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(Mkr) 2011 2010 2009 2008 2007
Nyckeltal

Rörelsemarginal, % 11,0 11,3 10,6 6,8 11,2

Operativt kapital, genomsnitt 8 251 7 810 7 849 8 175 8 010

Avkastning på operativt kapital 11,0 11,9 10,8 6,1 10,5

Soliditet, % 38 36 34 28 29

Nettoskuld 2 948 2 322 2 504 4 096 2 905

Totala tillgångar 12 681 12 715 12 265 10 330 12 085

Resultaträkningar i sammandrag

Intäkter 8 254 8 178 8 039 7 396 7 519

Rörelseresultat 907 926 851 500 1) 842

Resultat efter finansiella poster 852 919 787 177 832

Årets resultat 661 701 590 219 648

Kassaflödesanalyser i sammandrag

Kassaflöde från den löpande verksamheten 832 1 314 1 798 661 1 043

Kassaflöde från investeringsverksamheten -787 -705 -784 -340 -200

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -55 -604 -1 139 -182 -865

Årets kassaflöde -10 5 -125 139 -22

Medelantal anställda 1 772 1 760 1 811 1 867 1 919

1) Exklusive omstruktureringskostnader på 71 Mkr

  Femårsöversikt
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Styrelse, verkställande direktör och revisorer 

Vigo Carlund 

Styrelseordförande

Ledamot sedan 2001 och ordförande sedan 2002. 

Född 1946. styrelseledamot i Investment AB Kinnevik sedan 

augusti 2006, VD och koncernchef för Kinnevik 1999–2006.        

styrelseledamot i Academic Work solutions AB sedan 2006.  

styrelseledamot i net Entertainment nE AB sedan 2008 och 

därefter styrelseordförande från 2011. Var VD för Korsnäs 

1998–2000. styrelseordförande i Los naranjos s.A. sedan 

2010. styrelseledamot i iZettle AB sedan 2011.

Mia Brunell Livfors

Ledamot sedan 2006.

Ekonomlinjen stockholms Universitet, född 1965. VD och 

koncernchef i Investment AB Kinnevik sedan augusti 2006. 

styrelseordförande i Metro International s.A. sedan 2008,  

styrelseledamot sedan 2006. Tele2 AB sedan 2006, Transcom 

WorldWide s.A. sedan 2006, Millicom International Cellular 

s.A. sedan 2007, Modern Times Group MTG AB sedan 2007 

och H & M Hennes & Mauritz AB sedan 2008.

Leif Brodén

Ledamot sedan 2007.

Internationell ekonomi, Göteborgs Universitet och MBA Han-

delshögskolan, stockholm, född 1960. VD och koncernchef 

södra. Vice ordförande i skogsindustrierna. styrelseordfö-

rande i södra Cell, södra Timber och södra Interiör.

Ole Kjörrefjord

Ledamot sedan 2004.

MBA Harvard Business school, UsA, född 1955. styrelseord-

förande i Hector rail AB, Fleetech AB samt Fleet 101 AB. 

Wilhelm Klingspor 

Ledamot mellan 1999-2000 och sedan 2003.

skogsmästare, skinnskatteberg, sveriges Lantbruksuniversitet, 

född 1962. styrelseledamot i Investment AB Kinnevik sedan 

2004 och Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan 1999-2004. 

VD i Hellekis säteri AB.

Stig Nordin

Ledamot mellan 1992-2000 och sedan 2004.

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, född 1943. styrel-

seledamot i Investment AB Kinnevik mellan 2004-2010 och 

Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan 1992-2004. VD och 

koncernchef för Industriförvaltnings AB Kinnevik 1992-1999 

och VD för Korsnäs 1993-1998.

Hannu Ryöppönen

Ledamot sedan 2010.

Civilekonom med examen från den svenska Handelshög-

skolan i Helsingfors, född 1952. Var fram till mars 2009 

vice VD i stora Enso oyj. Tidigare finanschef på Ahold,                    

IndustriKapital samt IKEA.  styrelseordförande för Altors Pri-

vate Equity fonder, styrelseledamot i Amer sport Corporation 

oyj, novo nordisk A/s, neste oil oyj och vice ordförande i 

rautaruukki. Medlem av Citigroups nordic Advisory Board.

Ola Hallberg 

Arbetstagarrepresentant/Ledamot sedan 2007 och Arbets-

tagarrepresentant/Suppleant sedan 2006.

Produktionsflödesansvarig, född 1965.

Bo Myrberg

Arbetstagarrepresentant/Suppleant sedan 2009 och Arbets-

tagarrepresentant/Ledamot sedan 2008.

Processoperatör, född 1967. Arbetstagarrepresentant/Ledamot 

i Investment AB Kinnevik sedan 2009 och Arbetstagarre-

presentant/suppleant sedan 2008.

Hans Holmén

Arbetstagarrepresentant/Suppleant sedan 2007.

Tekniker automation, född 1955. 

Per Eriksson

Arbetstagarrepresentant/Ledamot sedan 2009 och Arbets-

tagarrepresentant/Suppleant sedan 2006.

Hjälpeldare, född 1955.

Christer Simrén

VD. 

(Ingår ej i styrelsen) 

Teknologie Doktor Industriell organisation och Civilin-

genjör vid Chalmers Tekniska Högskola, Civilekonom vid          

Handelshögskolan Göteborg, född 1961. Anställningsår 2008. 

Tidigare VD och koncernchef Wermland Paper AB, VD och 

koncernchef Mediabricks (nuvarande Handmark Us), vice 

VD Korsnäs AB, VD Applied Value scandinavia, VD CHAMPs 

(Chalmers Advanced Management Programs). styrelseord-

förande i sia Latgran och i Vireo AB. styrelseledamot i AB 

Geveko. styrelseordförande i Bomhus Energi. 

Revisorer
På bolagsstämman 2008 utsågs revisionsfirman Ernst & 

Young AB till revisorer med Thomas Forslund som huvudan-

svarig revisor.

Thomas Forslund

Auktoriserad revisor, född 1965.

Thomas Forslund har revisionsuppdrag i ett flertal            

noterade bolag såsom Investment AB Kinnevik, DGC one 

AB, systemair AB, TradeDoubler AB, WesC AB samt Feelgood 

svenska AB.
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Förvaltningberättelse

Korsnäs AB, organisationsnummer 556023-8338 är ett helägt 

dotterbolag till Investment AB Kinnevik, organisationsnum-

mer 556047-9742 med säte i stockholm. 

De finansiella rapporterna godkändes av styrelsen den 19 

mars 2012 och styrelsen och verkställande direktören avger 

härmed årsredovisning och koncernredovisning för räken-

skapsåret 2011. Balans- och resultaträkning för koncern och 

moderbolag ska framläggas på årsstämma den 20 april 2012 

för fastställande. 

Nyckeltal (Mkr) 2011 2010
Intäkter 8 254 8 178

Rörelseresultat (EBIT) 907 926

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 687 604

Avskrivningar -608 -602

Operativt kapital, genomsnitt 8 251 7 810

Avkastning på operativt kapital 11,0% 11,9%

Antal anställda 1 772 1 760

Historik 
Korsnäs bildades 1855 och sågverksrörelse startades 1858 

i Korsnäs i Dalarna. Verksamheten flyttade 1899 till Gävle. 

1910 startades massatillverkning vid Korsnäsverken i Gävle 

och 1925 installerades företagets första pappersmaskin. 

Massa-, kartong- och papperstillverkning har successivt 

utvecklats till Korsnäs huvudsakliga verksamhet och Korsnäs 

Industri är idag en av de ledande tillverkarna av färskfiberba-

serade förpackningsmaterial till företrädesvis konsumentpro-

dukter. som ett led i expansionen inom förpackningsmaterial 

förvärvade Korsnäs 2006 kartongbruket Frövi. Den industriel-

la basverksamheten är därefter koncentrerad till produktions-

anläggningarna i Gävle och Frövi med årliga kapaciteter på 

700 Kton respektive 430 Kton pappers- och kartongproduk-

ter. Företaget har i dag fyra maskiner för produktion i drift; 

Pappersmaskin (”PM”) 2, 4 och 5 i Gävle samt Kartongma-

skin (”KM”) 5 i Frövi.  Under 2009 köptes en anläggning för 

produktion av CTMP-massa i rockhammar och under 2010 

höjdes kapaciteten i denna anläggning till 90 Kton. Korsnäs 

är därmed självförsörjande av massa till koncernens pappers- 

och kartongproduktion.  

Korsnäs har sedan länge en medveten strategi med 

inriktning mot högförädlade produkter. Kartong har därmed 

blivit det största produktområdet, där vätskekartong används 

till dryckesförpackningar, White Top Kraft Liner (”WTL”) till 

ytterskikt i wellpappförpackningar och Cartonboard för att 

främst förpacka kosmetika, exklusiva drycker och konfektyr.  

Med sin långa och gedigna erfarenhet, omfattande kompe-

tens och avancerade teknologi skapar Korsnäs förutsättningar 

för att möta sina kunders höga krav.

Korsnäs avslutade 2002 sitt engagemang i sågverksnä-

ringen genom att avyttra Kastets sågverk. Under 2002 och 

2004 avyttrades även den svenska skogsmarken genom två 

transaktioner. 2002 såldes drygt en tredjedel av skogsmarken 

till sveaskog och under 2004 överfördes resterande skogs-

mark till Bergvik skog, ett nybildat bolag i vilket Korsnäs 

innehar 5% av aktierna. Efter dessa avyttringar består     

Korsnäs svenska skogsinnehav av ungefär 15.000 hektar 

mark av speciell karaktär.

Koncernens resultat
Totala intäkter för året uppgick till 8.254 Mkr jämfört med 

8.178 Mkr föregående år.  

rörelseresultatet uppgick till 907 (926) Mkr. I rörelse-

resultatet för 2011 ingår försäkringsersättning med 45 Mkr, 

avseende en skada på sodapannan i Frövi som orsakade 

kortare produktionsstopp 2009 och 2010. rörelseresultatet 

för innevarande år har påverkats negativt av ett driftavbrott 

på en turbin i Gävle (inkluderat nedan bland energikostna-

der). Driftavbrottet beräknas ha medfört extra kostnader om 

cirka 40 Mkr. rörelseresultatet har även påverkats negativ 

av högre kostnader för ved och kemikalier vilka inte fullt 

ut har kompenserats med högre försäljningspriser. Energi-

kostnaderna var, trots den negativa effekten från avbrott i 

turbinen, lägre än föregående år främst till följd av energi-

investeringar i Gävle och lägre elpris. I resultatet för 2010 

ingick konfliktersättning från svenskt näringsliv med 84 Mkr 

som kompensation för direkta kostnader i samband med 

arbetsmarknadskonflikt. 

Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick netto 

till -55 (-7) Mkr, varav räntenetto utgjorde -137 (-64) Mkr. 

Försämrat räntenetto förklaras främst av högre räntenivåer.

resultat efter finansiella poster uppgick till 852 (919) Mkr.

redovisad skattekostnad uppgick till -191 (-218) Mkr.
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Förklaringsposter till förändringar i rörelseresultatet (Mkr)
Rörelseresultat föregående år 926

Leverans- och produktionsvolymer samt  
förändrad produktmix 76

Försäljningspriser inklusive valutaeffekter 142

Kostnadsförändring kemikalier -73

Kostnadsförändring massaved och extern massa -182

Kostnadsförändring energi 95

Förändring fasta kostnader -63

Försäkringsersättning 45

Erhållen konfliktersättning -84

Övrigt 25

Rörelseresultat innevarande år 907

Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 

exklusive förändring i rörelsekapital uppgick under året till 

1.270 (1.201) Mkr. Det högre kassaflödet förklaras främst av 

lägre betald skatt med 64 Mkr under 2011. rörelsekapitalet 

ökade med 438 (minskade med 113) Mkr. I rörelsekapitalet 

ingår en negativ effekt från ökning av varulager om 472 

(minskning om 59) Mkr. 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 

under perioden till 687 (604) Mkr. 

Investering i övriga aktier och andelar uppgick till 112 

(115) Mkr avseende investering i Bomhus Energi AB.

Finansiell ställning 
Koncernens tillgängliga likvida medel, inklusive kortfristiga 

placeringar och tillgängliga kreditlöften, uppgick per den 31 

december 2011 till 902 Mkr och per den 31 december 2010 

till 792 Mkr. 

Koncernens räntebärande nettoskuldsättning uppgick per 

samma datum till 2.948 Mkr respektive 2.322 Mkr. samtliga 

lån har högst 3 månaders och löper med en räntesats om 

stibor eller liknande basränta med en genomsnittlig marginal 

om 1,7%. Per den 31 december 2011 uppgick genomsnittlig 

återstående löptid för samtliga låneramar till 3,9 år.

 Av koncernens räntekostnader och andra finansiella 

kostnader om -224 (-135) Mkr uppgick räntekostnaderna till 

-206 (-125) Mkr. Detta innebär att den genomsnittliga ränte-

satsen för året var 4,2 (2,5%) (räknat som räntekostnader i 

relation till genomsnittliga räntebärande skulder). 

Koncernens upplåning sker i huvudsak i svenska kronor. 

nettoflödet av utländsk valuta uppgår på årsbasis till ett net-

toinflöde om cirka 600 Mkr, vilket främst utgörs av Korsnäs 

försäljning i EUr och GBP.

Korsnäs Industri

Nyckeltal (Mkr) 2011 2010 
Intäkter 7 129 7 148

Rörelseresultat (EBIT) 859 879

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 674 595

Avskrivningar -601 -596

Operativt kapital, genomsnitt 7 893 7 458

Avkastning på operativt kapital 10,9% 11,8%

Antal anställda 1 550 1 527

Viktiga händelser under 2011

Marknad
Från ett stabilt marknadsläge under det första kvartalet har 

marknaden sedan det andra kvartalet kännetecknats av 

osäkerhet, med avvaktan hos kunderna, som reducerar sina 

lager och avvaktar med beställningar på grund av osäkerhet 

om vart marknaden tar vägen. Efterfrågan under 2011 har 

sammantaget varit lägre än 2010, som kännetecknades av 

stark efterfrågan. 

Korsnäs lagernivåer var vid ingången av året låga, 

och under andra kvartalet hade Frövianläggningen en del 

produktionsproblem. Detta innebar att leveranserna första 

halvåret 2011 påverkades av brist på material att leverera, 

medan leveranserna under andra halvåret har påverkats av 

osäkerhet på marknaden. Försäljningen av pappers- och 

kartongprodukter uppgick till 1.002 Kton under året jämfört 

med 1.021 Kton under 2010.  Prishöjningar genomfördes från 

1 januari 2011 i enlighet med avtal med större kunder inom 

vätskekartong och även för övriga produktområden genom-

fördes prishöjningar under årets nio första månader. Under 

fjärde kvartalet har priserna varit oförändrade.

Kunderna efterfrågar idag i allt högre utsträckning olika 

typer av produkter och lösningar för leveransservice och 

applikationskunskap. Korsnäs strävan är att erbjuda detta 

till en hög kvalitet och en för kunden låg totalkostnad.        

Korsnäs långsiktiga strategi, att fokusera på tillväxtmarkna-

der samt erbjuda differentierade och nischade produkter som 

motsvarar mycket högt ställda krav på styrka, tryckresultat, 

formbarhet samt körbarhet i konvertering, har varit fortsatt 

framgångsrik under året med ökad försäljning inom prio-

riterade tillväxtområden. Korsnäs position på marknaden 

karaktäriseras främst av produkter med hög styrka och god 

möjlighet till konvertering.

Vätskekartong
Vätskekartong används för att tillverka förpackningar till 

mjölkprodukter, juice och andra drycker, en marknad som 

fortsätter att växa främst i Asien och sydamerika. Det är i 

första hand bestruken vätskekartong som visar tillväxt, som 
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en följd av slutkundernas ökade krav på tryckkvaliteten på 

färdiga förpackningar. Korsnäs leveranser av vätskekartong 

har under 2011 ökat med 6% jämfört med föregående år. 

Prishöjningar har skett i enlighet med de flerårsavtal Korsnäs 

har med ett antal kunder om leverans av vätskekartong. 

Övriga stora leverantörer av vätskekartong är bland annat 

storaEnso och Klabin. Konkurrens finns även från andra 

förpackningsmaterial, främst plastflaskor. 

Cartonboard
Korsnäs Cartonboard används främst inom utvalda segment 

för att förpacka bland annat kosmetika, lyxdrycker och kon-

fektyr.  Inom cartonboard har leveranserna minskat jämfört 

med 2010 på grund av en vikande efterfrågan under slutet 

av året i kombination med en reducering av lagernivåer hos 

kunderna. Andelen försäljning av helvit kartong, Korsnäs 

White, har i enlighet med bolagets målsättning ökat. Konkur-

renter inom cartonboard är bland annat storaEnso, M-real 

och Holmen.

White Top Kraft Liner (WTL)
WTL används till ytterskiktet på wellpappförpackningar. 

Marknaden för WTL i Europa minskade under 2011. Korsnäs 

totala försäljning av WTL har minskat under året till följd av 

lägre efterfrågan. Andelen försäljning av bestruken WTL har 

dock ökat i linje med bolagets långsiktiga strategi. På mark-

naden finns ett flertal leverantörer där M-real är huvudkon-

kurrent.

Säck- och kraftpapper
säck- och kraftpapper används till säckar, bärkassar och livs-

medelsförpackningar.  även efterfrågan på säck- och kraft-

papper har försvagats under senare delen av året. Marknaden 

för vitt papper, vilket är det segment som Korsnäs sedan 

ett par år tillbaka fokuserar på, befinner sig i en relativt bra 

balans mellan utbud och efterfrågan och har försvagats i 

mindre omfattning. Korsnäs försäljning av vitt papper ökade  

under 2011, medan den totala volymen säck- och kraftpapper 

minskade något. Billerud och UPM Kymmene är huvudkon-

kurrenter inom detta produktområde. 

Produktion
Produktionsutfallet uppgick för 2011 till 1.061 Kton att jäm-

föra med 1.019 Kton 2010. 

Produktionsvolymerna för 2011 har påverkats av ett antal 

mindre driftsproblem vid Gävleanläggningen under det fjärde 

kvartalet vilka resulterade i ett produktionsbortfall om sam-

manlagt cirka 15 Kton (utöver produktionsbortfall till följd av 

det 11 dygn långa underhållsstoppet), samt vid anläggningen 

i Frövi under det andra kvartalet om drygt 10 Kton pap-

pers- och kartongprodukter. Under 2010 påverkades Korsnäs 

produktion av produktionsbortfall om cirka 59 Kton (varav 

21 Kton under det fjärde kvartalet) på grund av oplanerade 

driftstopp och en arbetsmarknadskonflikt.  

Till följd av energiinvesteringar i Gävle har energikostna-

derna sänkts väsentligt jämfört med 2010. Den nya indunst-

ningsanläggningen som driftsattes i maj 2010 har minskat 

oljeförbrukningen väl i linje med den beräknade besparingen 

på 19.000 m3 per år.  I april 2011 havererade dock en turbin 

i Gävle vilket resulterade i ett driftavbrott för turbinen fram 

till i slutet av juli. Driftavbrottet beräknas ha medfört extra 

kostnader om cirka 40 Mkr.

Investeringar och underhållsstopp
I mars 2010 tecknade Korsnäs avtal med Gävle Kommun om 

investering i Bomhus Energi AB (”Bomhus”), ett gemensam-

ägt bolag som ska uppföra en ny bioenergianläggning på 

Korsnäs industriområde i Gävle. syftet med den nya bioener-

gianläggningen är att från 2013 säkra leverans av miljövänlig 

el och ånga till Korsnäsfabriken samt fjärrvärme till Gävle 

Energis kunder. samtliga huvudkomponenter är upphandlade 

inom projektets budgetramar och arbetet med montage av 

utrustningen löper enligt plan.  För Korsnäs kommer inves-

teringen i 50% av aktier och förlagslån i Bomhus att uppgå 

till cirka 320 Mkr, varav 115 Mkr utbetalades under 2010 och 

112 Mkr under 2011. I tillägg till investeringen i Bomhus 

Energi genomför Korsnäs ytterligare energiinvesteringar om 

cirka 145 Mkr i befintlig anläggning för leverans av spillvär-

me till Gävle Energi AB, varav 66 Mkr utbetalades 2010 och 

29 Mkr under 2011.

Under tredje kvartalet 2011 fattades beslut om att inves-

tera 270 Mkr i ombyggnad av PM5 i Gävle. ombyggnaden 

berör flera delar av maskinen och är en offensiv kvalitets-

investering för att förbättra ytorna på kartongen. ombygg--

naden kommer att genomföras under ordinarie underhålls-

stopp hösten 2012.

Beslut har även fattats om att installera en ny tvättpress 

och att modifiera syrgassteget i Fiberlinje 3 i Gävle. ombygg-

naden förväntas öka vedutbytet och minska behovet av blek-

kemikalier. Investeringsbeloppet uppgår till 95 Mkr varav   

29 Mkr utbetalats under 2011.

I juli erhöll Korsnäs Gävle en dom från Mark- och 

Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Enligt domen skall 

Korsnäs ytterligare sänka utsläppen av ToC (Total orga-

nic Carbon, syreförbrukande ämnen) från fabriken i Gävle.   

Korsnäs behöver därför under 2014 investera cirka 200-300 

Mkr i sin externa reningsanläggning. Korsnäs överklagade 

domen till Mark- och miljööverdomstolen och prövningstill-

stånd beviljades i november.
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Korsnäs Skog

Nyckeltal (Mkr) 2011 2010
Externa Intäkter 1 125 1 030

Rörelseresultat (EBIT) 48 47

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 13 9

Avskrivningar -7 -5

Operativt kapital, genomsnitt 359 352

Avkastning på operativt kapital 13,4% 13,4%

Antal anställda 222 233

Korsnäs skog har ansvar för inköp av virke och fiber 

till Korsnäs massa- och pappersbruk samt för utförandet av 

skogsbrukstjänster enligt avtal med Bergvik skog. Korsnäs 

skogs externa kunder är i huvudsak sågverk och granfiber-

förbrukare i Mellansverige och i Lettland.

Massavedspriserna höjdes från den 1 januari 2011 med 

10-30 kr/m3fub beroende på sortiment och upptagnings-

område. Under sommaren annonserades ytterligare prishöj-

ningar om 10-25 kr/m3fub, vilka dock aldrig fick genomslag 

på Korsnäs inköpspriser innan en prissänkning med upp till 

15 kr/m3fub från Korsnäs tidigare prisnivå annonserades i 

september. En ytterligare prissänkning genomfördes i mitten 

på december med 20 kr/m3fub för barrmassaved och 15-20 

kr/m3fub för björkmassaved. Prisförändringar på massaved 

får effekt på Korsnäs rörelseresultat med cirka 3-6 månaders 

eftersläpning.

Forskning och utveckling 
Korsnäs har under året fördjupat samarbetet med de största 

kunderna, med inriktning mot att växa volymmässigt tillsam-

mans med dessa. I flera fall har arbetet skett i direkta samar-

betsprojekt med kunden med värdekedjan som utgångspunkt 

för utvecklingsinsatserna. Arbetet med bestrykningskon-

cept har utmynnat i optimerade produkter i alla bestrukna 

segment. Arbete med konverterbarhet har gett goda resultat 

för befintliga produkter, vilket förväntas bidra till ytterligare 

förbättrad utbytbarhet mellan anläggningarna. I samverkan 

med marknad och produktion har flera utvecklingsinsatser 

genomförts med stärkt marknadsposition som utgångspunkt, 

med goda resultat. Arbetet med mervärdeskoncept inom 

samtliga slutanvändningsområden har påbörjats. Volymen 

avseende nylanserade produkter har växt under året och yt-

terligare koncept har tagits fram för kommande kvalificering-

ar och lanseringar. Korsnäs satsade 76 (76) Mkr på forskning 

och utveckling under året, beräknat som total resursförbruk-

ning inklusive Massa och Papper, skog och Energi.

Miljö
För Korsnäs är miljöarbetet en förbättringsprocess som alltid 

pågår. Vårt mål är att verka i uthållig balans med naturen. 

Alla Korsnäs produkter baseras på förnyelsebara råvaror 

från skogen. Detta ställer krav på miljöhänsyn i vår verksam-

het såväl i skogen, där vi utan att vara en större skogsägare 

ändå har en stor inverkan genom vår skogsbrukarorganisa-

tion, som i vår produktion av kartong och papper. 

Certifierat skogsbruk 
Miljö- och klimatvänliga produkter får ökad efterfrågan i ett 

samhälle som strävar mot hållbar utveckling. Ett skogsbruk 

som kombinerar ekonomisk virkesproduktion med högt 

ställda krav på hänsyn till miljön och skogens sociala värden 

är därför av strategisk betydelse för Korsnäs. 

redan 1997 certifierades Korsnäs skogsbruk enligt 

standarden FsC för skogsbruk (Forest Management), som 

handlar om ett ansvarsfullt skogsbruk med hållbarhet som 

vision. senare tillkom certifiering även enligt FsC, Chain of 

Custody, dvs. spårbarhet för virket och FsC Controlled Wood. 

I dag kan all vedråvara stegvis spåras genom leveranskedjan 

till sitt ursprung så att företaget vet att det inte kommer från 

kontroversiella källor. Korsnäs är certifierat även enligt PEFC, 

som också verkar för ett hållbart skogsbruk. 

Korsnäs egna skogsinnehav är i dag litet och avsätts till 

största delen för naturvårdsändamål. Korsnäs sköter emeller-

tid skog som ägs av Bergvik skog och har alltså en omfat-

tande skogsbruksverksamhet i Mellansverige. I hela detta 

område köps också råvara från många små privata skogsäga-

re, hos vilka Korsnäs skog avverkar, utför skogsvård och ger 

rådgivning och service. I denna verksamhet ställer Korsnäs 

utöver lagstiftningens och skogbrukscertifieringens krav även 

upp egna mål med stöd av Iso 14001 och Korsnäs miljöpo-

licy. strävan är fortsatt miljöanpassning där Korsnäs skog 

genom åren bland annat arbetat med att minska markskador, 

kvalitetssäkra gallringar och analysera bränsleförbrukning.

Efterfrågan på certifierade produkter växer. Därför har 

Korsnäs som ambition att öka andelen certifierat virke i 

företagets totala virkesförbruning. Företagets mål att öka 

arealen certifierad mark hos privata skogsägare, är ett sätt att 

koncentrera arbetet på att kunna erbjuda alltmer certifierade 

produkter.   

Klimatpåverkan 
Korsnäs industriella verksamhet i Gävle, Frövi och rockham-

mar bedrivs efter tillstånd från berörda myndigheter med 

villkor för belastning på luft och vatten som följs upp och 

redovisas löpande. För Gävle omfattar nuvarande tillstånd 

700 Kton massa och 755 Kton slutprodukter i form av pap-
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per och kartong. För Frövi meddelade Miljödomstolen under 

slutet av 2008 beslut om nytt produktionstillstånd omfattande 

300 Kton sulfatmassaproduktion varav 140 Kton får blekas. 

För rockhammar erhölls i februari 2010 tillstånd att produ-

cera 90 Kton CTMP massa. 

Under 2011 har Korsnäs bedrivit ett framgångsrikt arbete 

för att upprätthålla god marginal mellan villkor och utsläpps-

nivåer. 

Korsnäs har under den senaste 20-årsperioden markant 

minskat den fossila koldioxidbelastningen från tillverknings-

processen av massa, papper och kartong. 2007 satte Korsnäs 

målsättningen att fram till 2020 minska Co2-belastningen 

med ytterligare 25% mätt per enhet producerad slutprodukt. 

Den nya indunstningsanläggningen som togs i drift 2010 har 

tillsammans med en rad andra åtgärder lett till att fossil kol-

dioxid per ton slutprodukt minskat med 44 procent mellan 

2007 och 2011. Klimatmålet för 2020 har alltså redan upp-

nåtts med god marginal. Dessa utsläpp kommer att minska 

ytterligare när den nya kraftvärmeanläggningen i Gävle tas 

i drift 2013, se avsnittet Investeringar och underhållstopp 

ovan, då också ett nytt långsiktigt mål kommer att sättas. 

Korsnäs redovisar sedan 2010 enligt Global reporting 

Initiative (GrI), världens mest använda verktyg för hållbar-

hetsredovisning. 

Korsnäs fullständiga GrI-redovisning finns på www.

korsnas.com.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens finansiering och hantering av finansiella risker är 

centraliserad till Kinneviks finansfunktion och bedrivs utifrån 

en av styrelsen fastställd finanspolicy. Koncernens operativa 

risker bedöms, hanteras och rapporteras till styrelsen. Kon-

cernen har en modell för riskhantering, vilken syftar till att 

identifiera, kontrollera och reducera risker. rapportering av 

identifierade risker och hantering av dessa sker en gång per 

kvartal till styrelsen.

Korsnäs operationella risker utgörs främst av relationer 

till kunder vad gäller betalningsförmåga och risk att förlora 

relationen, leverantörer vad gäller tillförlitlighet, kvalitet 

och pris samt större haveri i produktionsapparaten. Korsnäs 

genomför löpande översyn av kunder och leverantörer samt 

bedriver omfattande kontroller och underhåll för att mini-

mera risken för produktionsstörningar.

risken att kunderna inte kommer att fullgöra sina betal-

ningsförpliktelser begränsas genom aktiv kreditkontroll samt 

selektiv kreditförsäkring, varvid samtliga kunder analyseras 

av säljansvariga och av ett kreditråd månadsvis. Därefter 

bevakas kunderna löpande av kreditfunktionen med hjälp av 

bland annat information från Dun & Bradstreet. Avvikelser 

mot uppgjorda avtal hanteras löpande i kreditrådet.

Inom produktionen utförs riskinventering med fokus på 

områden som kan tänkas orsaka allvarliga produktionsstör-

ningar. För identifierade riskområden upprättas planer hur 

man i möjligaste mån förebygger dessa samt hur hantering av 

onormala situationer skall ske. Motsvarande inventering görs 

också för säkerhet och arbetsmiljö.

Korsnäs nettoköp av el uppgick under 2011 till 1 056 

GWh. Dessutom förbrukades 393 GWh egenproducerad el. 

Korsnäs har sedan den nordiska elmarknaden avreglerades 

använt finansiella säkringar för att minska exponeringen 

mot tillfälliga fluktuationer i elpriset. Under slutet av 2009 

fattades beslut om att upphöra med finansiella säkringar med 

motivet att samtliga övriga kostnadsposter, samt en stor del 

av intäkterna, påverkas omgående av förändrade marknads-

priser, samt att elkostnaderna utgör en mindre, och efter att 

pågående energiinvesteringar slutförts allt mindre, del av 

företagets kostnadsbas. Inga nya säkringskontrakt ingås där-

för och resultatet av den portfölj som innehades vid årsskiftet 

kommer att redovisas i takt med att de förfaller. Marknads-

värdet på återstående finansiella säkringar uppgick per 31 

december till -8 (75) Mkr, och omfattar 17%  av bedömt net-

toköp av el i sverige för 2012. 

Vad gäller inköp av vedråvara, till Korsnäs fabriker i 

Gävle, Frövi och rockhammar motsvarades under 2011 cirka 

hälften av Korsnäs massavedsförbrukning av leveranser från 

Bergvik skog och sveaskog. resterande vedråvara kommer 

från inköp i sverige samt från Åland och Baltikum. Merpar-

ten av den svenska veden utgörs av barrfiber och merparten 

av importen utgörs av lövfiber. Korsnäs avtal med Bergvik är 

långsiktigt och priserna uppdateras löpande. 

Korsnäs nettoflöde av utländsk valuta uppgår på årsbasis 

till ett nettoinflöde om cirka  600 Mkr, vilket främst utgörs av 

försäljning i Euro och GBP. För 2012 förväntas motsvarande 

siffra uppgå till cirka 800 Mkr. Koncernens policy är att inte 

säkra denna transaktionsexponering genom till exempel 

terminskontrakt, med motivet att det är ett jämnt löpande 

nettoinflöde av utländsk valuta som även med kurssäkring 

över tiden skulle påverkas av kursförändringar.

För ytterligare beskrivning av hantering av finansiella 

risker, se. not 30

Medarbetare och organisation
Korsnäs arbete med strategisk kompetens- och bemannings-

planering startades under 2011. Arbetet innebär att beman-

ningsfrågorna hanteras på ett strukturerat sätt med god 

framförhållning.

som en del av Korsnäs strategiska personalarbete har en 

grupp yrkestraineer anställts för att på sikt gå in i ordinarie 
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befattningar. 

Korsnäs samtliga chefer har under året deltagit i tre av 

sex ledarskapsmoduler i syfte öka kunskaperna i generellt 

ledarskap men också i specifik förändringsledning. Ledar-

skapsprogrammet genomförs som en del i arbetet med att 

implementera KoM (Korsnäs operativa Målstyrning). Paral-

lellt med ledarutvecklingsprogrammet genomförs individuell 

coaching både med interna och externa coacher. Under 

året har även utvecklingsinsatser genomförts på gruppnivå.       

En ny metod för utvecklingssamtal, Korsnäs Medarbetar-

utveckling, har tagits fram tillsammans med företrädare för 

de fackliga organisationerna. samtliga anställda har informe-

rats under informationsträffar och därefter utbildats genom 

interaktiv utbildning.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick under året till 7.945 (7.933) 

Mkr. rörelseresultatet uppgick till 696 (713) Mkr.  

Erhållna utdelningar uppgick till 5 (4) Mkr. nettot av 

övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till -152 

(-78) Mkr.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster blev 549 

(638) Mkr.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 

till 651 (577) Mkr.

Moderbolagets räntebärande externa skulder uppgick till 

4.360 (4.473) Mkr.

Framtida utveckling
Inför 2012 är kunderna avvaktande och efterfrågeläget     

osäkert.

Prissänkningar i mitten av december med 20 kr/m³ fub 

för barrmassaved och 15-20 kr/m³ fub för björkmassaved 

kommer att påverka Korsnäs resultat positivt med cirka 3-6 

månaders fördröjning. 

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser som påverkar bolagets finansiella 

ställning har inträffat efter rapportperiodens utgång. 

Förslag till vinstdisposition
Till förfogande för moderbolagets årsstämma står:

Fritt eget kapital 955.551.295

styrelsen och verkställande direktören föreslår att till års-

stämmans förfogande stående vinstmedel disponeras på 

följande sätt:

I ny räkning överföres 955.551.295

summa 955.551.295
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Koncernens Resultaträkning

för tiden 1 januari-31 december (Mkr)

Not 2011 2010
Intäkter 2 8 254 8 178

Kostnad för sålda varor och tjänster -7 100 -7 022

Bruttoresultat 1 154 1 156

Försäljningskostnader -124 -128

Administrationskostnader -182 -179

Forsknings- och utvecklingskostnader -76 -76

Övriga rörelseintäkter 3 138 311

Övriga rörelsekostnader 3 -4 -158

Rörelseresultat 2, 3, 4 907 926

Erhållna utdelningar 5 4 4

Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar 6 97 64

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 70 61

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -224 -135

Resultat efter finansiella poster 852 919

Skatt på årets resultat 8 -191 -218

Årets resultat 661 701

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 661 701

Resultat per aktie före/efter utspädning, kronor 12 13

Föreslagen utdelning per aktie, kronor - -

Genomsnittlig antal utestående aktier före/efter utspädning 53 613 270 53 613 270

Rapport över totalresultat för koncernen

för tiden 1 januari-31 december  (Mkr) 2011 2010
Årets resultat 661 701

Årets övriga totalresultat

Omräkningsdifferenser 1 -14

Värdeförändring kassaflödessäkring överförda till resultaträkningen -14 -46

Värdeförändring kassaflödessäkring -69 143

Aktuariella vinster och förluster -14 6

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 25 -27

Summa övrigt totalresultat -71 62

Årets totalresultat 590 763

Årets totalresultat hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 590 763
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Koncernens Balansräkning

per den 31 december (Mkr)

Not 2011 2010
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 771 771

Materiella och biologiska anläggningstillgångar 10 6 058 5 980

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen 11 656 560

Fordringar på koncernföretag 11 1 837 2 577

Innehav redovisade i enlighet med 
kapitalandelsmetoden 12 231 119

Summa anläggningstillgångar 9 553 10 007

Omsättningstillgångar

Varulager 14 2 048 1 576

Kundfordringar och övriga fordringar 15,16 967 1 009

Förutbetalda kostnader 17 37 37

Likvida medel 18 76 86

Summa omsättningstillgångar 3 128 2 708

SUMMA TILLGÅNGAR 12 681 12 715

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 19

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 54 54

Övrigt tillskjutet kapital 17 17

Reserver -18 42

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 4 775 4 491

Summa eget kapital 4 829 4 605

Långfristiga skulder

Räntebärande lån 20 4 366 4 481

Avsättningar för pensioner 21 496 504

Övriga avsättningar 22 5 22

Uppskjuten skatteskuld 8 1 052 1 115

Summa långfristiga skulder 5 919 6 122

Kortfristiga skulder

Räntebärande lån 20 1 0

Avsättningar 22 19 36

Skulder till koncernföretag 505 530

Leverantörsskulder och övriga skulder 23 1 403 1 395

Skatteskulder 5 27

Summa kortfristiga skulder 1 933 1 988

Summa skulder 7 852 8 110

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 681 12 715

Ställda säkerheter 25

Eventualförpliktelser 26
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Aktie-  
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Säkrings- 

reserv
Omräknings-

reserv-

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat

Totalt 
eget 

kapi-
tal

Koncernen
Belopp vid årets ingång 1 januari 2010 54 17 -16 1 4 170 4 227
Övrigt totalresultat - - 71 -14 5 62

Årets resultat 701 701

Årets totalresultat - - 71 -14 706 763

Övriga förändringar i eget kapital

Effekt av aktiesparprogram 2 2

Koncernbidrag -525 -525

Skatt på koncernbidrag 138 138

Belopp vid årets utgång 31 december 2010 54 17 55 -13 4 491 4 605
Övrigt totalresultat - - -61 1 -10 -70

Årets resultat 661 661

Årets totalresultat - - -61 1 651 591
Övriga förändringar i eget kapital
Effekt av aktiesparprogram 2 2

Koncernbidrag -500 -500

Skatt på koncernbidrag 131 131

Belopp vid årets utgång 31 december 2011 54 17 -6 -12 4 775 4 829
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Koncernens Kassaflödesanalys

för tiden 1 januari-31 december (Mkr)

Not 2011 2010
Den löpande verksamheten

Årets rörelseresultat 907 926

Justering för avskrivningar 608 602

Förändring av omstruktureringsreserver -33 -38

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -23 -36

Betald skatt -189 -253

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändring av rörelsekapital 1 270 1 201

Förändring av varulager -472 59

Förändring av kundfordringar och övriga rörelsetillgångar 34 -96

Förändring av leverantörsskulder och övriga rörelseskulder 0 150

Kassaflöde från den löpande verksamheten 832 1 314

Investeringsverksamheten

Investeringar i joint ventures -112 -115

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -687 -604

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 7

Förändring av långfristiga fordringar 0 2

Erhållen utdelning 4 4

Erhållen ränta 1 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -787 -705

Finansieringsverksamheten

Upptagande av lån 0 4 750

Amortering av lån -114 -4 728

Förändring av koncernmellanhavanden 281 -492

Betalda räntor -222 -134

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -55 -604

Årets kassaflöde -10 5

Kursdifferens i likvida medel
0 0

Likvida medel vid årets början 86 81

Likvida medel vid årets slut 18 76 86
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Moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning   
för tiden 1 januari-31 december (Mkr)

Not 2011 2010

Nettoomsättning 2 7 945 7 933

Kostnad för sålda varor -6 978 -6 988

Bruttoresultat 967 945

Försäljningskostnader -93 -106

Administrationskostnader -173 -177

Forsknings- och utvecklingskostnader -76 -50

Övriga rörelseintäkter 3 75 259

Övriga rörelsekostnader 3 -4 -158

Rörelseresultat   2, 3, 4 696 713

Erhållna utdelningar 5 5 4

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 70 61

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -222 -140

Resultat efter finansiella poster 549 638

Bokslutsdispositioner 9 -9 4

Resultat före skatt 540 642

Skatt på årets resultat 8 -157 -186

Årets resultat inkl. årets totalresultat 383 456

Moderbolagets balansräkning per den 31 december (Mkr)
Not 2011 2010

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Immatriella anläggningstillgångar 10 492 564

Materiella anläggningstillgångar 10

  Skogs- och jordbruksfastigheter 3 3

  Byggnader, mark och markanläggningar 707 728

  Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 708 4 696

  Inventarier, verktyg och installationer 29 32

  Finansiell leasing 3 4

  Pågående  nyanläggningar och förskott  
  avseende materiella anläggningstillgångar 419 346

Summa  imateriella/materiella anläggningstill-

gångar
6 361 6 373

Finansiella anläggningstillgångar

  Aktier och andelar  i  koncernföretag 13 69 69

  Fordringar hos koncernföretag 13 1 939 2 635

  Andelar i intressebolag 13 227 115

  Fordringar hos intresseföretag 2 2

  Uppskjuten skattefordran 8 21 -

  Andra långfristiga värdepapperinnehav 13 181 182

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 439 3 003

Summa anläggningstillgångar 8 800 9 376

Omsättningstillgångar

Varulager 14 1 915 1 463

Kundfordringar 15 594 640

Fordringar hos koncernföretag 16 51 114

Upplupna intäkter 16 154 150

Övriga fordringar 16 123 120

Förutbetalda kostnader 17 32 32

Skattefordran 8 68 -

Kassa och bank 18 54 63

Summa omsättningstillgångar 2 991 2 582

SUMMA TILLGÅNGAR 11 792 11 958

Not 2011 2010

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (53 613 270 aktier med kvotvärde 1 kr) 54 54

Reservfond 11 11

64 64

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 573 463

Årets resultat 383 456

 956 919

Summa eget kapital 1 020 983

Obeskattade reserver 33 4 004 3 995

Långfristiga skulder

Räntebärande lån 20 4 360 4 473

Ej räntebärande lån 20 1 1

Avsättningar pensioner 21 490 464

Övriga avsättningar 22 5 21

Uppskjuten skatt 8 - 38

Skulder till koncernföretag 20 3 3

Summa långfristiga skulder 4 859 5 000

Kortfristiga skulder 

Avsättningar pensioner 21 0 1

Övriga avsättningar 22 18 34

Skatteskulder - 22

Skulder till koncernföretag 548 577

Leverantörsskulder och övriga skulder 23 1 343 1 347

Summa kortfristiga skulder 1 909 1 980

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 792 11 958

Ställda säkerheter 25 2 727 2 792

Eventualförpliktelser 26 41 38

Förändringar i moderbolagets eget kapital

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Fritt 
eget 

kapital

Totalt 
eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 1 januari 2010 54 11 781 845

Koncernbidrag -434 -434

Skatt på koncernbidrag 114 114

Aktiesparprogram 2 2

Årets resultat 2010 inkl. årets total-
resultat

456 456

Belopp vid årets utgång  

31 december 2010 54 11 919 983

Koncernbidrag -471 -471

Skatt på koncernbidrag 124 124

Aktiesparprogram 1 1

Årets resultat 2011 inkl. årets total-
resultat

383 383

Belopp vid årets utgång  

31 december 2011 54 11 956 1 020
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Moderbolagets kassaflödesanalys  
för tiden 1 januari-31 december (Mkr)

Not 2011 2010

Den löpande verksamheten

Årets rörelseresultat 696 713

Justering för avskrivningar 663 659

Förändring av omstruktureringsreserver -32 -34

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 20 -10

Betald skatt -182 -253

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 1 165 1 075

Förändring av varulager -453 63

Förändring av kundfordringar och övriga 
rörelsetillgångar 35 -102

Förändring av leverantörsskulder och övriga 
rörelseskulder -3 152

Kassaflöde från den löpande verksamheten 744 1 188

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella och biologiska anlägg-
ningstillgångar -651 -577

Försäljning av materiella och biologiska anlägg-
ningstillgångar 6 6

Investeringar i joint ventures -112 -115

Förändring av långfristiga fordringar 0 3

Erhållen utdelning 5 4

Erhållen ränta 1 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -750 -677

Finansieringsverksamheten

Upptagande av lån 0 4 750

Amortering av lån -114 -4 727

Förändring av koncernmellanhavanden 333 -427

Betalda räntor -222 -140

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 -544

Årets kassaflöde -9 -33

Likvida medel vid årets början 63 96

Likvida medel vid årets slut 18 54 63
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Regelverk
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS). 

Eftersom moderbolaget är ett bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända 
IFRS. Koncernredovisningen är vidare upprättad i enlighet med svensk lag genom 
förtidstillämpning av rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner från Rådet för finansiell rapportering. Inga nya eller förändrade standarder 
har tillämpats vid upprättande av 2011 års finansiella rapporter. 

Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk lag och med 
förtidstillämpning av rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer från 
Rådet för finansiell rapportering. 

Moderbolagets redovisningsprinciper avviker från koncernens principer när det 
gäller värdering av finansiella instrument och pensionsskulder. Moderbolaget tillämpar 
RFR 2 avseende möjlighet att inte följa IAS 39. Finansiella instrument värderas 
därmed inte till verkligt värde, som i koncernen, utan till anskaffningskostnad.       
Pensionsskulder redovisas i enlighet med svenska principer.

Ändrade och nya redovisningsprinciper för året
Inga nya eller förändrade redovisningsprinciper som trätt i kraft under året har påver-
kat koncernens redovisning för räkenskapsåret.

Framtida ändringar av redovisningsprinciper
IIASB har publicerat nya standarder om konsolidering ; IFRS 10 koncernredovisning, 
IFRS 11 Joint arrangements och omarbetat IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint 
ventures. Standarderna och omarbetningarna träder i kraft med påverkan för Korsnäs 
del för det räkenskapsår som startar 1 januari 2013. EU har ännu inte godkänt dessa 
standarder och omarbetningar.

 Den huvudsakliga potentiella effekten för Korsnäs är att den nya standarden IFRS 
11 Joint arrangements kan leda till en förändrad redovisning av innehav som i dag 
redovisas i enlighet med kapitalandelsmetoden. De nya standarderna innehåller också 
mer omfattande upplysningskrav som kan påverka Korsnäs upplysningar om bolag 
som ingår respektive inte ingår i koncernredovisningen.  

Korsnäs har inte slutfört analysen av inverkan på redovisningen för den första och 
de efterföljande tillämpningsperioderna då standarderna och omarbetningarna ännu 
inte godkänts av EU.

Övriga kommande standarder och förändringar av IFRS bedöms inte ha någon 
väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna för Korsnäs annat än i form av 
kompletterande upplysningar i vissa fall.

Underlag för upprättande av koncernredovisningen
Koncernredovisningen har upprättats på basis av historiska anskaffningsvärden, med 
undantag för investeringar i skog och andra biologiska tillgångar, derivat och finansiella 
tillgångar vilka värderats till verkligt värde via resultaträkningen. Koncernredovisningen 
presenteras i svenska kronor (SEK) och alla värden avrundas till närmaste miljon utom 
när annat anges.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar koncernens räkenskaper per den 31 december varje 
år. Dotterbolagens räkenskaper upprättas för samma redovisningsår som moderbola-
get i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga bolag i vilka moderbo-
laget kontrollerar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har bestäm-
mande inflytande.

Dotterbolag konsolideras från och med den dag då kontrollen överförs till kon-
cernen och upphör att konsolideras den dag då kontrollen skiljs från koncernen. När 
kontrollen över ett dotterbolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast för 
den del av redovisningsåret under vilken koncernen hade kontroll över dotterbolaget.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Skillnaden mellan an-
skaffningsvärdet av dotterbolagsaktierna och verkligt värde på identifierbara tillgångar 
och skulder i dotterbolaget vid förvärvstillfället redovisas som goodwill.

Transaktioner mellan koncernföretag, balansposter och orealiserade vinster på 

transaktioner mellan företag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, såvida 
inte transaktionen påvisar behovet av att skriva ned den överförda tillgången.

Valutaomräkning
Moderbolagets och dess svenska dotterbolags funktionella valuta och rapporterings-
valuta är svenska kronor (SEK). Transaktioner i utländska valutor redovisas i respektive 
bolags funktionella valuta till den växelkurs som gäller på transaktionsdagen. Kon-
cernföretagens fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till svenska kronor 
genom att använda balansdagens kurser. Realiserade och orealiserade kursvinster/
förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär redovisas i rörelseresultatet, 
medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta redovisas 
bland finansiella poster. Korsnäs har delar av sina låneskulder i utländsk valuta med 
syfte att balansera nettoexponeringen av kortfristiga fordringar och skulder. Kurs-
differenser på dessa lån redovisas i rörelseresultatet.

På balansdagen omräknas de dotterbolags tillgångar och skulder som inte har 
samma funktionella valuta som moderbolaget till koncernens rapporteringsvaluta till 
balansdagens kurs. Resultaträkningar för dotterbolag som inte har samma funktionella 
valuta som moderbolaget omräknas med ett vägt genomsnitt av årets valutakurser. 
De valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas i koncernen som 
övrigt totalresultat. Vid avyttring av ett utländskt bolag förs den uppskjutna ackumu-
lerade omräkningsdifferensen inkluderad i eget kapital för det utländska bolaget till 
koncernens resultaträkning.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar med begränsad livslängd upptas till anskaffningskostnad och 
redovisas därefter med avdrag för ackumulerad avskrivning och eventuella ackumule-
rade nedskrivningar. Avskrivningarna görs linjärt baserat på tillgångarnas anskaffnings-
värden och beräknad nyttjandeperiod. 

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga 
värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterbolagets/intressebolagets identifier-
bara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill vid förvärv av dotterbolag redovisas 
som immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 
inklusive goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vinst 
eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den 
goodwill som avser den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt 
nedskrivningsbehov. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma koncernen till del 
och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset 
samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för 
att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.

I fall där materiella anläggningstillgångar består av delar med olika nyttjandeperio-
der behandlas delarna som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar 
och skrivs av baserat på deras nyttjandeperiod. Det redovisade värdet för en materiell 
anläggningstillgång exkluderas ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar förväntas från användning. Vinst eller förlust 
som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta 
försäljningskostnader. 

Skog och andra biologiska tillgångar redovisas till sitt verkliga värde.
Vid värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde beräknas nuvärdet av 

förväntade framtida kassaflöden före skatt baserat på aktuella avverkningsplaner och 
bedömningar avseende tillväxt, virkespriser, avverkningskostnader och skogs-
vårdskostnader.
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Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med de tillkommande utgifterna 
kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaff-
ningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierbara komponenter, eller delar 
därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs 
utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta 
komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband 
med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.

Värdeminskning
Tillgångar prövas med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller föränd-
ringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. 
För att bedöma nedskrivningsbehovet grupperas tillgångarna i kassagenererande   
enheter. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part 
till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när 
fakturan skickas. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 
föreligger att betala, även om fakturan ännu inte mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet reali-
seras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av 
en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld.

Förvärv och avyttringar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som 
utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången, förutom i 
de fall bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper då likviddagsredovisning 
tillämpas

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar, med undantag för lånefordringar och kundfordringar värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen.

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras 
på noterade marknadspriser på balansdagen. Marknadspriset som används är den på 
balansda-gen sista avgivna köpkursen. 

Verkligt värde avseende andra finansiella instrument fastställs med ledning av de 
metoder som i varje enskilt fall antas ge den bästa uppskattningen av verkligt värde. 
För tillgångar och skulder med förfall inom ett år antas nominellt värde justerat för 
ränta och premier ge en god approximation av verkligt värde.

Intressebolag

Företag i vilka koncernen har ett betydande inflytande och som inte är dotterbolag 
räknas som intressebolag. 

Intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Justering för internvinster uppkomna i transaktioner med intressebolagen sker vid 

beräkning av resultat- och kapitalandelarna. Upplösning av sådana internvinster sker i 
takt med realisering genom extern försäljning av tillgången i fråga och/eller reducering 
av koncernens ägarengagemang i intressebolaget.

Joint ventures

Ett joint venture är en ekonomisk verksamhet som drivs av två eller flera parter vars 
samarbete är avtalsreglerat och där avtalet innebär att dessa parter har ett gemen-
samt bestämmande inflytande över verksamheten. Korsnäs redovisar joint ventures 
enligt kapitalandelsmetoden. 

Lånefordringar, kund- och andra fordringar

Lånefordringar och andra fordringar är icke derivata finansiella tillgångar med fast-
ställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som inte är noterade på en 

aktiv marknad. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde genom användning av 
effektivräntemetoden. Med denna beräknas den räntesats som krävs för att diskon-
tera förväntade inbetalningar under det finansiella instrumentets bedömda löptid.

Kundfordringar, som i allmänhet förfaller till betalning efter 30-90 dagar, redovisas 
till fakturerat belopp med avdrag för bedömd eventuell förlustrisk. En uppskattning av 
osäkra fordringar görs när det inte längre är sannolikt att hela beloppet kan drivas in. 
Osäkra fordringar skrivs bort när förlusten är konstaterad.

Kundfordringar avser ett större antal kunder i främst Sverige och övriga Europa. 
Koncernen handlar endast med väletablerade och kreditvärdiga motparter, vilket 
minskar kreditrisken. 

Kreditrisker avseende koncernens övriga finansiella tillgångar, som omfattar bland 
annat likvida medel, utgörs av risken för utebliven betalning från motparten. Den 
maximala risken motsvaras av de finansiella instrumentens redovisade värden.

Finansiella skulder

Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades 
när skulden togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom direkta kostnader 
i samband med upptagande av lån periodiseras över skuldens löptid. 

Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga har 
en löptid kortare än ett år.

Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till 
nominellt belopp.

Derivat och säkringsredovisning

Koncernens derivatinstrument utgörs i huvudsak av terminskontrakt för att täcka 
risker för elprisförändringar. Samtliga derivat redovisas initialt och löpande till verkligt 
värde i balansräkningen. Värdeförändring på derivat som är att klassificera som en 
kassaflödessäkring redovisas som övrigt totalresultat och återförs till resultaträkningen 
i den takt som det säkrade kassaflödet påverkar resultatet. Eventuell ineffektiv del i 
värdeförändringen redovisas direkt i resultaträkningen. 

Varulager
Råvarulager, förbrukningsmaterial, pågående arbete och färdigvaror värderas till det 
lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärde. Varulagret värderas enligt principen 
först in först ut.

Avverkningsrätter, det vill säga kostnaden för förvärv av rättighet att avverka skog 
på mark som koncernen ej äger, värderas till anskaffningskostnad och kostnadsförs 
när motsvarande virke används i produktion eller säljs. Avverkningsrätter omklassifice-
ras som råvara (massaved och timmer) när skogen avverkas grundat på förhållandet 
mellan avverkningsrätternas återstående bokförda värde och det uppskattade värdet 
på återvinningsbart timmer.

Anskaffningsvärde för varulager inkluderar inköpspris, importtullar och andra skat-
ter (utom mervärdesskatt), samt kostnad för transport, hantering och övrigt som direkt 
kan hänföras till inköpet. Leverantörsrabatter och andra liknande poster dras av vid 
beräkning av anskaffningsvärdet.

Nettoförsäljningsvärdet motsvarar det uppskattade försäljningspriset vid normala 
affärsförhållanden, med avdrag för bedömda kostnader för att genomföra försälj-
ningen.

Ersättningar till anställda
Pensionsutfästelser redovisas som skuld i balansräkningen. Skulden beräknas med 
utgångspunkt från företagsspecifika aktuariella antaganden där bland annat bedömda 
framtida lönejusteringar beaktas. 

Huvuddelen av koncernens pensionsåtaganden omfattas av förmånsbestämda 
planer.

Koncernen har en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare 
försäkrade i Alecta (ITP-planen). Tillgång saknas till tillräcklig information, som gör 
det möjligt att redovisa koncernens proportionella andel av den förmånsbestämda 
förpliktelsen och av de förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med 
planen. Därför redovisas planen som avgiftsbestämd vilket innebär att erlagda premier 
redovisas som en kostnad.

Koncernen har härutöver en förmånsbestämda pensionsplan avseende anställda 
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i Sverige. Kostnaden för att tillhandahålla förmåner i enlighet med dessa planer fast-
ställs separat för varje plan genom den så kallade ”PUCM-metoden” (Projected Unit 
Credit Method) på basis av aktuariella antaganden som är specifika för varje enskild 
plan.  Avvikelser mot faktisk pensionskostnad och avkastning utgör aktuariella vinster 
och förluster. Alla aktuariella vinster och förluster, med tillägg för eventuell löneskatt, 
förs direkt mot eget kapital.

Aktierelaterade ersättningar
Kinnevik har aktiesparprogram för vilka det verkliga värdet, beräknat vid tilldelnings-
datum, på de tilldelade aktierelaterade instrumenten kostnadsförs i resultaträkningen 
över intjänandeperioden och redovisas mot eget kapital. Instrument som utfärdas 
inom koncernens aktiesparprogram utgörs av aktier. Kinnevik klassificerar de 
aktierelaterade ersättningsprogrammen som transaktioner som kommer att regleras 
med eget kapitalinstrument.  Aktiernas verkliga värde utgörs av marknadspriset vid 
respektive tilldelningstillfälle. Kostnaden baseras på koncernens bedömning av hur 
många aktier som kommer att tilldelas. En ny bedömning av förväntat antal tilldelade 
aktier görs vid varje årsbokslut. Verkligt värde omräknas varje balansdag för beräkning 
av sociala kostnader som kostnadsförs löpande över intjänandeperioden i respektive 
bolag.

Övriga avsättningar
Avsättningar redovisas i de fall koncernen har en legal eller informell förpliktelse 
eller skyldighet enligt avtal att fullgöra ett åtagande, det är sannolikt att en betalning 
eller annan form av gottgörelse krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar redovisas till diskonterat nuvärde när 
tidshorisonten överstiger 2 år. En avsättning för omstrukturering redovisas när kon-
cernen har presenterat en detaljerad plan för åtgärdernas genomförande och planen 
kommunicerats till berörda parter och en välgrundad förväntan är skapad.

Intäktsredovisning

Varuförsäljning

Intäkter från försäljning av varor redovisas, med avdrag för returer och leveransrabat-
ter, när betydande risker och nyttjanderätten till varorna överförts och kan värderas på 
ett tillförlitligt sätt.

Tillhandahållande av tjänster

Intäkter från serviceverksamhet redovisas när tjänsterna tillhandahålles kunden efter 
avdrag för rabatter.

Ränta

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas baserat på de finansiella tillgångar-
nas fastställda värden.

Mottagen utdelning
Mottagen utdelning redovisas när aktieägarnas rätt till erhållande av utdelning har 
fastställts.

Kostnader för forskning och utveckling
Forsknings- och utvecklingskostnader resultatförs under det år de uppkommer, såvida 
inte bolaget kan påvisa att utgiften kommer kunna generera framtida ekonomisk nytta.

Marknadsföringskostnader
Reklamkostnader och andra marknadsaktiviteter kostnadsförs löpande.

Skatt
Total skatt, vilken belastar årets resultat, utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas 
direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell 
skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justering 
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade 
på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. 
Temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag, som inte förväntas bli beskat-

tade inom överskådlig framtid, beaktas ej. Obeskattade reserver delas i koncernredo-
visningen upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar 
i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden. 

Utbetalda utdelningar
För sakutdelningar redovisas nettotillgångarnas bokförda värde som utdelning. 
Kontantutdelningar till aktieägare redovisas under den redovisningsperiod som 
utdelningen beslutas.

Leasing
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell 
leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna 
som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasing-
givaren till leasingtagaren, oavsett om den legala äganderätten tillfaller leasinggivaren 
eller leasingtagaren. Tillgångar som innehas under finansiella leasingavtal redovisas 
som anläggningstillgångar och åtaganden för framtida betalningar redovisas som 
skuld i balansräkningen. Alla övriga hyresavtal som inte uppfyller förutsättningarna 
att klassificeras som finansiella anses vara operationell leasing. Leasingavgifter 
enligt operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, även om 
betalningsplanen avviker

Kassaflödesanalys
Vid upprättande av kassaflödesanalys i moderbolaget och koncernen inkluderas 
placeringar med en ursprunglig löptid om högst tre månader bland likvida medel. 
Bokfört värde av dessa tillgångar motsvarar marknadsvärde. 

Väsentliga bedömningar och antaganden
Vid upprättande av års- och koncernredovisningen görs bedömningar och antagan-
den som påverkar redovisning och tilläggsupplysningar. Nedan följer en sammanfatt-
ning av väsentliga bedömningar från styrelse och företagsledning vid tillämpningen av 
IFRS samt antaganden och uppskattningar som till sin natur är svårbedömda. 

Aktuariella och andra antaganden samt uppskattningar vid beräkning av avsätt-
ningar för pensioner (Not 21) samt övriga avsättningar (Not 22) kan ha en betydande 
inverkan på redovisningen. De antaganden som används baseras på historiska 
erfarenheter, marknadsinformation samt praxis och prövas löpande.

Verkligt värde på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen utgår från värdering av extern part baserat på vedertagna värderingsmetoder 
för biologiska tillgångar.
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Not 2 Segmentsredovisning
Segmentsredovisningen utgörs av två rörelsegrenar, Korsnäs Industri och Korsnäs 
Skog. Denna indelning sammanfaller med ledningens interna struktur för styrning och 
uppföljning av koncernens verksamhet. Redovisningsprinciper för rörelsesegmenten 
sammanfaller med koncernens redovisningsprinciper. Verksamheten i de två rörelse-
segmenten kan sammanfattas enligt följande.  
1. Korsnäs Industri bedriver, efter förvärvet av Frövi, sin verksamhet vid de två 

anläggningarna Korsnäs Gävle och Korsnäs Frövi med en årlig kapacitet på 
1.130.000 ton pappers- och kartongprodukter. Kartong är det volymmässigt 
största produktområdet med förpackningskartong, vätskekartong som används till 
dryckesförpackningar och den vita kraftkartongen till ytterskikt i wellpappförpack-
ningar. 

2. Korsnäs Skog försörjer Korsnäs Industris massa- och pappersbruk med virkesrå-
vara från inköpta avverkningsrätter och externt anförskaffad skogsråvara samt utför 
avverkning och skogsbruk enligt externa virkesleveransavtal. 

 

Segmentsredovisning 2011

Korsnäs 
Industri

Korsnäs 
Skog

Moder-
bolag, 

holding-
bolag, 

elimine-
ringar Totalt

Intäkter

Extern 7 129 1 125 8 254

Intern 2 022 -2 022 0

Totala intäkter 7 129 3 147 -2 022 8 254

Resultat 

Rörelseresultat 859 48 0 907

Utdelningar 4 4

Förändring i verkligt värde av finansiella 
tillgångar

96 96

Finansnetto -155 -155

Resultat efter finansiella poster 852

Skatt på årets resultat -191 -191

Årets resultat 661

Tillgångar och skulder

Operativa tillgångar 9 381 727 0 10 108

Finansiella anläggningstillgångar 2 497 2 497

Kortfristiga placeringar och likvida 
medel

76 76

Totala tillgångar 12 681

Operativa skulder 1 017 419 0 1 436

Avsättningar för pensioner 496 496

Avsättningar för uppskjuten skatt 1 052 1 052

Kortfristig skuld till moderbolaget 500 500

Räntebärande skulder 4 368 4 368

Totala skulder 7 852

Avskrivningar -601 -7 -608

Investeringar i materiella anlägg-

ningstillgångar 674 13 687

Segmentsredovisning 2010

Korsnäs 
Industri

Korsnäs 
Skog

Moder-
bolag, 

holding-
bolag, 

elimine-
ringar Totalt

Intäkter

Extern 7 148 1 030 8 178

Intern 1 785 -1 785 0

Totala intäkter 7 148 2 815 -1 785 8 178

Resultat 

Rörelseresultat 879 47 0 926

Utdelningar 4 4

Förändring i verkligt värde av finansiella 
tillgångar

64 64

Finansnetto -75 -75

Resultat efter finansiella poster 919

Skatt på årets resultat -218 -218

Årets resultat 701

Tillgångar och skulder

Operativa tillgångar 8 816 673 0 9 489

Finansiella anläggningstillgångar 3 140 3 140

Kortfristiga placeringar och likvida 
medel

86 86

Totala tillgångar 12 715

Operativa skulder 1 180 303 0 1 483

Avsättningar för pensioner 504 504

Avsättningar för uppskjuten skatt 1 115 1 115

Kortfristig skuld till moderbolaget 525 525

Räntebärande skulder 4 483 4 483

Totala skulder 8 110

Avskrivningar -596 -5 -602

Investeringar i materiella anlägg-

ningstillgångar 595 9 604

Intäkter inkluderar total försäljning reducerat med kassarabatter, mervärdesskatt och 
övriga skatter direkt relaterade till intäkterna.

Av totala intäkter om om 8.254 (8.178) Mkr utgör 8.160 (8.090) Mkr varuför-
säljning och 94 (88) tjänsteuppdrag.

Försäljning till en kund utgjorde 53% respektive 51% av totala intäkter för åren 
2011 och 2010.

Externa intäkter omfattar försäljning till samtliga övriga parter än moderbolaget 
och dess dotterbolag. För information om försäljning till närstående, se Not 29. Intern 
försäljning prissätts enligt samma principer som extern försäljning, det vill säga på 
marknadsmässiga villkor. 

Operativa tillgångar avser immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier i 
intressebolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden, varulager och kortfristiga icke 
räntebärande fordringar.

Operativa skulder avser övriga avsättningar och kortfristiga icke räntebärande 
skulder.



19

2011 2010

Nettoomsättning per verksamhetsområde

Moderbolaget

Korsnäs Skog

Extern 848 819

Intern 1 936 1 697

Summa Korsnäs Skog 2 784 2 516

Korsnäs Industri

Extern 7 097 7 111

Intern - 3

Summa Korsnäs Industri 7 097 7 114

Elimineringar -1 936 -1 697

Summa 7 945 7 933

Rörelseresultat per verksamhetsområde

Moderbolaget

Korsnäs Skog 10 19

Korsnäs Industri 686 694

Summa 696 713

Intäkter fördelad på geografiska marknader
Intäkter per geografisk marknad är fördelad efter köparens hemvist.

Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Sverige 1 593 1 714 1 682 1 890

Övriga Norden 115 134 115 134

Övriga Europa 4 685 4 822 4 287 4 398

Nord- och Sydamerika 64 18 64 18

Asien 1 640 1 330 1 640 1 333

Afrika 157 160 157 160

8 254 8 178 7 945 7 933
 

Tillgångar fördelade på geografiska marknader

Koncernen

2011 2010

Operativa tillgångar

Sverige 9 929 9 321

Övriga Europa 174 163

Asien 5 5

Övriga tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 2 497 3 140

Kortfristiga placeringar och 
likvida medel 76 86

12 681 12 715

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar per 
geografiska marknader

Koncernen

2011 2010

Sverige 676 596

Övriga Europa 11 8

687 604

Not 3 Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Kursvinst på fordringar/skulder    
av rörelsekaraktär 1 144 1 143

Vinst vid avyttring av materiella 
anläggningstillgångar 7 7 7 6

Frakt av externt goods - 1 - 1

Värdeförändring av skog 0 0 - -

Försäkringsersättning 46 3 46 3

Strejkersättning - 85 - 85

Övrigt 84 71 21 21

138 311 75 259

Övriga rörelsekostnader
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Kursförlust på fordringar/skulder 
av rörelsekaraktär -2 -147 -2 -147

Förlust vid avyttring av materiella 
anläggningstillgångar -2 -11 -2 -11

-4 -158 -4 -158

Not 4 Avskrivningar enligt plan

Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Goodwill - - -72 -72

Byggnader, mark och markan-
läggningar -57 -57 -54 -53

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar -540 -532 -527 -523

Inventarier och verktyg -10 -11 -9 -10

Leasingobjekt -1 -1 -1 -1

-608 -602 -663 -659

Avskrivningarna fördelas per funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Kostnad för sålda varor och 
tjänster -601 -594 -656 -652

Försäljningskostnader 0 -1 - -

Administrationskostnader -3 -3 -3 -3

Forsknings- och utvecklings-
kostnader -3 -3 -3 -3

-608 -602 -663 -659
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Not 5 Erhållna utdelningar
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Koncernföretag

  Korsnäs Sales - - 1 1

1 1

Övriga företag

  Bergvik Skog 4 4 4 4

4 4 5 4

Not 6 Förändring av verkligt värde i finansiella tillgångar
Koncernen

2011 2010

Bergvik Skog 97 64

97 64
Värdering har skett av extern part enligt vedertagen värderingsmetod. Se även not 32

Not 7 Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Ränteintäkter  från utomstående 1 1 1 1

Ränteintäkter från koncernfö-
retag 69 61 69 61

Finansiella intäkter 70 61 70 61

Räntekostnader till utomstående -187 -108 -186 -108

Räntekostnader PRI -17 -16 -20 -22

Räntekostnader till koncern-
företag -2 -1 0 0

Förlust vid likvidering av kon-
cernföretag - 0 - 0

Övriga finansiella kostnader -18 -10 -16 -10

Finansiella kostnader -224 -135 -222 -140

Finansnetto -155 -75 -151 -79

Koncernen Moderbolaget

2011 % 2010 % 2011 % 2010 %

Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt 852 919 540 642

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget,  
26,3 % -224 -26,3% -242 -26,3% -142 -26,3% -169 -26,3%

Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag 5 1% 5 1% - - - -

Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar 25 3% 17 2% - - - -

Ej skattepliktiga erhållna utdelningar 1 0% 1 0% 2 0% 1 0%

Skatt hänförlig till tidigare år -1 0% 4 0% -1 0% 3 0%

Effekt av ej avdragsgilla kostnader -2 0% -2 0% 1 0% -2 0%

Ej avdragsgill avskrivning på goodwill - - - - -19 -4% -19 -3%

Övrigt 4 0% -1 0% 3 1% - -

Effektiv skatt/skattesats -191 -22% -218 -24% -157 -29% -186 -29%

Not 8 Skatter
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Fördelning av resultat före 
skatt

Sverige                                                                                                        813 891 540 642

Övriga länder 39 28 - -

852 919 540 642

Fördelning av aktuell skat-
tekostnad

Sverige                                                                                                       -223 -267 -216 -241

Övriga länder -6 -2 - -

-229 -269 -216 -241

Fördelning av uppskjuten skat-
tekostnad

Sverige 38 51 59 55

Summa skatt på årets resultat -191 -218 -157 -186

Aktuell skattekostnad

Skattekostnad avseende läm-
nade koncernbidrag -131 -138 -124 -114

Periodens skattekostnad -97 -134 -91 -130

Skatt hänförlig till tidigare år -1 4 -1 3

-229 -268 -216 -241

Uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader 38 51 59 55

38 51 59 55

Summa skatt på årets resultat -191 -218 -157 -186
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Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Fordringar för uppskjuten skatt

Pensioner och övriga avsätt-
ningar 16 5 12 14

16 5 12 14
Avsättningar för uppskjuten 
skatt

Materiella och biologiska anlägg-
ningstillgångar -1 068 -1 121 9 -52

Netto -1 052 -1 115 21 -38

Av uppskjutna skatteskulder om 1.068 (1.121) Mkr avseende materiella och 
biologiska anläggningstillgångar hänförs 1.072 (1.065)  Mkr till obeskattade reserver 
i form av ackumulerade överavskrivningar.

För innehav i intressebolag och dotterbolag har uppskjuten skatt inte beaktats 
eftersom eventuell utdelning från dessa företag är skattefri och innehaven kan säljas 
utan realisationsvinstbeskattning.

Samtliga fordringar och avsättningar för uppskjuten skatt avser Sverige.

Not 9 Bokslutsdispositioner
2011 2010

Moderbolaget

Skillnad mellan skattemässig avskrivning  
och avskrivning enligt plan -9 4

-9 4

Koncernen 2011
Byggnader, mark,     

markanlägg-
ningar

Skogs- och 
lantbruks-
fastigheter

Maskiner, 
tekniska anlägg-

ningar
Inventarier, 

verktyg

Finansiell 
leasing avseende 

maskiner

Pågående 
nyanläggningar, 

förskott Totalt

Ingående anskaffningsvärde 1 827 10 11 356 341 7 351 13 894

Årets investeringar 1 2 11 0 - 674 687

Årets försäljningar/utrangeringar 0 - -9 0 - - -9

Årets omklassificeringar 32 - 544 6 - -582 0

Omräkningsdifferenser 0 - 0 1 - - 2

Utgående anskaffningsvärden 1 860 12 11 902 348 7 443 14 574

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 039 0 -6 563 -307 -3 0 -7 914

Årets försäljningar/utrangeringar 0 - 7 0 - - 7

Årets avskrivningar -57 - -540 -10 -1 - -608

Omräkningsdifferenser 0 - 0 0 - - 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 096 0 -7 096 -317 -4 0 -8 515

Utgående restvärde 763 12 4 806 30 3 443 6 058

Not 10 Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar/Goodwill
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 771 771 719 719

Årets investeringar - -

Utgående anskaffningsvärden 771 771 719 719

Ingående ackumulerade 
avskrivningar - - -155 -83

Årets avskrivning - - -72 -72

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 0 0 -227 -155

Utgående bokfört värde 771 771 492 564

Goodwill som har uppkommit genom företagsförvärv är fördelade på två kassa-
genererande enheter, Korsnäs Industri avseende förvärvet av Frövi, Karskär Energi 
samt Rockhammar och Korsnäs Skog avseende förvärvet av Latsin Sia i Lettland. En 
prövning för att identifiera ett eventuellt nedskrivningsbehov har gjorts under slutet av 
2011. Nyttjandevärdet har beräknats baserat på diskonterade kassaflöden med en 
årlig tillväxttakt på 2% (2%) baserat på budget för 2012 i båda enheterna och en 
diskonteringsränta på 10% (10%) före skatt som motsvarar bolagets genomsnittliga 
kapitalkostnad. Inget nedskrivningsbehov av goodwill har identifierats. En känslighets-
analys där diskonteringsräntan har ökats med en procentenhet och en minskning av 
kassaflödet med 10% ger inte heller upphov till något nedskrivningsbehov.

Kassagenererande enheter
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Korsnäs Industri 756 756 492 564

Korsnäs Skog 15 15 - -

771 771 492 564

Materiella och biologiska anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna klassificeras för beräkning av avskrivningar utifrån beräknad 
nyttjandeperiod i följande grupper:
Industribyggnader 33 år
Kontorsbyggnader 50 år
Bostadsbyggnader 50 år
Markanläggningar 25 år
Maskiner och inventarier  3 – 25 år
Skogs- och lantbruksfastigheter                  värderas till verkligt värde
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Koncernen 2010
Byggnader, mark,     

markanlägg-
ningar

Skogs- och 
lantbruks-
fastigheter

Maskiner, 
tekniska anlägg-

ningar
Inventarier, 

verktyg

Finansiell 
leasing avseende 

maskiner

Pågående 
nyanläggningar, 

förskott Totalt

Ingående anskaffningsvärde 1 752 9 10 650 333 6 556 13 308

Tillgångar i förvärvad verksamhet 8 1 24 1 2 569 605

Årets investeringar 0 - -6 -1 -1 - -7

Årets omklassificeringar 72 - 692 9 - -773 0

Omräkningsdifferenser -5 - -5 -1 - -1 -12

Utgående anskaffningsvärden 1 827 10 11 356 341 7 351 13 894

Ingående ackumulerade avskrivningar -985 0 -6 036 -297 -2 0 -7 322

Årets försäljningar/utrangeringar - - 3 1 1 - 4

Årets omvärdering till verkligt värde - - 0

Årets avskrivningar -57 - -532 -11 -1 - -602

Omräkningsdifferenser 2 - 3 1 - - 6

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 039 0 -6 563 -307 -3 0 -7 914

Utgående restvärde 788 10 4 793 34 4 351 5 980

Moderbolaget 2011
Byggnader, mark, 

mark-  
anläggningar

Skogs- och  
lantbruks- 
fastigheter

Maskiner, 
tekniska  

anläggningar
Inventarier, 

verktyg

Pågående 
nyanläggningar, 

förskott Finansiell leasing Totalt

Ingående anskaffningsvärde 1 694 3 11 212 297 346 7 13 560

Årets investeringar - - - - 651 - 651

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0 -8 0 - - -8

Årets omklassificeringar 32 - 541 6 -578 - 0

Utgående anskaffningsvärden 1 725 3 11 745 303 419 7 14 203

Ingående ackumulerade avskrivningar -966 0 -6 516 -266 0 -3 -7 752

Årets försäljningar/utrangeringar 0 - 6 0 - - 7

Årets avskrivningar -54 - -527 -9 - -1 -591

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 020 0 -7 036 -275 0 -4 -8 336

Utgående restvärde 706 3 4 709 29 419 3 5 868

Moderbolaget 2010
Byggnader, mark, 

mark-  
anläggningar

Skogs- och  
lantbruks- 
fastigheter

Maskiner, 
tekniska  

anläggningar
Inventarier, 

verktyg

Pågående 
nyanläggningar, 

förskott Finansiell leasing Totalt

Ingående anskaffningsvärde 1 622 3 10 531 288 535 6 12 986

Årets investeringar - - - - 576 2 577

Årets försäljningar/utrangeringar 0 - -2 0 - -1 -4

Årets omklassificeringar 72 - 684 9 -765 - 0

Utgående anskaffningsvärden 1 694 3 11 212 297 346 7 13 560

Ingående ackumulerade avskrivningar -913 0 -5 994 -256 0 -2 -7 166

Årets försäljningar/utrangeringar 0 - 0 0 - 1 2

Årets avskrivningar -53 - -524 -10 - -1 -588

Utgående ackumulerade avskrivningar -966 0 -6 516 -266 0 -3 -7 752

Utgående restvärde 728 3 4 696 32 346 4 5 809



23

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt fordringar moderbolag

Koncernen 2011 Org. nr. Säte Antal aktier
Kapital/  

röster (%)
 Bokfört 

värde

Andra företag 

Bergvik Skog AB 556610-2959 Falun 353 5 654

654

Övriga finansiella tillgångar

Finansiella fordringar koncernföretag 1 837

Finansiella fordringar i övriga intresebolag 2

1 839

Totalt 2 493

Koncernen 2010 Org. nr. Säte Antal aktier
Kapital/  

röster (%)
 Bokfört 

värde

Andra företag 

Bergvik Skog AB 556610-2959 Falun 353 5 557

557

Övriga finansiella tillgångar

Finansiella fordringar koncernföretag 2 577

Finansiella fordingar i övriga intressebolag   2

Övrigt 1

2 580

Totalt 3 141

Avstämning bokfört värde
Aktier i  

andra företag
Övriga  

tillgångar Totalt

Ingående balans 1 januari 2011 557 2 580 3 137

Värdeförändring finansiella tillgångar, Not 6 97 97

Förändring fordringar koncernföretag -740 -740

Övrigt -1 -1

Utgående balans 31 december 2011 654 1 839 2 493

Not 12 Innehav redovisade i enlighet med kapitalandelsmetoden

Koncernen 2011

Typ av bolag                  Bolag Org. nr. Säte Antal aktier Kapital/ röster (%)
 Bokfört 

värde

Intressebolag               Scand Fibre Logistics 556253-1474 Stockholm 2 000 20 1

Joint venture                Bomhus Energi 556793-5217 Gävle 148 50 227

VindIn AB 556713-5172 Stockholm 100 7 4

231

Koncernen 2010

Org. nr. Säte Antal aktier Kapital/ röster (%)
 Bokfört 

värde

Scand Fibre Logistics 556253-1474 Stockholm 2 000 20 1

Bomhus Energi 556793-5217 Gävle 148 50 115

VindIn AB 556713-5172 Stockholm 100 7 4

119

Koncernens andel av joint ventures balansräkning
2011 2010

Omsättningstillgångar 96 161

Anläggningstillgångar 512 147

Kortfristiga skulder -81 -93

Långfristiga skulder -300 -100

Nettotillgångar 227 115

Korsnäs har förbundit sig att bidra med ytterligare  94 Mkr avseende  förlagslån i 
Bomhus Energi AB.

Koncernens andel av joint ventures intäkter och kostnader
2011 2010

Intäkter 0 0

Kostnader 0 0
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar moderbolaget 

Aktier och andelar i koncernföretag 

Org. nr. Säte Antal aktier
Kapital/  

röster (%)
 Bokfört 

värde

 AB Stjernsunds Bruk 556028-6881 Gävle 100 100 0

 Diacell AB 556155-2786 Gävle 40 000 100 7

 Korsnäs Advanced Systems AB 556560-8527 Gävle 1 000 100 5

 Korsnäs GmbH Tyskland 100 0

Latsin Sia Lettland 100 43

Sia Freja Lettland 100 9

 Korsnäs Sågverks AB 556024-8477 Gävle 7 000 100 1

 Marma Skog 31 AB 556580-2203 Gävle 100 0

 Korsnäs Schweiz AG Schweiz 100 1

Korsnäs Rockhammar AB 556761-2436 Lindesberg 1 000 100 0

Korsnäs France SAS Frankrike 100 1

Korsnäs Ltd Storbritannien 100 3

AssiDomän Ibérica S.L Spanien 100 0

Korsnäs Asia Holding Ltd Kina 100 0

69

Avstämning bokfört värde på aktier och andelar i  
koncernföretag 

Ingående balans 1 januari 2011 69

Likvidering Korsnäs Sales Ltd 0

Utgående balans 31 december 2011 69

Utöver vad som redovisas ovan som direktägda aktier och andelar i moderbolaget ingår följande bolag i koncernen:

Moderbolag Säte Aktiekapital (%) Andel röster %

  Trävaru AB Dalarna AB Stjernsunds Bruk Gävle 100 100

   AB Marmaskog 75 Marma Skog 31 Gävle 100 100

   AB Marmaskog 76 Marma Skog 31 Gävle 100 100

   AB Marmaskog 77 Marma Skog 31 Gävle 100 100

   Korsnäs Shanghai Trading Ltd Korsnäs Asia Holding Ltd Kina 100 100

Fordringar hos koncernföretag

2011 2010

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 635 2 556

Årets förändring -696 79

Utgående balans 31 december 1 939 2 635

Aktier och andelar i intressebolag och 
joint ventures

2011 2010

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 115 1

Årets förändring 112 115

Utgående balans 31 december 227 115

Aktier och andelar i intressebolag och joint ventures

Org. nr. Säte Antal aktier
Kapital/  

röster (%)
 Bokfört 

värde

Industriskog AB 556193-9470 Falun 7 500 33 0

Trätåg AB 556116-2719 Falun 250 50 0

Scand Fibre Logistics AB 556253-1474 Stockholm 2 000 20 1

Bomhus Energi AB 556793-5217 Gävle 458 500 50 227

227
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Andra långfristiga värdepappersinnehav
2011 2010

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 182 182

Årets förändring 0 -

Utgåend balance 31 december 181 182

Not 14 Varulager mm
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Råvaror och förnödenheter 746 615 658 535

Avverkningsrätter 92 81 42 38

Varor under tillverkning 81 57 81 57

Färdiga varor och handelsvaror  939 643 945 653

Övrigt 190 180 189 180

2 048 1 576 1 915 1 463

Av varulagret är 1 (14) Mkr värderade till nettofärsäljningsvärde. Resterande lager är 
värderat till anskaffningsvärde

Not 15 Kundfordringar
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Kundfordringar 620 664 603 645

Reserv för osäkra kundfordringar -13 -8 -9 -5

607 656 594 640

Ej reserverade kundfordringar förfallna sedan mer än 90 dagar uppgår till 4 (1) Mkr.
varav 3 Mkr är kreditförsäkrade. Av utestående kundfordringar avser 23% tre kunder.

Avsättning för osäkra kundfordringar
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Avsättning för osäkra kundford-
ringar, ingående balans 8 13 5 7

Årets avsättningar 6 1 5 0

Bekräftade förluster -1 -2 -1 -1

Under året återförda avsättningar 0 -2 0 -

Kursdifferenser 0 -1 0 0

Avsättning för osäkra kundford-

ringar, utgående balans 13 8 9 5

Not 16 Övriga fordringar
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Fordringar hos koncernföretag 12 6 51 114

Skattefordringar 69 2 68 -

Upplupna intäkter 154 150 154 150

Derivat, kassaflödessäkring  
terminer - 75

Övriga fordringar 125 121 123 120

360 353 397 384

Upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Upplupna försäljningsintäkter 86 118 86 118

Upplupna försäkringsersättningar 45 3 45 3

Övriga upplupna intäkter 23 29 23 29

154 150 154 150

Not 17 Förutbetalda kostnader
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Förutbetalda hyror 1 1 - -

Förutbetalda försäkringspremier 6 6 6 6

Övrigt 30 30 26 27

37 37 32 32

Not 18 Likvida medel
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Banktillgodohavanden 76 86 54 63

76 86 54 63

Per 31 december hade koncernen i tillägg till likvida medel redovisade ovan, outnytt-
jade kreditlöften om 826 (706) Mkr.
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Not 19 Eget kapital

Aktiekapital 
Korsnäs ABs aktiekapital var per 31 december 2011 fördelat på 53.613.270 aktier med ett nominellt värde på 1 kr per aktie, vilket är oförändrat sedan 31 december 2010.
Endast ett aktieslag finns.

Övrigt tillskjutet kapital 
Av övrigt tillskjutet kapital utgör moderbolagets reservfond 11 Mkr. Resterande utgörs av tillskjutet kapital till verksamheten i Lettland. 

Säkringsreserv 
Säkringsreserv som i sin helhet är hänförlig till elterminer redovisade mot eget kapital om totalt -8 Mkr per 31 december 2011, före avdrag för uppskjuten skatt, beräknas utfalla 
under 2012. 

Brutto Skatt Netto

Ingående balans 1 januari 2010 -22 6 -16

Värdeförändring överförd till resultaträkningen -46 12 -34

Årets värdeförändring 143 -38 105

Utgående balans 31 december 2010 75 -20 55

Värdeförändring överförd till resultaträkningen -14 4 -10

Årets värdeförändring -69 18 -51

Utgående balans 31 december 2011 -8 2 -6

Omräkningsreserv
Avser omräkning av utländska dotterbolag.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Balanserade vinstmedel redovisade i koncernen inkluderar årets och tidigare års resultat. 

Kapital 
Korsnäs förvaltade kapital utgörs av eget kapital. förändringar i förvaltat eget kapital framgår av tabellen ovan, Det finns inga andra externa kapitalkrav än vad som följer aktiebolagslagen.
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Not 20 Räntebärande lån

Räntebärande långfristiga lån
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Skulder till kreditinstitut 4 383 4 503 4 379 4 498

Periodiserade finansieringskost-
nader -23 -30 -23 -30

Lån finansiell leasing 3 4 3 4

Skuld till  koncernbolag - - 3 3

Övrigt 4 4 1 1

4 366 4 481 4 362 4 476

Ej räntebärande långfristiga lån
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Skulder till koncernföretag 0 0 1 1

Räntebärande kortfristiga lån
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Skulder till kreditinstitut 1 0 0 0

För ställda säkerheter avseende externa räntebärande skulder, se Not 25
Sammanställning över löptider och övriga villkor avseende skulder till kreditinstitut framgår nedan. Genomsnittlig återstående löptid av samtliga låneramar uppgick per 31 december 

2011 till  3,9 (4,9) år. Samtliga lån har högst 3 månaders räntebindning  och löper med en räntesats om Stibor eller liknande basränta och en genomsnittlig marginal om 1,7 %.
Per balansdagen uppgår kapitaliserade lånekostnader  till 23 (30) Mkr.

Långivande bank (Mkr)
Låneram per  
31 dec 2011

Nyttjat belopp  
31 dec 2011

Outnyttjat belopp  
31 dec 2011 Valuta Förfall

Långfristiga lån

Moderbolaget

DnB NOR Bank ASA som facilitetsagent 1) 4 000 3 179 821 SEK/EUR 3 juni 2017

Nordea Bank AB (publ) 600 600 SEK 3 juni 2017

Svensk Exportkredit AB 600 600 SEK 3 juni 2017

Summa moderbolaget 5 200 4 379 821

Övriga koncernbolag

Nordea Bank Finland 9 4 5

Övriga 4 4 0 SEK

Summa koncernen 5 213 4 387 826

Övriga koncernbolag

Övriga 1 1 0

Summa koncernen 5 214 4 388 826

Kortfristiga lån

Övriga koncernbolag

Övriga 0 0 0

Summa koncernen 0 0 0

Summa lång- och kortfristiga koncernen 5 214 4 389 826

1) DnB NOR Bank ASA  agerar facilitetsagent för ett syndikerat lån med Credit Agricole Corporate & Investment Bank (France)  Sweden Branch, DnB NOR Bank ASA 
London Branch, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som långivare. Låne-
villkoren inkluderar bland annat krav på uppfyllda nyckeltal inom Korsnäs omfattande främst nettoskuldsättning i relation till rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). 
Per 31 december 2011 var samtliga lånevillkor uppfyllda.
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Not 21 Avsättningar för pensioner

Förändringar av den i balansräkningen redovisade netto förpliktelsen för förmånsbe-
stämda planer.

Vid ingången av 2010 stängdes Korsnäs plan för nyintjäning varvid Korsnäs  i 
stället erlägger pensionspremier till Alecta.

Sverige

2011 2010

Belopp vid årets ingång 504 541

Utbetalda förmåner -30 -31

Kostnad redovisad i resultaträkningen 8 0

Årets aktuariella förändring 14 -6

Redovisad avsättning 31 december 496 504

Nettokostnad för förmånsbestämda pensionsplaner
Sverige

2011 2010

Intjäntat under året 0 0

Reducering av pensionsförpliktelser -9 -16

Räntekomponent i årets ökning av nuvärdet av pensions-
förpliktelsen

17 16

Redovisad pensionskostnad, netto 8 0

Redovisad avsättning vid räkenskapsårets utgång
Sverige

2011 2010

Förpliktelser 496 504

Förvaltningstillgångar - -

Redovisad avsättning 31 december 496 504

Viktigaste antagandena vid fastställandet av åtaganden för 
pensioner (%)

Sverige

2011 2010

Diskonteringsfaktor 3,75 3,90

Framtida lönehöjningar E/T E/T

Framtida pensionshöjningar 1,75 1,75

Delar av de förmånsbestämda pensionsåtagandena för tjänstemän inom Korsnäs i 
Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Då Alecta inte kan tillhandahålla tillräckliga 
uppgifter för att redovisa ITP-planen som förmånsbestämd redovisas den i enlighet 
med UFR 6 som avgiftsbestämd. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är teck-
nade i Alecta uppgick till 13 (18) Mkr. Alectas överskott kan fördelas till försäkrings-
tagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2011 uppgick Alectas överskott i 
form av den kollektiva konsolideringsnivån till 113% (146%).

För samtliga avgiftsbestämda planer uppgick koncernens kostnad till 74 (84) Mkr 
(inklusive premier erlagda till Alecta).

Under 2012 förväntas inbetalningar till förmånsbestämd plan uppgå till 12 Mkr.

Avsättningar för pensioner Moderbolaget
Sverige

2011 2010

Pensioner kreditförsäkrade via FPG/PRI 458 432

Övriga avsättningar för pensioner 33 33

490 465

Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta (redovisas som 
en avgiftsbestämd plan) uppgick till 13 (18) Mkr. Alectas överskott kan fördelas till 
försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2011 uppgick Alectas 
överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 113% (146%).

Not 22 Övriga avsättningar
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Avgångsvederlag 24 57 23 55

Övrigt 0 0 0 0

24 57 23 55

Långfristiga 5 22 5 21

Kortfristiga 19 36 18 34

24 57 23 55

Avstämning bokfört värde

Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

  Belopp vid årets ingång 1 januari 57 95 55 89

  Utbetalda avgångsvederlag -39 -53 -37 -49

  Ny avsättning avgångsvederlag 7 16 6 16

  Upplösning av övrig avsättning -1 -1 -1 -1

  Belopp vid årets utgång 31 

december 24 57 23 55

Avsättningar som redovisas som långfristiga förväntas utbetalas inom 3 år.

Not 23 Leverantörsskulder och övriga skulder
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Leverantörsskulder 753 725 718 696

Upplupna kostnader för varuinköp 192 212 192 212

Summa leverantörsskulder 945 937 909 908

Upplupna kostnader 375 389 365 378

Derivat, kassaflödessäkring 
elhedge 8 - - -

Övriga skulder                                                 75 69 69 61

 1 403 1 395 1 343 1 347

Upplupna kostnader 
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Upplupna personalkostnader 210 221 203 213

Upplupna agentprovisioner 0 2 0 2

Upplupna räntekostnader 4 8 4 8

Övrigt  161 158 158 156

375 389 365 378

Leverantörsskulder är icke räntebärande och regleras vanligtvis inom 30 dagar. För 
leverantörsskulder och övriga skulder till närstående, se Not 29.
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Not 24 Operationell leasing

Koncernen hyr ett antal lokaler och andra anläggningstillgångar enligt operationella 
leasingavtal. Under 2011 har leasingbetalningarna uppgått till 21 (19) Mkr.

Framtida minimibetalningar avseende ingångna avtal för förhyrda tillgångar per 31 
december

Moderbolaget
2011 2010

 Anläggnings-
tillgångar

 Anläggnings-
tillgångar

2011 18

2012 16 14

2013 15 13

2014 13 11

2015 11 10

2016 7 10

2017 och senare 5

67 76

Koncernen
2011 2010

 Anläggnings-
tillgångar

Anläggnings-
tillgångar

2011 18

2012 16 14

2013 15 13

2014 13 11

2015 11 10

2016 7 10

2017 och senare 5

67 76
Koncernen hade finansiella leasingavtal redovisade i balansräkningen på 3 (6) Mkr 
per 31 december 2011. 

Not 25 Ställda säkerheter
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

För egna skulder

Avseende skulder till kredit-
institut

  Pantbrev i fast egendom 1 900 1 900 1 900 1 900

  Aktier i andra företag - 177 - 177

  Företagshypotek 600 600 600 600

2 500 2 677 2 500 2 677
Avseende förpliktelser mot  
Bomhus Energi

Aktier i Bomhus Energi 227 115 227 115

Totalbelopp 2 727 2 792 2 727 2 792

Pantbrev om 1.900 Mkr i fast egendom och företagshypotek om 600 Mkr i Korsnäs 
ingår som generell säkerhet avseende Korsnäs syndikerade banklån.

Not 26 Eventualförpliktelser 
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Borgens och garantiförbindelser 23 20 23 20

Borgens och garantiförbindelser 
för dotterbolag 9 9 9 9

Garantiåtaganden FPG 9 9 9 9

41 38 41 38

Not 27 Personal
Medelantal anställda

2011 2010

män kvinnor män kvinnor

Koncernen

Sverige 1 369 224 1 352 216

Tyskland 3 1 3 1

Lettland 135 26 146 28

Storbritannien 6 - 6 -

Frankrike 4 1 4 1

Ryssland 0 0 0 0

Schweiz 1 - 1 -

Asien 1 1 1 1

1 519 253 1 513 247

Totalt antal anställda 1 772 1 760

Moderbolaget

Gävle 847 131 841 132

Frövi 482 90 470 82

1 550 1 525

Fördelning mellan kvinnor och  
män i styrelsen och ledningsgruppen, koncernen

2011 2010

män kvinnor män kvinnor

Styrelseledamöter

Valda på årsstämman 6 1 6 1

Arbetstagarrepresentanter, 
ordinarie 2 - 2 -

Arbetstagarrepresentanter, 
suppleanter 2 - 2 -

Övriga personer i företagets 
ledning 10 2 10 2

20 3 20 3

Fördelning mellan kvinnor och  
män i styrelsen och ledningsgruppen, moderbolaget

2011 2010

män kvinnor män kvinnor

Styrelseledamöter

Valda på årsstämman 6 1 6 1

Arbetstagarrepresentanter, 
ordinarie 2 - 2 -

Arbetstagarrepresentanter, 
suppleanter 2 - 2 -

Övriga personer i företagets 
ledning 10 2 10 2

20 3 20 3
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, Koncernen 
(Tkr)

2011 2010

Styrelse 
och VD 

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD 

Övriga 
anställda

Koncernen

Bolag i Sverige 7 465 790 321 7 649 781 192

Bolag i utlandet 1 867 35 052 2 288 35 673

Totalt löner och andra ersättningar 9 332 825 075 9 937 816 865

Sociala kostnader 6 923 359 534 10 023 337 130

Varav pensionskostnader 1) 4 116 105 280 7 068 87 974

1) Uppgift avseende styrelse och VD avser nuvarande och tidigare styrelseleda-
möter och verkställande direktörerr

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader,  
Moderbolaget (Tkr)

2011 2010

Styrelse 
och VD 

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD 

Övriga 
anställda

Moderbolaget

Löner och andra ersättningar 7 465 771 219 7 649 760 381

Sociala kostnader 6 462 384 362 9 471 317 693

Varav pensionskostnader 4 116 145 351 7 068 81 999

Av löner, andra ersättningar och sociala kostnader avser 39 (53) Mkr uppsägningslö-
ner och avgångsvederlag som reserverats tidigare år, och ej belastat årets resultat

Pensionsförpliktelser och liknande förmåner till tidigare styrelseledamöter och 
VDar uppgår i moderbolaget till 41.260 (34.192) Tkr och i koncernen till  41.260 
(34.192) Tkr. Beloppen är skuldförda i koncernens balansräkning.

Principer
Arvode till styrelsen beslutas av bolagsstämman att fördelas mellan dess ordinarie 
ledamöter. 

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs 
av fast lön, rörlig lön, sedvanliga förmåner samt pension. Rörlig lön kan utgå med 
maximalt 40% av fast lön. Med övriga ledande befattningshavare inom Korsnäs avses 
de elva personer som tillsammans med VD ingår i bolagets ledningsgrupp. 

Till moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 
ingående i Korsnäs koncernens ledningsgrupp finns sedvanliga pensionsutfästelser 
inom ramen för allmän pensionsplan, vilka berättigar till pensionering vid 65 års ålder. 
Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag eller ingår i avsättning till pensioner. 

För VD gäller att vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under 
en uppsägningstid av 18 månader. Avgångsvederlag avräknas mot lön erhållen från 
eventuell ny anställning under uppsägningstiden. Vid uppsägning från verkställande 
direktörens sida föreligger en uppsägningstid om nio månader. 

För övriga ledande befattningshavare gäller att vid uppsägning från bolagets sida 
föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst sex och högst 12 månader. 
Avgångsvederlag avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under 
uppsägningstiden. 

Styrelsearvoden
Styrelseledamöter i moderbolagets styrelse har erhållit styrelsearvoden om sam-
manlagt 1.450 (1.550) Tkr.

Incitamentsprogram
För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevik-kon-
cernen finns långsiktiga incitamentsprogram (”Planerna”) som erfordrar att deltagarna 
äger Kinnevikaktier. 

Tio ledande befattningshavare i Korsnäs-koncernen omfattas av Planerna.
För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planerna har bolaget tilldelat 

målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter. Under förutsättning att 
vissa mål- och prestationsbaserade villkor för respektive period (Planerna omfattar 
1 april 2008 - 31 mars 2011, 1 april 2009 - 31 mars 2012, 1 april 2010 - 31 
mars 2013 och 1 april 2011 - 31 mars 2014. ”Mätperioderna”) har uppfyllts, att 

deltagaren fortfarande är anställd i Kinnevikkoncernen vid offentliggörandet av Kin-
neviks delårsrapport för perioden januari - mars 2011, januari - mars 2012, januari 
- mars 2013 och januari-mars 2014, samt att deltagaren har bibehållit de innehavda 
aktierna, berättigar varje målbaserad respektive prestationsbaserad aktierätt till erhål-
lande av en B-aktie i bolaget. 

Antalet aktier som den anställde kommer att erhålla är beroende av uppfyllandet 
av fastställda mål- och prestationsbaserde villkor under mätperioderna baserade på:
- Totalavkastningen på Kinneviks B-aktie
- Genomsnittlig årlig utveckling av substansvärdet, inklusive utdelningar
- Genomsnittlig normaliserad avkastning på operativt kapital i Korsnäs
- Genomsnittlig EBITDA-marginal i Korsnäs i förhållande till en jämförelsegrupp  

För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kom-
pensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt 
berättigar till ökas.

Avslutad plan 2008-2011

Planen beslutad 2008 med mätperiod 1 april 2008 - 31 mars 2011 utföll för 
Korsnäs ledande befattningshavare med sammanlagt 9.678 erhållna  aktier av totalt 
29.450 tilldelade aktierätter. För verkställande direktören för Korsnäs utföll planen 
med 2 387 aktier av 8.250 tilldelade aktierätter och för övriga åtta medlemmar 
i Korsnäs ledningsgrupp som omfattades av planen totalt 7.291 aktier av totalt  
21.200 tilldelade aktierätter. Deltagarens vinst som var begränsad till 570 kronor per 
aktierätt blev 158,10 kronor per aktierätt. Planens totala kostnad blev 1,7 Mkr och 
har kostnadsförts löpande 2008-2011. 

Utestående planer

För ledande befattningshavare inom Korsnäs omfattar Planen beslutad 2009 med 
mätperiod 1 april 2009 - 31 mars 2012 sammanlagt högst 11.000 aktier som inne-
has av anställda och som ger en tilldelning av högst 48.500 aktierätter, varav 11.000 
målbaserade aktierätter och 37.500 prestationsbaserade aktierätter. För verkstäl-
lande direktören för Korsnäs omfattar planen högst 3.000 innehavda aktier och 5,5 
aktierätter per innehavd aktie, och för övriga medlemmar i Korsnäs ledningsgrupp 
totalt högst 1.000 innehavda aktier och 4 aktierätter per innehavd aktie. 

Deltagarens maximala vinst är begränsad till 320 kronor per aktierätt. 
För ledande befattningshavare inom Korsnäs omfattar Planen beslutad 2010 

med mätperiod 1 april 2010 - 31 mars 2013 sammanlagt högst 9.500 aktier som 
innehas av anställda och som ger en tilldelning av högst 41.000 aktierätter, varav 
9.500 målbaserade aktierätter och 31.500 prestationsbaserade aktierätter. För verk-
ställande direktören för Korsnäs omfattar planen högst 2.000 innehavda aktier och 
5,5 aktierätter per innehavd aktie, och för övriga medlemmar i Korsnäs ledningsgrupp 
totalt högst 750 innehavda aktier och 4 aktierätter per innehavd aktie. 

Deltagarens maximala vinst är begränsad till 573 kronor per aktierätt. 
För ledande befattningshavare inom Korsnäs omfattar Planen beslutad 2011 

med mätperiod 1 april 2011- 31 mars 2014 sammanlagt högst 9.000 aktier som 
innehas av anställda och som ger en tilldelning av högst 39.000 aktierätter, varav 
9.000 målbaserade aktierätter och 30.000 prestationsbaserade aktierätter. För verk-
ställande direktören för Korsnäs omfattar planen högst 2.000 innehavda aktier och 
5,5 aktierätter per innehavd aktie, och för övriga medlemmar i Korsnäs ledningsgrupp 
totalt högst 700 innehavda aktier och 4 aktierätter per innehavd aktie. 

Deltagarens maximala vinst är begränsad till 721 kronor per aktierätt. 
Total kostnad före skatt för utestående aktierätter i incitamentsprogrammen kost-

nadsförs löpande under en treårsperiod och beräknas utifrån förväntat utfall uppgå 
till ca 9 Mkr inklusive sociala avgifter, varav 2 (2) Mkr kostnadsförts under 2011. 
Total skuld för sociala avgifter avseende incitamentsprogrammen uppgår per den 31 
december 2011 till 2 (3) Mkr.
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Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare

2011 2010

VD 

Övriga 
ledande 
befatt-
nings-
havare VD 

Övriga 
ledande 
befatt-
nings-
havare

Fast lön 4 778 15 764 4 607 14 106

Rörlig lön 467 1 083 1 260 4 075

Förmåner 293 596 231 489

Pensionskostnader 933 3879 912 4089

Beräknade kostnader för aktie-
relaterade ersättningar 344 861 1295 2447

Not 28 Arvoden till revisorer

Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Revisionsuppdrag Ernst & 
Young 1,0 1,2 0,9 0,9

Skatterådgivning 0,0 0,1 0,0 0,1

Andra uppdrag, Ernst & Young 0,2 0,8 0,2 0,8

Andra uppdrag till Ernst & Young avser konsultation i samband med intern kontroll 
och frågor avseende IFRS samt bestyrkanderapport avseende hållbarhetsredovisning.

Not 29 Upplysningar om närstående

För transaktioner med företagets styrelse och ledning se not 27.
Korsnäs har under 2011 och 2010 haft transaktioner med följande närstående 
företag.

Närstående företag Närståenderelation
Tele2 AB (”Tele2”) Intressebolag till Kinnevik.
Metro International S.A (”Metro”) Intressebolag till Kinnevik.
Audit Value  (”Audit Value”) Dotterbolag tilll Investment AB Kinnevik
Sia Latgran Kinnevik äger 75% i bolaget .
Investment AB Kinnevik Moderbolag till Korsnäs AB
Bomhus Energi AB Korsnäs äger 50 % 

Samtliga transaktioner med närstående parter har skett på armlängds avstånd, det 
vill säga på marknadsmässiga villkor. Vid förvärv och avyttringar har oberoende 
värderingar utgjort underlag vid förhandlingar om slutlig köpeskilling. Vid samtliga avtal 
avseende varor och tjänster jämförs priser med på marknaden aktuella priser från 
oberoende leverantörer för att säkerställa att samtliga avtal träffas på marknadsmäs-
siga villkor.

Rörelseavtal med närstående
– Korsnäs köper telefonitjänster från Tele2.
– Korsnäs köper internrevisionstjänster från Audit Value. 
–  Korsnäs har köpt annonstjänster från Metro.
–  Korsnäs säljer skogsråvara för pelletstillverkning till Sia Latgran
–  Korsnäs köper management- och finansieringstjänster av Kinnevik.
–  Bomhus uppför bioenergianläggning på Korsnäs industriområde.
–  Korsnäs säljer konsulttjänster till Bomhus. 

Finansiella lånetransaktioner med närstående
Korsnäs har bankkonton anslutna till Kinneviks koncernkontostruktur. På dessa 
bankkonton har Korsnäs fått en ränteintäkt på 32 (61) Mkr och en räntekostnad på 
-2 (-1) Mkr.
Nedan följer sammanställning över Korsnäs intäkter, kostnader, fordringar och skulder 
till närstående.

Intäkter
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Tele2 0,2 0,1 0,2 0,1

Latgran 105,4 98,0 - -

Bomhus Energi 7,1 4,5 7,1 4,5

112,7 102,6 7,3 4,6

Rörelsekostnader
Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Metro -0,2 - -0,2

MTG -0,2 -0,2

Tele2 -3,0 -2,8 -3,0 -2,8

Bomhus Energi -1,8 -1,8

Kinnevik -12,0 -12,0 -12,0 -12,0

-16,9 -15,0 -16,9 -15,0

Leverantörsskulder och kundfordringar och övriga 
kortfristiga ej räntebärande skulder och fordringar

Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010

Tele2 -0,1 0,1 -0,1 0,1

Kinnevik 4,6 - 4,6 -

Bomhus Energi - 2,8 - 2,8

Not 30 Finansiell riskhantering

Koncernens finansiering och hantering av finansiella risker är centraliserad till 
Kinneviks finansfunktion och bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. 
Koncernen har en modell för riskhantering, vilken syftar till att identifiera, kontrollera 
och reducera risker. Rapportering av identifierade risker och hantering av dessa sker 
en gång per kvartal till Kinneviks styrelse.

Korsnäs är exponerat mot finansiella risker främst avseende:
– ränterisk till följd av förändringar i marknadsräntorna
– valutarisk bestående av transaktionsexponering och omräkningsexponering
– likviditets- och refinansieringsrisk, det vill säga risken att kostnaden blir högre och 

finansieringsmöjligheterna begränsade när lån skall omsättas samt att betalnings-
förpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet

Ränterisk
Koncernens policy är att hålla en kort räntebindning eftersom bolagets uppfattning 
är att kort räntebindning leder till lägre räntekostnad över tiden. Koncernen har ingen 
upplåning med fast räntebindning längre än tre månader. Per den 31 december 
2011 var samtliga Korsnäs skulder till kreditinstitut, 4.387 Mkr, exponerade mot rän-
teförändringar, varav 4. 200 Mkr mot förändringar i Stibor , 179 Mkr mot förändringar 
i Euribor, samt resterande mot andra räntebaser. En ökning av de korta marknads-
räntorna skulle inom tre månader ha full effekt på Korsnäs räntekostnad. Följaktligen 
skulle koncernens räntekostnad vid en procentenhets höjning öka med 44 Mkr. 

Valutarisk

Transaktionsexponering

Koncernens intäkter och rörelsekostnader uppstår huvudsakligen i SEK och Euro. 
Koncernens policy är att sträva mot matchning av intäkter och kostnader i samma 
valuta. Nettoflödet av koncernens in- och utflöden i utländsk valuta uppgick under 
året till ett netttoinflöde om cirka 600 Mkr (600 Mkr), vilket främst består av Euro 
och GBP. Koncernens policy är att inte säkra denna transaktionsexponering genom 
till exempel terminskontrakt, med motivet att det är ett jämnt löpande nettoinflöde av 
utländsk valuta som även med kurssäkring över tiden skulle påverkas av kursföränd-
ringar. En förändring av EUR/SEK kursen med 10 öre skulle påverkat koncernens 
resultat 2011 med cirka 7 Mkr.
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Koncernen 2011

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resultat-
räkningen, nivå 3

Lånefordringar och 
kundfordringar

Derivat  
kassaflödes - 

säkring, nivå 2  Finansiella skulder
Summa redovisat 

värde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde 658 658

Fordringar på moderbolag 1 839 1 839

Kundfordringar 607 607

Övriga omsättningstillgångar 397 397

Likvida medel 76 76

Summa finansiella tillgångar 658 2 919 0 0 3 577

Räntebärande lån 4 367 4 367

Skulder till koncernföretag 505 505

Leverantörsskulder 945 945

Övriga skulder 8 240 248

Summa finansiella skulder 0 0 8 6 057 6 065

Koncernen 2010

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resultat-
räkningen, nivå 3

Lånefordringar och 
kundfordringar

Derivat  
kassaflödes - 

säkring, nivå 2  Finansiella skulder
Summa redovisat 

värde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde 564 564

Fordringar på moderbolag 2 577 2 577

Kundfordringar 656 656

Övriga omsättningstillgångar 390 75 465

Likvida medel 86 86

Summa finansiella tillgångar 564 3 709 75 0 4 348

Räntebärande lån 4 481 4 481

Skulder till koncernföretag 530 530

Leverantörsskulder 937 937

Övriga skulder 229 229

Summa finansiella skulder 0 0 0 6 177 6 177

Omräkningsexponering

Omräkningsexponering uppstår vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat 
och eget kapital till svenska kronor samt i den mån sysselsatt kapital inom koncernen 
är finansierat i annan valuta än det sysselsatta kapitalet i respektive bolag. 

Koncernens policy är att, via extern upplåning i olika valutor, finansiera sysselsatt 
kapital i samma valuta. Ifall detta ej är möjligt och betydande tillfälliga valutaexpone-
ringar finns, ger koncernens finanspolicy möjlighet att använda valutasäkringar. Per 
den 31 december 2011 fanns inga utestående terminskontrakt. Omräkningsexpo-
nering som uppstår till följd av omräkning av utländska dotterbolags resultat och eget 
kapital säkras inte då detta inte anses vara av materiell betydelse för Korsnäs

      
Likviditets- och refinansieringsrisk
Koncernens refinansieringsrisk begränsas dels genom att ha lån från ett antal olika 
banker och dels genom att sträva efter att refinansiera lånen minst sex månader innan 
förfall. Per 31 december 2011 uppgick de totala låneramarna från kreditinstitut till 
5.214 (5.214) Mkr och hade en genomsnittlig återstående löptid om 3,9 (4,9) år.

Not 31 Förvärvad verksamhet

Inga förvärv har skett 2010 eller 2011

Not 32 Finansiella tillgångar och skulder fördelade per kategori
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Moderbolaget 2011
Finansiella tillgångar 

värderade till  
anskaffningsvärde

Lånefordringar och 
kundfordringar  Finansiella skulder

Summa redovisat 
värde

Fordringar på koncernföretag 1 939 1 939

Fordringar på intressebolag 2 2

Aktier och andelar i andra företag 181 181

Kundfordringar 594 594

Övriga fordringar 541 541

Likvida medel 54 54

Summa finansiella tillgångar 181 3 130 0 3 311

Räntebärande lån 4 360 4 360

Skulder till koncernbolag 548 548

Leverantörsskulder 909 909

Övriga skulder 231 231

Summa finansiella skulder 0 0 6 048 6 048

Moderbolaget 2010
Finansiella tillgångar 

värderade till  
anskaffningsvärde

Lånefordringar och 
kundfordringar  Finansiella skulder

Summa redovisat 
värde

Fordringar på koncernföretag 2 635 2 635

Fordringar på intressebolag 2 2

Aktier och andelar i andra företag 182 182

Kundfordringar 640 640

Räntebärande fordringar 0

Övriga fordringar 602 602

Likvida medel 63 63

Summa finansiella tillgångar 182 3 942 0 4 124

Räntebärande lån 4 476 4 476

Skulder till koncernbolag 577 577

Leverantörsskulder 908 908

Övriga skulder 219 219

Summa finansiella skulder 0 0 6 180 6 180

Verkligt värde 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt följande:

Nivå1: Verkligt värde fastställt utifrån noterade priser på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: Verkligt värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata. 
antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett från pris) och som inte inkluderats i nivå 1.
Nivå 3: Verkligt värde fastställt med hjälp av värderingsteknik, med väsentliga inslag av indata
som inte är observerbara på marknaden.

Not 33 Obeskattade reserver
Moderbolaget

2011 2010

Avskrivning över plan Maskiner 
och inventarier 3 773 3 741

Avskrivning över plan Byggnader 223 248

Avskrivning över plan Markan-
läggningar 9 10

Summa obeskattade reserver 4 004 3 999
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Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 

IFrs, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets 

ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moder-

bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i 

koncernen står inför.

Gävle den 19 mars 2012

 Vigo Carlund Leif Brodén Mia Brunell Livfors

 Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 ola Hallberg ole Kjörrefjord Wilhelm Klingspor

 Styrelseledamot, Styrelseledamot Styrelseledamot

 arbetstagarrepresentant 

 stig nordin Per Eriksson Hannu ryöppönen

 Styrelseledamot Styrelseledamot, Styrelseledamot 

  arbetstagarrepresentant

  Christer simrén

  Verkställande Direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2012 

Ernst & Young AB

Thomas Forslund

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och koncernredo-
visningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen 

för Korsnäs AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens an-
svar för årsredovisningen och koncernredovis-
ningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-

ret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen och koncernredovisning 

som ger en rättvisande bild enligt International Financial 

reporting standards, såsom de antagits av EU, och årsredo-

visningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen 

och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-

cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt International standards on Auditing och god 

revisionssed i sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 

yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredo-

visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-

visningen och koncernredovisningen. revisorn väljer vilka 

åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 

riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-

ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 

de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 

bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 

för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-

åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständighe-

terna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 

i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 

som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkstäl-

lande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 

utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-

liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 

ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella 

resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen 

och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-

den rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 

den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och 

kassaflöden för året enligt International Financial reporting 

standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 

koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 

koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträf-

fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning för Korsnäs AB för år 2011.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-

positioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvalt-

ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i sverige.

som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 

granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 

utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 

bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 

har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställan-

de direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebo-

lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt försla-

get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

stockholm den 19 mars 2012

Ernst & Young AB

Thomas Forslund

Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Korsnäs AB

Org.nr 556023-8338
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Definitioner av finansiella nyckeltal

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslut-

ningen.

Nettoskuld
räntebärande skulder inklusive avsättningar för pensioner 

minus summan av räntebärande fordringar, kortfristiga place-

ringar och likvida medel.

Resultat per aktie
Årets resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, divi-

derat med genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, divide-

rat med antal aktier.

Utdelning per aktie
Föreslagen utdelning per aktie justerad för emissioner och 

split.

Operativt kapital
Genomsnittet av immateriella och materiella anläggnings-

tillgångar, aktier i intressebolag redovisade enligt kapitalan-

delsmetoden, varulager och kortfristiga icke räntebärande 

fordringar med avdrag för övriga avsättningar och kortfristiga 

icke räntebärande skulder.

Avkastning på operativt kapital
rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital.


