncernredovisning enligt 
IFRS. Även FAM AB och Wallenberg Investments AB upp- 
rättar koncernredovisningar. 

Information om risker och  
osäkerhetsfaktorer 
Kopparfors Skogars intäkter påverkas i huvudsak av de  
volymer virke som bolagets kunder avverkar på Kopparfors  
Skogars marker. Vidare påverkas intäkterna av i virkesmark-
naden tillämpade priser. I det korta perspektivet påverkas  
resultatet framförallt av prisförändringar för timmer och  
massaved i marknaden. En förändring av timmerpriserna med 
1% påverkar intäkterna med cirka 1,8 mnkr. Samma förändring 
av massavedspriserna påverkar intäkterna med cirka 0,9 mnkr. 

Den enskilt största operativa kostnaden för Kopparfors Skogar 
är drivningskostnaden d.v.s. kostnaden för att fälla, kvista och 
kapa träden samt att terrängtransportera dem till bilväg. 

Kopparfors Skogar har ett försäkringsskydd som är normalt för 
branschen vad gäller skador förorsakade av brand och storm.

Miljöriskobjekt är en potentiell riskfaktor, se vidare under av-
snittet ”Miljöinformation” nedan. Om bolaget skulle förlora 
PEFC och/eller FSC®-certifikaten, kan det få negativa konse-
kvenser för bolagets försäljning av avverkningsrätter vilket 
skulle innebära en negativ påverkan på bolagets ekonomiska 
resultat.

Vid den årliga omvärderingen av bolagets största tillgång; den 
växande skogen, görs en rad antaganden. Bland annat upp-
skattas framtida avverkningsvolymer, priser och kostnader för 
lång tid framöver. Detta innebär alltid en risk för att värde-
ringen av den växande skogen sker på bristande underlag eller 
efter felaktiga antaganden. För att begränsa denna risk, sker en 
omfattande intern och extern kontroll av värderingen. Bola-
gets egna beräkningar intygas av tredje part i form av konsult-
firman Aderio och granskas av bolagets revisor.

Fortfarande föreligger också risker för att bolagets verksamhet 
kan komma att påverkas negativt av den pågående covid-19 
viruspandemin, se vidare under avsnittet ”Förväntningar av-
seende den framtida utvecklingen” nedan.

Händelser av väsentlig betydelse som 
inträffat under räkenskapsåret eller efter 
dess slut 

Pandemi
Även under 2021 har den världsomspännande covid-19  
viruspandemin fortsatt orsaka allvarliga samhällsproblem i 
många länder. Under året genomfördes massvaccineringar av 

många länders befolkningar. Trots fortsatta kraftiga restriktio-
ner i syfte att minska smittspridningen har världsekonomin 
utvecklats starkt under 2021. Pandemin har hittills haft be-
gränsade effekter för Kopparfors Skogars ekonomiska resultat 
och verksamhet. 

Virkesmarknad 
Efterfrågan på timmer har under 2021 varit mycket stark med 
stigande timmerpriser som följd. Prisökningarna följde av en 
stark byggkonjunktur och en ryckighet i efterfrågan när flera 
länder samtidigt kunde lätta på tidigare pandemirestriktioner. 

Under årets tredje kvartal stängde Stora Enso sitt tidnings- 
pappersbruk i Kvarnsveden för gott, vilket lett till en försvagad 
efterfrågan på massaved i bolagets närområde.  Priserna för 
massaved har legat stilla under året på historiskt låga nivåer.

Nuvarande virkesavtal med Stora Enso har sagts upp under året. 

Ny avverkningsberäkning (AVB21)
I mars 2021 fastställde styrelsen för Kopparfors Skogar en ny 
avverkningsberäkning (AVB21). AVB21 ersätter den tidiga-
re avverkningsberäkningen från 2019. Den nya beräkningen  
baserar sig på den företagstaxering av företagets skogsinnehav 
som utfördes av en oberoende konsultfirma under 2020. Jäm-
fört med AVB19 visar AVB21 på ökade möjligheter till uttag 
av virkesvolymer de närmaste 100 åren, främst till följd av en 
skattad tillväxtökning.

Omfinansiering
I juni 2021 upptog Kopparfors Skogar ett grönt lån i SEB om 
1,8 mdkr. Lånet ersatte tidigare lån från ägaren FAM AB.  
Samtidigt omförhandlades bolagets revolverande kreditfacili-
tet. Denna kreditfacilitet sades sedan upp i december månad. 
Lånet i SEB löper till 2025 och för att begränsa ränterisken 
har ett avtal om räntesäkring ingåtts; en så kallad ränteswap.  
En ränteswap har effekten att rörlig ränta (STIBOR 3 månader) 
byts mot fast ränta. Hanteringen av ansvar och risker koppla-
de till koncernens finansiering regleras i Kopparfors Skogars 
finanspolicy, vilken beslutas av styrelsen.   

Värdering av anläggningstillgångar 
Årets värdeförändring av den växande skogen (netto efter redo-
visat värde av sålt virke) uppgår till 995 (163) mnkr. Vid värde-
ring av den växande skogen har diskonteringsräntan (efter skatt) 
fastställts till 4,1 (4,2) %. Bolagets beräkningar av värdet på väx-
ande skog och mark har bekräftats av konsultfirman Aderio. 

En nedskrivningsprövning av bolagets immateriella anlägg-
ningstillgångar gjordes per 31 december 2021. Bolagets im- 
materiella anläggningstillgångar består till största del av lång-
tidskontrakt avseende vindkraftsarrenden med en avskriv-
ningstid på 25 år, vilka förvärvades i samband med fissionen 
av Bergvik Skog Väst AB. En värderingsmodell med ett genom-
snittligt elpris över tid har antagits vid värderingen. Inget ned-
skrivningsbehov befanns föreligga. 

Fokus på automatisering och digitalisering
Ett nytt ekonomisystem (Visma.net) implementerades i bola-
gets verksamhet under året. Ett projekt har under året drivits 
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med syfte att identifiera och realisera potentiella utvecklings-
områden gällande företagets informationshantering och IT. 
Flera aktiviteter har genomförts för att förenkla verksamheten 
och förbättra beslutsunderlagen. Vidare har två utvecklingspro-
jekt initierats med fokus på förbättrad insamling och analys av 
skogliga data.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
I januari 2022 beslutade styrelsen att tillsätta Per Österberg som 
ny VD för Kopparfors Skogar AB efter det att nuvarande VD 
Lars-Erik Wigert går i pension. Per Österberg väntas tillträda 
tjänsten den 1 juni 2022. 

Johan Skoog påbörjade sin anställning som skogschef i bolaget 
i januari 2022 och kommer successivt under våren att ersätta 
nuvarande skogschef Lars Sängstuvall i ledningen.

Miljöinformation 
Kopparfors Skogars hållbarhets- och miljöarbete beskrivs i 
den separata publikationen ”Kopparfors Skogars Hållbarhets-
redovisning 2021” som kompletterar ”Kopparfors Skogars 
Årsredovisning 2021”. Hållbarhetsredovisningen följer GRI 
Standards (Global Reporting Initiatives Standards).

Kopparfors Fastigheters markinnehav är certifierat enligt FSC® 
och PEFC. Certifieringen sker genom Skogscertifiering Prosilva 
AB genom så kallad paraplycertifiering. Vid FSC®-revisionen 
2021 framkom tre mindre avvikelser och en observation. 

Prosilva har följande certifikat- och licensnummer: 
FSC®-certifikatnummer: SCS-FM/COC-00153G  
FSC®-varumärkeslicensnummer: FSC-C105738  
PEFC-certifikatnummer: 1700081 
PEFC-logolicensnummer: PEFC/05-22-19 

Kopparfors Fastigheter AB bildades efter en fission av Bergvik 
Skog Väst AB per den 31 maj 2019. Bergvik Skog Väst AB har 
bedrivit industriell verksamhet långt innan bolaget förvärva-
des av Bergvik Skog AB och sedermera fissionerades. Miljö-
föroreningar finns eller misstänks finnas på flera fastigheter 
tidigare tillhöriga Bergvik Skog Väst AB. Stora Enso har läm-
nat garantier bland annat hänförliga till historiska miljöförhål-
landen. Dessa garantier är delvis begränsade i tid och storlek.  
I fråga om miljörisker som aktualiseras efter fissionen hanteras 
kostnader förorsakade av miljöriskerna pro rata av de sju bolag 
som bildades som en följd av fissionen av Bergvik Skog Väst AB.

Redogörelse för styrelsearbetet
Under 2021 har styrelsen hållit 6 (8) styrelsemöten. 
Årsstämman valde Johan Trolle-Löwen till styrelsens 
ordförande.  Styrelsen har beslutat om en skriftlig arbets-
ordning för styrelsen och en instruktion för den verk-
ställande direktören. Verkställande direktören ingår inte i 
styrelsen men är föredragande.  Bolagets CFO tjänstgör som 
sekreterare vid styrelsemöten. 

Styrelsen har under året haft en arbetsgrupp för frågor 
gällande värdering av bolagets tillgångar och en arbetsgrupp 
för bolagets avverkningsberäkning. Därtill har styrelsen 
haft en referensgrupp för bolagets hållbarhetsarbete.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott för beredande 
av verkställande direktörens anställningsvillkor och av 
bolagets kortsiktiga bonusprogram. I ersättningsutskottet 
har Johan Trolle-Löwen och Magnus Fernström ingått. 

Styrelsen utvärderar årligen styrelsens arbete.

Styrelseledamöter 
Styrelsen består av 5 (5) ordinarie styrelseledamöter och 
inga suppleanter. Dessa ledamöter är:

Johan Trolle-Löwen, Ordförande 
Född 1959, invald 2018.

Caroline Ankarcrona 
Född 1968, invald 2018.

Håkan Buskhe 
Född 1963, invald 2020.

Magnus Fernström 
Född 1981, invald 2018.

Tomas Thuresson 
Född 1963, invald 2018.

Ledning 
Lars-Erik Wigert 
VD

Lars Sängstuvall  
Vice VD och Skogschef 

Magnus Bauer 
CFO 



synen på biobränsle som hållbar energikälla är alla exempel på 
frågeställningar som potentiellt skulle kunna påverka bolagets 
resultat negativt. Det hållbara svenska skogsbruket bidrar med 
råvara till produkter som både binder in koldioxid från atmos-
fären och ersätter fossilbaserade produkter genom den så kall-
lade substitutionseffekten. På så sätt fortsätter skogsnäringen att 
vara en förutsättning för omställningen av samhället, samtidigt 
som den också bidrar till Sveriges höga energioberoende. Sam-
mantaget kan därför konstateras att skogen även i framtiden 
kommer att vara en mycket viktig resurs.

Förslag till disposition  
beträffande bolagets vinst 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 
sammanlagt 5 755 683 042 kronor disponeras enligt följande:

Utdelning [50 000 aktier * 700 kr/aktie] 35 000 000
Balanseras i ny räkning 5 720 683 042

Summa 5 755 683 042

De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moder- 
bolagets styrelse den 30 mars 2022.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kom-
mit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en 
allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska 
ställning medför att den föreslagna utdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning 
och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital 
samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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Förväntningar avseende den framtida 
utvecklingen 
Konjunkturen är fortsatt god för både sågad vara, massaindu-
strins produkter och i ökande grad energisortimenten. Bolaget 
förväntar sig med detta kunna få igenom högre priser på sina 
försålda produkter under 2022-2023.

Det finns fortfarande viss risk att Covid-19 pandemin kan 
komma att ha negativa effekter på världens marknader även 
under år 2022. Även om de ekonomiska effekterna av pande-
min hittills varit begränsade för Kopparfors Skogar föreligger 
fortsatta risker under 2022 att pandemin påverkar bolagets in-
täkter och kassaflöden negativt. 

Potentiella risker för bolaget till följd av det spända säker-
hetsläge som i skrivande stund (mars 2022) råder i Europa är 
svåra att förutsäga. Kriget i Ukraina har medfört omvärldens 
ekonomiska sanktioner gentemot Ryssland vilket bland annat 
lett till kraftigt höjda energipriser, inte minst priset på diesel. 
Diesel utgör en betydande del av kostnaden för att avverka och 
transportera virket till industri. Ledningen befarar därför ett 
ökat kostnadsläge för bolaget under 2022. 

Granbarkborreangreppen har fortsatt i Mellansverige. Så långt 
har bolagets skogar i mycket begränsad omfattning berörts 
av angreppen men faran är inte över. Kommande sommarens  
väder kommer att vara avgörande för skadornas utveckling.

EU:s förslag till ny skogsstrategi innehåller begränsningar 
av den i Sverige vanligaste tillämpade skogsbruksmetoden; 
trakthyggesbruk. En opinion finns även inom Sverige för ut-
ökad användning av det så kallade kontinuitetsskogsbruket 
med mindre hyggen. Begränsningar avseende möjligheten till 
trakthyggesbruk skulle kraftigt höja bolagets drivningskostna-
der och ge ett lägre virkesuttag, vilket skulle sänka bolagets 
intäkter.

Den statliga artskyddsutredningen, regeringens aviserade 
skogsproposition och den politiska debatten kring skogsbru-
kets förutsättningar skapar en osäkerhet för skogsbrukaren. 
Ökade krav på naturvårdsavsättningar, avverkningsbegräns-
ningar i tid och rum, inskränkningar i markanvändning och 
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Belopp i Tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 299 473 276 905

Övriga rörelseintäkter 43 353 48 746

Summa 4 342 826 325 652

Orealiserade värdeförändringar i växande skog 9 1 184 419 329 463

Övriga externa kostnader 5 −168 682 −174 868

Redovisat värde av sålt virke 9 −189 061 −166 660

Personalkostnader 6 −30 081 −28 060

Av- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar 7,8 −26 654 −26 536

Rörelseresultat 1 112 767 258 991

Finansiella intäkter 14 733 8 007
Finansiella kostnader −39 302 −26 390

Finansnetto 10 −24 569 −18 383

Resultat före skatt 1 088 198 240 607

Skatt 11 −229 620 −50 227

Årets resultat 858 578 190 380

Övrigt totalresultat
Poster som inte återförts till årets resultat - -

Summa poster som inte återförts till årets resultat - -

Poster som kan återföras till årets resultat

Kassaflödessäkringar 14 932 -

Skatt hänförlig till poster som kan återföras till årets resultat −3 076 -

Summa poster som kan återföras till årets resultat 11 856 -

Summa övrigt totalresultat efter skatt 11 856 -

Summa totalresultat 870 434 190 380

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
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Belopp i Tkr Not 211231 201231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 7
Vind- och täktavtal 445 765 466 941
Summa immateriella anläggningstillgångar 445 765 466 941
Materiella anläggningstillgångar 8
Mark 1 193 805 1 188 899
Byggnader 7 281 7 423
Markanläggningar 18 159 17 599
Inventarier, verktyg och installationer 1 306 1 459
Nyttjanderättstillgångar 3 737 5 005
Bilar och andra transportmedel 317 465
Summa materiella anläggningstillgångar 1 224 604 1 220 851
Biologiska anläggningstillgångar 9
Växande skog 9 021 300 8 015 100
Summa biologiska anläggningstillgångar 9 021 300 8 015 100
Finansiella anläggningstillgångar 14
Andelar och värdepapper i andra företag 155 -
Andra långfristiga fordringar 14 932 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 15 087 -

Summa anläggningstillgångar 10 706 757 9 702 892
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 12 38 337 37 599
Aktuella skattefordringar - -
Övriga fordringar 1 727 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 23 137 19 928
Likvida medel 16 120 553 99 117
Summa omsättningstillgångar 183 754 156 644

SUMMA TILLGÅNGAR  10 890 512 9 859 536
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 17
Aktiekapital 50 50
Övrigt tillskjutet kapital 5 752 932 5 752 932
Reserver 11 856 -
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 072 480 243 902
Summa eget kapital 6 837 318 5 996 884
Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder 11 2 190 127 1 980 078
Övriga avsättningar 18 32 469 35 116
Summa avsättningar 2 222 596 2 015 194
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 19 1 801 787 1 803 055
Summa långfristiga skulder 1 801 787 1 803 055
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 19 1 950 1 950
Förskott från kunder - 290
Leverantörsskulder 6 409 3 184
Aktuella skatteskulder 4 978 1 282
Övriga skulder 2 269 22 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 13 204 15 197
Summa kortfristiga skulder 28 811 44 403

Summa avsättningar och skulder 4 053 194 3 862 652

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 10 890 512 9 859 536

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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2021

Belopp i Tkr

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktie- 
kapital

Övrigt tillskjutet 
kapital Reserver

Balanserade vinst- 
medel inkl årets 

resultat
Summa eget  

kapital

Ingående balans per  
1 januari 2021 50 5 752 932 - 243 902 5 996 884

Årets resultat - - - 858 578 858 578

Övrigt totalresultat för året - - 11 856 - 11 856

Summa totalresultat 11 856 858 578 870 434

Utdelning - - - −30 000 −30 000

Utgående balans per  
31 december 2021 50 5 752 932 11 856 1 072 480 6 837 318

KONCERNENS RAPPORT ÖVER  
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

2020

Belopp i Tkr

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktie- 
kapital

Övrigt tillskjutet 
kapital Reserver

Balanserade vinst- 
medel inkl årets 

resultat
Summa eget  

kapital

Ingående balans per  
1 januari 2020 50 5 752 932 - 53 522 5 806 504

Årets resultat - - - 190 380 190 380

Summa totalresultat - 190 380 190 380

Utgående balans per  
31 december 2020 50 5 752 932 - 243 902 5 996 884
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i Tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt* 1 088 198 240 607

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av immateriella och  
materiella anläggningstillgångar

26 654 26 536

Förändringar i värdet av biologiska tillgångar −995 358 −162 803

Övr justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 −4 374 −22 367

Betalda inkomstskatter −17 182 −8 716

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 97 938 73 257

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar −738 −22 698

Ökning (-)/minskning (+) av övriga rörelsefordringar −4 936 −3 428

Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder 3 225 −13 184

Ökning (+)/minskning (-) av övriga rörelseskulder −24 284 −7 318

Kassaflöde från den löpande verksamheten 71 205 26 629

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar −8 657 −17 634

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar −155 -

Förvärv av biologiska anläggningstillgångar −13 285 −20 058

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 529 3 950

Avyttring av biologiska anläggningstillgångar 3 995 26 628

Kassaflöde från investeringsverksamheten −17 573 −7 115

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 19 1 800 000 -

Amorteringar av lån 19 −1 800 000 -

Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder 19 −2 196 −1 950

Utdelning till moderföretagets aktieägare −30 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten −32 196 - 1 950

Årets kassaflöde 21 436 17 564

Likvida medel vid årets början 99 117 81 553

Likvida medel vid årets slut 120 553 99 117

*Varav

Erhållen ränta - 13

Betald ränta −16 920 −18 376
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Belopp i Tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 4 47 726 45 183

Summa 47 726 45 183

Övriga externa kostnader 5 −15 312 −14 827

Personalkostnader 6 −30 081 −28 060

Av- och nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 8 −148 −125

Rörelseresultat 2 185 2 171

Utdelning på andelar i dotterföretag 30 000 -

Ränteintäkter 8 950 18 300

Övriga finansiella intäkter 14 733 7 994

Räntekostnader −8 952 −18 300

Övriga finansiella kostnader −14 733 −7 994

Nedskrivning av långfristig fordran 20 −20

Finansnetto 10 30 018 −20

Resultat före skatt 32 203 2 151

Skatt 11 −480 −322

Årets resultat 31 723 1 829

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa 
totalresultat överensstämmer med årets resultat.
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Belopp i Tkr Not 211231 201231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 8

Bilar och andra transportmedel 317 465

Summa materiella anläggningstillgångar 317 465

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 25 5 747 432 5 747 432

Fordringar hos koncernföretag 13 - 1 800 000

Andelar och värdepapper i andra företag 14 155 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 747 587 7 547 432

Summa anläggningstillgångar 5 747 904 7 547 897
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 13 9 946 7 964

Aktuella skattefordringar - 170

Kundfordringar 12 8 25

Övriga fordringar 1 727 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 977 6 463

Summa kortfristiga fordringar 12 658 14 622
Likvida medel 16 8 431 8 360

Summa omsättningstillgångar 21 089 22 982

SUMMA TILLGÅNGAR 5 768 993 7 570 879

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 50

Summa bundet eget  kapital 50 50
Fritt eget kapital

Balanserat resultat −28 972 −801

Övrigt tillskjutet kapital 5 752 932 5 752 932

Årets resultat 31 723 1 829

Summa fritt eget kapital 5 755 683 5 753 960

Summa eget kapital 17 5 755 733 5 754 010
Avsättningar

Övriga avsättningar 18 - 20

Summa avsättningar - 20
Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder till koncernföretag 19 - 1 800 000

Summa långfristiga skulder - 1 800 000
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 114 1 141

Aktuella skatteskulder 1 734 1 322

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 10 412 14 386

Summa kortfristiga skulder 13 260 16 849

Summa skulder 13 260 1 816 849

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 768 993 7 570 879

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
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2021

Belopp i Tkr

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital

Aktie- 
kapital

Övrigt tillskjutet 
kapital

Balanserat resultat 
och årets resultat

Summa eget  
kapital

Ingående balans per  
1 januari 2021 50 5 752 932 1 028 5 754 010

Årets resultat - - 31 723 31 723

Summa totalresultat 31 723 31 723
Utdelning - - −30 000 −30 000

Utgående balans per  
31 december 2021 50 5 752 932 2 751 5 755 733

MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL

2020

Belopp i Tkr

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital

Aktie- 
kapital

Övrigt tillskjutet 
kapital

Balanserat resultat 
och årets resultat

Summa eget  
kapital

Ingående balans per  
1 januari 2020 50 5 752 932 -801 5 752 181

Årets resultat - - 1 829 1 829

Summa totalresultat 1 829 1 829

Utgående balans per  
31 december 2020 50 5 752 932 1 028 5 754 010
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MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster * 32 203 2 151

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 148 125

Övr justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 -20 21

Betalda inkomstskatter 95 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 32 426 2 297

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning(+) av kundfordringar 1 996 −25

Ökning (-)/minskning (+) av övriga rörelsefordringar −33 −8 422

Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder −26 −93

Ökning (+)/minskning (-) av övriga rörelseskulder −4 137 9 273

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 226 3 030

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - −554

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar −155 -

Erhållen återbetalning av lån till dotterföretag 13 1 800 000 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 799 845 −554

Finansieringsverksamheten

Amorteringar av lån 19 −1 800 000 -

Utdelning till företagets aktieägare −30 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten −1 830 000 -

Årets kassaflöde 71 2 476

Likvida medel vid årets början 8 360 5 884

Likvida medel vid årets slut 8 431 8 360

*Varav 

Erhållen ränta 8 950 18 300
Betald ränta −8 952 −18 300
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NOTER

Not 1 Allmän information
Moderföretaget Kopparfors Skogar AB, org. nr. 559170-5438, 
med säte i Falun, bildades 7 september 2018 och ägs till 100 % 
av FAM AB, org. nr. 556740-0246, med säte i Stockholm, som 
upprättar koncernredovisning för FAM-koncernen. FAM AB 
ägs till 100% av Wallenberg Investments AB, org. nr. 559293-
1587 som också upprättar koncerrnredovisning. Kopparfors 
Skogar AB äger dotterföretaget Kopparfors Fastigheter AB, 
org.nr. 559207-6391, med säte i Falun, till 100% sedan den 
31 maj 2019. Kopparfors Skogar AB äger och förvaltar skog, 
mark och vatten i Sverige genom Kopparfors Fastigheter AB.

Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Adressen 
till huvudkontoret är Trotzgatan 25, Falun. Företaget är inte 
publikt eller noterat.

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (Tkr).

Not 2 Sammanfattning av  
viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när den-
na koncernredovisning upprättats anges nedan. 

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Kopparfors-koncernen har upp-
rättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting 
Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvär-
demetoden förutom vad beträffar biologiska anläggningstill-
gångar (växande skog) vilka är värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen. Se även Not 26 Värderingsprinciper.

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. 
I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper 
än koncernen anges detta separat i slutet av denna not.

Koncernredovisning Dotterföretag
Dotterföretag är företag över vilka koncernen har bestämman-
de inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den ex-
poneras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav 
i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom 
sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande in-
flytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade 
vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. 

Finansiella instrument och riskhantering
Derivatinstrument och säkringsredovisning

Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på balansda-
gen och värderas till verkligt värde både initialt och vid efter-
följande omvärderingar vid varje rapportperiod enligt IFRS 9.

Kopparfors Fastigheter har fr.o.m. sommaren 2021 innehaft 
en ränteswap som säkrar viss risk hänförlig till kassaflödet i 
bolagets lån. Denna har identifierats som säkringsinstrument 
och bedöms uppfylla kraven för säkringsredovisning. För att 
uppfylla kraven på säkringsredovisning krävs att det finns en 
entydig koppling till den säkrade posten. Vidare krävs att säk-
ringen effektivt skyddar den säkrade posten, att säkringsdoku-
mentation upprättats och att effektiviteten kan mätas.

Kassaflödessäkring

För säkring av osäkerheten i mycket sannolika prognostisera-
de ränteflöden avseende upplåning till rörlig ränta används, 
som ovan beskrivet, en ränteswap där företaget erhåller rörlig 
ränta och betalar fast ränta. Ränteswapen värderas till verkligt 
värde i rapport över finansiell ställning. Räntekupongdelen  
redovisas löpande i årets resultat som en del av räntekostna-
den. Orealiserade förändringar i verkligt värde på ränteswap-
parna redovisas i övrigt totalresultat och ingår som en del av 
säkringsreserven till dess att den säkrade posten påverkar 
årets resultat och så länge som kriterierna för säkringsredovis-
ning och effektivitet är uppfyllda.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Koncernens låneskulder, leverantörsskulder och den del av 
övriga kortfristiga skulder som avser finansiella instrument 
klassificeras som finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde.

Redovisning och värdering
Lånefordringar och kundfordringar samt finansiella skulder 
redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Intäktsredovisning
Försäljning

Intäktsföring sker vid avverkning av virket, fakturering sker 
när virket inmätts vid industri.

Ersättningar till anställda
(a)  Rörliga ersättningar
Anställda, inklusive verkställande direktören har utöver 
fast lön möjlighet till rörlig lön enligt ett kortsiktigt bonus- 
program. Bonusprogrammet är beroende av individens upp-
fyllelse av årligen fastställda mål. 

(b) Erhållna styrelsearvoden
Arvoden erhålls av styrelsen för utfört styrelsearbete.    

(c) Förmånsbestämda pensionsförpliktelser
Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsförpliktelser.   
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(d) Avgiftsbestämda pensionsförpliktelser 
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 
vilken koncernen betalar fastställda avgifter till en separat 
juridisk enhet. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar 
koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringar på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig 
basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser 
när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som per-
sonalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda 
avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kon-
tant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan 
komma koncernen tillgodo.

Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt beräknad på 
periodens skattemässiga resultat enligt gällande skattesatser. 
Den aktuella skattekostnaden justeras med förändringar i 
uppskjutna skattefordringar och -skulder som hänför sig till 
temporära skillnader och outnyttjade underskott.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatte-
regler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslu-
tade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är 
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den upp-
står till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten 
skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en trans-
aktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller 
skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt re-
sultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av 
skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen 
och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefor-
dran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skatter som hänför sig till temporära skillnader 
avseende innehav i dotterföretag, intresseföretag och joint 
ventures, redovisas endast i den omfattning moderföretaget 
kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillna-
derna samt att det är sannolikt att en sådan återföring inte sker 
inom en överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns 
legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skat-
teskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skat-
teskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma 
skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller 
olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona 
genom nettobetalningar.

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid 
utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen 
redovisas som skuld.

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen, 
utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalre-
sultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper

Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriel-
la tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana 
nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna om-
prövas minst årligen. Immateriella tillgångar med bestämbara 
nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt då de är tillgäng-
liga för användning.

Beräknade nyttjandeperioder;
•  Vindkraftsarrenden 25 år
•  Upplåtelse av täkter 10 år

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång om 
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att 
komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
de med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring 
eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från an-
vändning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst el-
ler förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av 
en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försälj-
ningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörel-
seintäkt/-kostnad.

Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod. Koncernen tillämpar komponentavskrivning, vilket 
innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger 
till grund för avskrivningen. 

Beräknade nyttjandeperioder;
• Byggnader 10-50 år
• Markanläggningar 10 år
• Maskiner och tekniska anläggningar 5-10 år 
• Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Inga avskrivningar görs på mark och växande skog.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas årli-
gen och justeras vid behov.
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Leasing
IFRS 16 Leasing, som antagits av EU och trädde i kraft 1 januari 
2019, har koncernen tillämpat. Standarden introducerar en en-
hetlig leasingredovisningsmodell för leasetagare. En leasetagare 
redovisar en nyttjanderättstillgång som representerar en rätt att 
använda den underliggande tillgången och en leasingskuld som 
representerar en skyldighet att betala leasingavgifter. Det finns 
undantag för korttidsleasingavtal och leasing av tillgångar av 
lågt värde. Redovisningen för leasegivare liknar den nuvarande 
standarden, dvs. leasegivare fortsätter att klassificera leasingav-
tal som finansiell eller operationell leasing.

Leasingavtal där koncernen är leasetagare
Koncernen har operativa leasingavtal avseende lokaler och bi-
lar. För dessa har nyttjanderättstillgångar samt kortfristiga och 
långfristiga leasingskulder redovisats. Kostnaderna för dessa 
leasingavtal kommer att framåt redovisas som avskrivning för 
nyttjanderättstillgångar och räntekostnader för leasingskulder. 

Koncernen har beslutat att tillämpa bestämmelserna om lätt-
nadsregler för korttidsleasingavtal och tillgångar med lågt vär-
de. Detta innebär att avtal med kortare löptid än 12 månader 
och leasar av lågt värde (tillgångar av ett värde i nyskick under 
ca 50 tkr) inte tagits med i beräkningen av nyttjanderättstill-
gång eller leasingskuld utan fortsätter att redovisas med linjär 
kostnadsföring över leasingperioden. Exempel på tillgångar av 
lågt värde är skrivare och kopiatorer.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, med un-
dantag för varulager och uppskjutna skattefordringar, prövas 
vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på 
nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns beräk-
nas tillgångens återvinningsvärde. För undantagna tillgångar 
enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard. En 
nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenereran-
de enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En 
nedskrivning belastar årets resultat.

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på 
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har 
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för be-
räkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill 
återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträck-
ning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte 
överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med 
avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskriv-
ning gjorts.

Likvida medel
I likvida medel ingår i rapporten över kassaflöden banktillgo-
dohavanden, likaså i kassa och bank i balansräkningen.

Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld 
i koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen 
godkänns av moderföretagets aktieägare.

Avsättningar
En avsättning redovisas när koncernen har en befintlig legal 
eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det 
är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras.

Upplåning
Upplåning redovisas till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. Upplåning redovisas som långfristiga skulder 
om de förfaller efter ett år. Om inte, redovisas de som kort-
fristiga skulder.

Upplåning tas bort från balansräkningen när förpliktelserna 
har reglerats, annullerats eller på annat sätt upphört.

Leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och 
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 
leverantörer. Leverantörsskulder och övriga skulder klassifice-
ras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. Om 
inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder och övriga skulder redovisas inledningsvis 
till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna 
innebär att resultat före skatt justeras för transaktioner som 
inte medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för 
eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investe-
rings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer.

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen i de fall som anges nedan.

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens upp-
ställningsform. Övrigt totalresultat redovisas för separat efter 
resultaträkningen. Rapport över förändringar i eget kapital 
följer också koncernens uppställningsform men innehåller de 
kolumner som anges i årsredovisningslagen.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som boksluts-
dispositioner i resultaträkningen.

Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncern-
bidrag som bokslutsdispositioner.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräk-
ningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig 
till reserverna.



KOPPARFORS SKOGAR ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021      23      

Not 3  Finansiell riskhantering
Tabellen nedan visar de avtalsenliga odiskonterade kassaflödena från koncernens finansiella skulder 
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen.

Per 31 december 2021 
Tkr

Mindre 
än 1 år

Mellan
1 och 2 år

Mellan
2 och 5 år

Mer 
än 5 år

Räntebärande skulder 8 669 8 669 1 812 897 -

Leverantörsskulder och andra skulder 8 678 - - -

Leasingskulder nyttjanderättstillgångar 2 086 1 423 1 202 -

Totalt 19 433 10 092 1 814 099 -

Per 31 december 2020 
Tkr

Mindre 
än 1 år

Mellan
1 och 2 år

Mellan
2 och 5 år

Mer 
än 5 år

Räntebärande skulder 18 000 1 818 000 - -

Leverantörsskulder och  andra skulder 25 684 - - -

Leasingskulder nyttjanderättstillgångar 2 092 1 944 1 854 -

Totalt 45 776 1 819 944 1 854 -

Koncernen Moderföretaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Avverkningsrätter 299 473 276 905 - -

Nyttjanderätter 35 971 23 388 - -

Realisationsresultat fastigheter 1 728 21 210 - -

Övriga intäkter 5 654 4 149 47 726 45 183

Summa 342 826 325 652 47 726 45 183

Koncernen Moderföretaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

PwC

Revisionsuppdraget 350 350 350 350

Skatterådgivning - 20 - 20

Övriga tjänster 115 50 115 50

Summa 465 420 465 420

Not 4 Intäkternas fördelning

Not 5 Ersättningar till revisorerna

I juni 2021 upptog Kopparfors Fastigheter AB ett grönt term loan i SEB på ett belopp om 1,8 mdkr och betalade samti-
digt tillbaka lånet från Kopparfors Skogar AB på samma belopp. Kopparfors Skogar AB i sin tur löste sitt lån från FAM AB 
om 1,8 mdkr.

Lånevillkoren till SEB innehåller vissa villkor som måste vara uppfyllda under låneavtalens giltighetstid, s k covenanter. 
Om villkoren inte uppfylls förfaller lånen till återbetalning. De aktuella covenanterna har klarats av med stor marginal 
under året.

För att begränsa ränterisken har Kopparfors Fastigheter AB köpt ett räntesäkringsderivat, en s k  ränteswap, med 
effekten att lån med rörlig ränta (STIBOR 3 månader) har bytts mot lån med fast ränta. 100% av bolagets långfristiga 
bankskuld har under året varit räntesäkrat på detta vis. Ränteswappen löper på samma belopp och löptid som det 
underliggande banklånet om 1,8 mdkr.

I juni 2021 omförhandlades även den tidigare revolverande kreditfaciliteten från mars 2020 på belopp 5 mdkr och 
ersattes av en ny kreditfacilitet på belopp 3,2 mdkr. Denna nya kreditfacilitet sades sedan upp i december 2021 och 
har inte utnyttjats under året.

Kopparfors Skogar AB och FAM AB har ingått ett låneavtal enligt vilket FAM kan efterfråga Kopparfors Skogar att 
lämna lån till FAM på marknadsmässig grunder genom att nyttja kreditfaciliteten. Inga lån har lämnats under året. 
Låneavtalet sades upp i december 2021.

Ansvar, befogenheter och riskhantering gällande bolagets finansiering regleras i den av styrelsen antagna finanspolicyn.
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Kostnader för ersättningar till anställda, styrelseledamöter, verkställande 
direktören och andra ledande befattningshavare

Koncernen, Tkr 2021 2020

Löner och andra ersättningar 20 209 18 634

Sociala avgifter 6 844 6 330

Pensionskostnader 2 378 2 522

Summa 29 431 27 486 

*Antalet anställda tillåter inte fler uppdelningar då underlaget blir färre än tre. 

Löner och andra  
ersättningar, Tkr 2021 2021 2020 2020

Löner och andra 
ersättningar

Pensions- 
kostnader

Löner och andra 
ersättningar

Pensions- 
kostnader

Styrelseledamöter, verk-
ställande direktören och 
andra ledande befatt-
ningshavare 8 167 936  6 422 988 

Övriga anställda 12 042 1 442 12 212 1 534

Summa 20 209 2 378 18 634 2 522

Medelantal anställda 2021 2020

Medelantal
anställda

varav
kvinnor (%)

Medelantal
anställda

varav
kvinnor (%)

Medelantal anställda 26 23 24 19

Moderföretaget totalt 26 23 24 19

Dotterföretag - - - -

Koncernen totalt 26 23 24 19

Andel kvinnor % 2021 2020

Koncernen Moder- 
företaget Koncernen Moder- 

företaget

Styrelseledamöter 14 20 14 20

Verkställande direktör och övriga  
ledande befattningshavare

- - - -

Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Sjukfrånvaro 1,67% 1,11% 1,67% 1,11%

Not 6 Ersättningar till anställda m m

Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

Sjukfrånvaro totalt för alla anställda*
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Moderföretaget, Tkr 2021 2020

Löner och andra ersättningar 20 209 18 634

Sociala avgifter 6 844 6 330

Pensionskostnader 2 378 2 522

Summa 29 431 27 486 

Löner och andra  
ersättningar, Tkr 2021 2021 2020 2020

Löner och andra 
ersättningar

Pensions- 
kostnader

Löner och andra 
ersättningar

Pensions- 
kostnader

Styrelseledamöter och 
verkställande direktören 5 904 240 4 537 240

Övriga anställda 14 305 2 138 14 097 2 282 

Summa 20 209 2 378 18 634 2 522

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 500 469 500 469 - -

Förvärv - - - -

Summa 500 469 500 469 - -
Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -33 528 -12 352 - -

Årets avskrivningar -21 176 -21 176 - -

Summa -54 704 -33 528 - -

Utgående redovisat värde 445 765 466 941 - -

Vind- och täktavtal

För 2021 utgår för Kopparfors Skogars styrelse ett styrelsearvode om 1 150 tkr (750 tkr) till styrelsens ordförande och 
500 tkr (350 tkr) vardera till ordinarie styrelseledamöter.
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Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 188 899 1 185 178 - -

Årets investeringar 5 259 6 328 - -

Årets försäljningar -353 -2 607 - -

Summa 1 193 805 1 188 899 - -

Utgående redovisat värde 1 193 805 1 188 899 - -

Koncernen Moderföretaget 

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 7 635 31 - -

Årets investeringar 100 7 604 - -

Årets försäljningar - - - -

Summa 7 735 7 635 - -
Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -212 -31 - -

Årets avskrivningar -242 -181 - -

Summa -454 -212 - -

Utgående redovisat värde 7 281 7 423 - -

Koncernen Moderföretaget 

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 20 922 15 375 - -

Omklassificeringar - 5 547 - -

Summa 20 922 20 922 - -
Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -5 181 -2 154 - -

Årets avskrivningar -2 738 -3 027 - -

Summa -7 919 -5 181 - -

Utgående redovisat värde 13 003 15 741 - -

Mark

Byggnader

Markanläggningar

Koncernen Moderföretaget 

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 858 5 794 - -

Årets investeringar 3 298 1 611 - -

Omklassificeringar - -5 547 - -

Utgående redovisat värde 5 156 1 858 - -

Utgående redovisat värde  
markanläggningar 18 159 17 599 - -

Pågående investeringar markanläggningar
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Koncernen Moderföretaget 

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 537 - - -

Årets investeringar - 1 537 - -

Summa 1 537 1 537 - -
Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -77 - - -

Årets avskrivningar -154 -77 - -

Summa -231 -77 - -

Utgående redovisat värde 1 306 1 459 - -

Koncernen Moderföretaget 

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 7 595 5 962 - -

Årets investeringar 928 1 633 - -

Summa 8 523 7 595 - -
Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -2 590 -641 - -

Årets avskrivningar -2 196 -1 949 - -

Summa -4 786 -2 590 - -

Utgående redovisat värde 3 737 5 005 - -

Koncernen Moderföretaget 

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 593 39 592 39 

Årets investeringar - 554 - 553 

Summa 593 593 592 592 
Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -128 -2 -127 -2 

Årets avskrivningar -148 -126 -148 -125 

Summa -276 -128 -275 -127 

Utgående redovisat värde 317 465 317 465 

Inventarier, verktyg och installationer

Nyttjanderättstillgångar

Bilar och andra transportmedel
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Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ingående balans 8 015 100 7 839 000 - -

Årets investeringar 13 285 20 058 - -

Omvärdering enligt IAS41* 1 184 419 329 463 - -

Övriga justeringar - - - -

Avyttringar −2 443 -6 761 - -

Redovisat värde av sålt virke −189 061 -166 660 - -

Utgående balans 31 december 9 021 300 8 015 100 - -

Koncernen Moderföretaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Finansiella intäkter

Utdelning på andelar i dotterföretag - - 30 000 -

Ränteintäkter på fordringar hos koncernföretag - - 8 950 18 300

Övriga finansiella intäkter från koncernföretag 14 733 7 994 14 733 7 994

Övriga externa finansiella intäkter - 13 - -

Summa 14 733 8 007 53 683 26 294

Finansiella kostnader

Räntekostnader på skulder till koncernföretag −8 950 −18 300 −8 950 −18 300

Räntekostnader på leasingskulder −74 −76 - -

Övriga räntekostnader −7 897 - −2 -

Övriga externa finansiella kostnader −22 401 -7 994 −14 733 -7 994

Nedskrivning av långfristig fordran 20 −20 20 −20

Summa −39 302 −26 390 −23 665 −26 314

Finansnetto −24 569 −18 383 30 018 −20

Växande skog

Not 9 Biologiska tillgångar

Not 10 Finansnetto

* Se värderingsprinciper i not 26
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Koncernen Moderföretaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt

Aktuell skatt på årets resultat −22 645 −17 597 −480 −322

Skatt avseende tidigare år −2 - - -

Summa −22 647 −17 597 −480 −322
Uppskjuten skatt, kostnad (-), intäkt (+)

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader −1 127 −1 510 - -

Uppskjuten skatt hänförlig till räntenetton −5 424 −3 791 - -

Uppskjuten skatt hänförlig till avyttring av  
skogstillgångar

24 1 845 - -

Uppskjuten skatt hänförlig till växande skog −204 810 −33 537 - -

Uppskjuten skatt hänförlig till immateriella tillgångar 4 364 4 364 - -

Summa −206 973 −32 630 - -

Summa inkomstskatt −229 620 −50 227 -480 −322

Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020

Resultat före skatt 1 088 198 240 607

Inkomstskatt beräknad enligt

 nationell skattesats 20,6 % −224 169 21,4 % −51 490

Skatteeffekter av:

Avdrag för kvarstående negativt räntenetto  

 från tidigare år 0,0 % - −1,6 % 3 791

Ej skattepliktiga intäkter 0,0 % - 0,0 % 3

Ej avdragsgilla kostnader 0,0 % −26 0,0 % −20

Skillnad mellan skattemässigt och  
bokföringsmässigt resultat avyttring fastigheter

0,0 % 26
0,7 % −1 688

Skogsavdrag −0,1 % 855 −0,6 % 1 358

Förändring värdering uppskjuten skatt räntenetton 0,5 % −5 424 1,6 % −3 791

Förändring värdering uppskjuten skatt 

 övriga temporära skillnader 0,1 % −1 127 0,6 % −1 510

Förändring värdering uppskjuten skatt 

 växande skog o skogsmark pga årets avyttringar 0,0 % 246 −0,8 % 1 845

Avdrag för tidigare års underskott 0,0 % - −0,1 % 158

Skatt hänförlig till tidigare perioder 0,0 % - 0,0 % -

Ändrad skattesats på uppskjuten

 skattefordran/skatteskuld 0,0 % - −0,5 % 1 120

Övrigt 0,0 % -1 0,0 % −3

Skattekostnad 21,1 % −229 620 20,9 % −50 227

Not 11 Skatter

Avstämmning av effektiv skatt

*En uppskjuten skatteskuld hänförlig till övrigt totalresultat om 3 076 tkr ingår ej i redovisad effektiv skatt hänförligt till redovisat (årets) 
resultat före skatt.
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Moderföretaget Moderföretaget

Tkr 2021 2020

Resultat före skatt 32 203 2 151

Inkomstskatt beräknad enligt

 nationell skattesats 20,6 % −6 634 21,4 % −460

Skatteeffekter av:

Ej avdragsgillt räntenetto 0,0 % - 0,0 % -

Ej skattepliktiga intäkter −19,2 % 6 180 0,0 % -

Ej avdragsgilla kostnader 0,1 % −26 0,9 % −20

Effekter av underskottsavdrag 0,0 % - −7,3 % 158

Övrigt 0,0 % - 0,0 % -

Skattekostnad 1,5 % −480 15,0 % −322

Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Uppskjuten skatt växande skog 1 788 585 1 583 776 - -

Uppskjuten skatt immateriella tillgångar 91 824 96 188 - -

Uppskjuten skatt skogsmark 231 817 231 841 - -

Uppskjuten skatt räntenetto - -5 424 - -

Uppskjuten skatt temporära skillnader 77 900 73 697 - -

Summa 2 190 127 1 980 078 - -

Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Åldersanalys

Ej förfallna kundfordringar 38 297 37 306 8 25

Förfallna kundfordringar 0-3 mån 21 266 - -

Förfallna kundfordringar 3-6 mån 19 7 - -

Förfallna kundfordringar 6-12 mån - 17 - -

Förfallna kundfordringar > 12 mån - 3 - -

Kundfordringar totalt 38 337 37 599 8 25

Avstämmning av effektiv skatt

Uppskjuten skatt i balansräkningen

Not 12  Kundfordringar
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Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Förutbetalda hyror 264 269 264 269

Förutbetalda försäkringspremier 650 612 650 612

Övriga förutbetalda kostnader 1 633 5 643 63 5 582

Upplupna avverkningsrätter 13 281 13 404 - -

Övriga upplupna intäkter 7 309 - - -

Summa 23 137 19 928 977 6 463

Andelar och värdepapper i andra företag

Andra långfristiga fordringar

Moderföretaget

Tkr 211231 201231

Långfristiga fordringar på koncernföretag

Ingående fordran 1 800 000 1 800 000 

Årets avgående fordringar -1 800 000 -

Summa långfristiga fordringar på koncernföretag - 1 800 000 

Kortfristiga fordringar på koncernföretag

Ingående fordran 7 964 4 649 

Årets tillkommande fordringar 47 608 7 964 

Årets avgående fordringar -45 626 -4 649 

Summa kortfristiga fordringar på koncernföretag 9 946 7 964 

Summa fordringar på koncernföretag 9 946 1 807 964 

Not 13 Fordringar på koncernföretag

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Andelar och värdepapper i andra företag

Ingående saldo - - - -

Årets inköp 155 - 155 -

Årets försäljningar - - - -

Utgående saldo 155 - 155 -

Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Deriviatinstrument värderade till verkligt värde 

via övrigt totalresultat

Ingående saldo - - - -

Årets orealiserade värdeförändring 14 932 - - -

Utgående saldo 14 932 - - -

Bolagets namn/organisationsnummer Antal andelar Ägarandel (%) Röstandel (%)

Älvdalens Utbildningscentrum AB, 556775-9120 155 0,76 0,76
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Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ingående balans 243 902 53 522 1 028 −801

Utdelning −30 000 - −30 000 -

Årets resultat 858 578 190 380 31 723 1 829

Utgående balans 1 072 480 243 902 2 751 1 028

Tkr
Antal aktier

50 000 st Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital Summa

Per 1 januari 2020 50 5 752 932 5 752 982

Per 31 december 2020 50 5 752 932 5 752 982

Per 31 december 2021 50 5 752 932 5 752 982

Reserver

Balanserade vinstmedel och årets resultat

Not 17 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Banktillgodohavanden 120 553 99 117 8 431 8 360

Summa 120 553 99 117 8 431 8 360

Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Ingående reserv - - - -

Kassaflödessäkringar

Redovisad direkt mot övrigt totalresultat 14 932 - - -

Uppskjuten skatt avseende poster redovisade direkt 
mot eget kapital

-3 076 - - -

Summa 11 856 - - -

Not 16 Likvida medel

Per den 31 december 2021 omfattade det registrerade aktiekapitalet 50 000 aktier. Innehavare av aktier är berättigade till utdelning som 
fastställs efter hand. Aktieinnehavet berättigar även till rösträtt vid årsstämman med en röst per aktie.

Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna, motsvarande värdet av ägarnas innehav av aktier i Bergvik Skog 
Väst AB i enlighet med den förvärvsanalys som gjordes i samband med fissionen av Bergvik Skog Väst AB den 31 maj 2019.

Reserver innefattar årets orealiserade värdeförändring per balansdagen den 31 december 2021 för den ränteswap som dotterbolaget 
Kopparfors Fastigheter AB anskaffat i juni 2021 för att begränsa risker i framtida kassaflöden hänförliga till bolagets räntekostnad av lån 
från kreditinstitut.

Not 18 Avsättningar

Övriga avsättningar Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Avsättningar för återplantering av skog 32 469 35 096 - -

Förlustreserv för förväntade kreditförluster - 20 - 20

Summa avsättningar 32 469 35 116 - 20

Varav kortfristig del 25 978 24 920 - 20
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Not 19 Räntebärande skulder

Räntebärande skulder fördelas enligt följande: Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Långfristiga räntebärande skulder

Skulder till aktieägare - 1 800 000 - 1 800 000

Skulder till kreditinstitut 1 800 000 - - -

Leasingskulder 1 787 3 055 - -

Summa långfristiga räntebärande skulder 1 801 787 1 803 055 - 1 800 000

Kortfristiga räntebärande skulder

Leasingskulder 1 950 1 950 - -

Summa kortfristiga räntebärande skulder 1 950 1 950 - -

Summa räntebärande skulder 1 803 737 1 805 005 - 1 800 000

Koncernen 210101 Kassaflöde
Övriga

förändringar 211231

Långfristiga räntebärande skulder 1 803 055 - −1 268 1 801 787

Kortfristiga räntebärande skulder 1 950 −2 196 2 196 1 950

Summa koncernen 1 805 005 −2 196 928 1 803 737

Koncernen 200101 Kassaflöde
Övriga

förändringar 201231

Långfristiga räntebärande skulder 1 803 710 - −655 1 803 055

Kortfristiga räntebärande skulder 1 611 −1 950 2 289 1 950

Summa koncernen 1 805 321 −1 950 1 634 1 805 005

Moderföretaget 210101 Kassaflöde
Övriga

förändringar 211231

Långfristiga räntebärande skulder 1 800 000 −1 800 000 - -

Kortfristiga räntebärande skulder - - - -

Summa moderföretaget 1 800 000 −1 800 000 - -

Moderföretaget 200101 Kassaflöde
Övriga

förändringar 201231

Långfristiga räntebärande skulder 1 800 000 - - 1 800 000

Kortfristiga räntebärande skulder - - - -

Summa moderföretaget 1 800 000 - - 1 800 000

Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten:

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderföretaget

Tkr 211231 201231 211231 201231

Upplupna personalrelaterade kostnader −5 186 −5 572 −5 186 −5 572

Övriga upplupna kostnader −8 018 −3 246 −5 226 −3 246

Förutbetalda intäkter - −6 379 - −5 568

Summa −13 204 −15 197 −10 412 −14 386



34      KOPPARFORS SKOGAR ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021

Not 22 Finansiella instrument

Koncernen 
Tkr

Tillgångar i balansräkningen

Finansiella  
tillgångar värderade 
till verkligt värde via 

övrigt totalresultat

Finansiella tillgångar 
värderade till  

upplupet 
anskaffningsvärde

Summa  
redovisat  

värde

Per 31 december 2021

Andra långfristiga fordringar 14 932 - 14 932

Kundfordringar - 38 337 38 337

Likvida medel - 120 553 120 553

Summa 14 932 158 890 173 822

Koncernen 
Tkr

Skulder i balansräkningen

Finansiella  
skulder värderade 

till verkligt värde via 
övrigt totalresultat

Finansiella skulder 
värderade till  

upplupet 
anskaffningsvärde

Summa  
redovisat  

värde

Per 31 december 2021

Långfristiga räntebärande skulder - 1 800 000 1 800 000

Leverantörsskulder - 6 409 6 409

Leasingskulder - 3 737 3 737

Övriga skulder - 2 269 2 269

Summa - 1 812 415 1 812 415

Per 31 december 2020

Långfristiga räntebärande skulder - 1 800 000 1 800 000

Leverantörsskulder - 3 184 3 184

Leasingskulder - 5 005 5 005

Övriga skulder - 22 500 22 500

Summa - 1 830 689 1 830 689

Per 31 december 2020

Andra långfristiga fordringar - - -

Kundfordringar - 37 599 37 599

Likvida medel - 99 117 99 117

Summa - 136 716 136 716

Koncernen Moderföretaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

Realisationsresultat vid försäljning av materiella 
anläggningstillgångar

−1 728 −21 210 - -

Ökning (+)/minskning (-) av skogsvårdsskuld −2 627 −1 179 - -

Ökning (+)/minskning (-) av förlustreserv  
kreditförluster −20 20 −20 20

Övrigt 1 2 - 1

Summa −4 374 −22 367 -20 21

Not 21 Kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
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Moderföretaget 
Tkr

Tillgångar i balansräkningen

Finansiella  
tillgångar värderade 
till verkligt värde via 

övrigt totalresultat

Finansiella tillgångar 
värderade till  

upplupet 
anskaffningsvärde

Summa  
redovisat  

värde

Per 31 december 2021

Fordringar hos koncernföretag, långfristig - - -

Fordringar hos koncernföretag, kortfristig - 9 946 9 946

Likvida medel - 8 431 8 431

Summa - 18 377 18 377

Moderföretaget 
Tkr

Skulder i balansräkningen

Finansiella  
skulder värderade 

till verkligt värde via 
övrigt totalresultat

Finansiella skulder 
värderade till  

upplupet 
anskaffningsvärde

Summa  
redovisat  

värde

Per 31 december 2021

Långfristiga räntebärande skulder till  
koncernföretag

- - -

Leverantörsskulder -- 1 114 1 114

Summa 1 114 1 114

Per 31 december 2020

Fordringar hos koncernföretag, långfristig - 1 800 000 1 800 000

Fordringar hos koncernföretag, kortfristig - 7 964 7 964

Likvida medel - 8 360 8 360

Summa - 1 816 324 1 816 324

Per 31 december 2020

Långfristiga räntebärande skulder till  
koncernföretag

- 1 800 000 1 800 000

Leverantörsskulder - 1 141 1 141

Summa - 1 801 141 1 801 141

Beräkning av verkligt värde

(a) Finansiella instrument i nivå 1
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på balans-
dagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst eller 
övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och regelbundet 
förekommande marknadstransaktioner på armlängds avstånd.

(b) Finansiella instrument i nivå 2
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värderingstekniker. 
Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik 
information används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för verkligt värdevärde-
ringen av ett instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2.

(c) Finansiella instrument i nivå 3
I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda instru-
mentet i nivå 3.

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Derivat som används i säkringsredovisning värderas till verkligt värde enligt nivå 1. Denna post avser den ränteswap som 
koncernen innehar för att säkra koncernens framtida kassaflöden genom att byta rörlig ränta mot fast ränta på koncernens 
bankskuld. Ränteswappen handlas på en aktiv marknad och aktuellt värde per balansdagen har erhållits från SEB.
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Not 24 Andelar i koncernföretag Moderföretaget

Tkr 211231 201231

Ingående anskaffningsvärden 5 747 432 5 747 432

Summa anskaffningsvärde 5 747 432 5 747 432

Dotterbolag/organisationsnummer Andelar i %

Kopparfors Fastigheter AB, 559207-6391 100

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i koncernföretag

Not 23 Närstående
Kopparfors Skogar AB är ett helägt dotterbolag till FAM AB, som är ett helägt dotterbolag till Wallenberg Investments AB. 
Stora Enso Oyj är ett intresseföretag till FAM AB och SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB, är ett intresseföretag till 
ett systerföretag till FAM AB och därmed närstående även till Kopparfors Skogar AB och dess dotterföretag Kopparfors 
Fastigheter AB. Transaktioner med närstående prissätts till marknadsmässiga villkor.

Tkr

Inköp av
tjänster från 
närstående

Försäljning 
av varor till 
närstående

Försäljning 
av tjänster till 

närstående
Skuld till

närstående
Fordran på
närstående

FAM AB 2021 8 950 - 9 305 - -

FAM AB 2020 18 300 - 13 563 1 800 000 -

Andra närstående företag 2021 119 848 289 666 - 1 802 598 43 743

Andra närstående företag 2020 119 844 274 834 - 308 44 890

Tkr

Inköp av
tjänster från 
närstående

Försäljning 
av varor till 
närstående

Försäljning 
av tjänster till 

närstående
Skuld till

närstående
Fordran på
närstående

FAM AB 2021 8 950 - 9 305 - -

FAM AB 2020 18 300 - 13 563 1 800 000 -

Dotterföretag 2021 - - 56 558 - 9 946

Dotterföretag 2020 - - 63 463 - 1 805 985

Andra närstående företag 2021 9 082 - - - -

Andra närstående företag 2020 13 313 - - - -

Transaktioner med närstående 
Koncernen

Transaktioner med närstående 
Moderföretaget
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Not 25 Värderingsprinciper
I koncernen redovisas biologiska anläggningstillgångar (väx-
ande skogen) till verkligt värde i enlighet med IAS 41. Mark 
och immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde. 
De immateriella tillgångarna skrivs av på 25 år (vindkrafts- 
arrenden) respektive 10 år (upplåtelser av grustäkter).

Värderingen till verkligt värde av den växande skogen görs 
genom att beräkna nuvärdet av framtida förväntade kassaflö-
den. Värdering till verkligt värde görs utifrån värderingsnivå 
tre. Beräkning av kassaflöden görs för kommande 100 år, vil-
ket bedöms vara skogens omloppstid. Kassaflödena beräknas 
utifrån skördade volymer enligt Kopparfors aktuella plan för 
avverkning samt bedömningar om framtida pris- och kost-
nadsutveckling. Kassaflödena diskonteras med en ränta om 
4,10 (4,20) procent. En uppskjuten skatteskuld redovisas re-
laterat till detta vilket återspeglar den inkomstskatt framtida 
avverkningar ger upphov till eller den skatt en eventuell för-
säljning av tillgången ger upphov till. Vid värdering av den 
växande skogen har det beräknade värdet av den uppskjutna 
skatteskulden adderats till nuvärdet av de diskonterade kassa-
flödena från tillgången. Beräkningarna som ligger till grund 
för värderingen av den växande skogen per den 31 december 
2021 har granskats och intygats av konsultfirman Aderio.

Totalt innehar Kopparfors Skogar cirka 230 000 hektar pro-
duktiv skogsmark varav cirka 195 000 hektar aktivt brukas.  

Virkesförrådet på den produktiva skogsmarken omfattar  
cirka 29,1 (28,6) miljoner m3sk. En ny avverkningsberäkning, 
AVB21 ersatte tidigare AVB19 under året. Enligt AVB21 kom-
mer skörden att uppgå till 0,7 miljoner m3fub per år fram till 
år 2035. Därefter ökar den gradvis, för att från år 2041 uppgå 
till ca 0,9 miljoner m3fub per år. Under de första femton åren 
utgörs ca 50 % av skörden av timmer som säljs till sågverk 
och ca 50 % av massaved som säljs till massa- och pappers-
industrin. Därefter ökar timmerandelen till följd av minskad 
gallringsandel.

Värderingen baseras på ett långsiktigt trendpris, både pris- och 
kostnadsinflation antas i värderingen vara 2%. Reala virkes-
priser och skogsbrukskostnader, samt inflation och diskonte-
ringsränta, antas vara konstanta över värderingshorisonten. 
Värderingen av den växande skogen beaktar endast värdet av 
den stående skogen vid värderingshorisontens början. Värdet 
av kommande trädgenerationer ingår i markvärdet.

Per 31 december 2021 är värdet av den växande skogen  
9 021 300 (8 015 100) Tkr, marken 1 193 805 (1 188 899) Tkr 
och de immateriella tillgångarna 445 765 (466 941) Tkr.

En förändring av diskonteringsräntan med +/- 0,10 % påver-
kar värdet av den växande skogen med cirka +/- 290 000 Tkr.

Koncernen Moderföretaget

Tkr 2021 2020 2021 2020

I form av ställda säkerheter för egna skulder och 
avsättningar

Pantsättning av fastigheter 1 800 000 - - -

Summa 1 800 000 - - -

Ställda säkerheter

Not 26 Ställda säkerheter

Not 27 Hållbarhetsrapport

Kopparfors Skogar AB, org nr 559170-5438, med säte i Falun, upprättar hållbarhetsrapport för Kopparfors Skogar kon-
cernen. Koncernens hållbarhetsarbete beskrivs i den separata publikationen ”Kopparfors Skogars Hållbarhetsredovisning 
2021” som följer GRI Standards (Global Reporting Initiatives Standards).
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i Kopparfors Skogar AB, org.nr 559170-5438 

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för Kopparfors Skogar AB för år 2021. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 10-38 
i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga av-
seenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kon-
cernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 

direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra nå-
got av detta.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en så-
dan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upp-
lysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämta-
de revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål-
landen som kan leda till betydande tvivel om bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 



i årsredovisningen och koncernredovisningen om den vä-

sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och

koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi-

sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-

rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden

göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen

och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisning-

en, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och

koncernredovisningen återger de underliggande transaktio-

nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis

avseende den finansiella informationen för enheterna eller

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande

avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är en-

samt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-

nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den

interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och

andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-

stäUande direktörens förvaltning för Kopparfors Skogar AB

för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bo-

lagets vinst eUer förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-

slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamö-

ter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps -

året.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och

koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till

utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om

utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets

och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer

på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-

en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat

att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska

situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad

så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-

miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggan-

de sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och

bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bola-

gets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och

för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta re visions -

bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om

någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något

väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bo-

laget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner

av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget

är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett

förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är

förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.

Vilka tillkommande gransknings åtgärder som utförs baseras

på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och

väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på så-

dana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga

för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha

särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och

andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om

ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens

förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval

av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är

förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 30 mars 2022

igs Pncewat.erhouseCoopers AB

-L-.
/,

Bo Lagerström

Auktoriserad revisor

KOPPARFORS SKOGAR ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021 41



42      KOPPARFORS SKOGAR ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021



KOPPARFORS SKOGAR ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021      43      
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	Årsredovisning 2021 Kopparfors Skogar FINAL.pdf
	Underskriftsidor KSAB och KFAB från revisorn 220330.pdf

	Underskriftssida KSAB ÅR 2021 SIGNED.pdf
	Revisionsberättelse KSAB ÅR 2021 SIGNED.pdf



