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Årsredovisning 2021
Styrelsen och verkställande direktören för Gysinge Skog AB avger följande års
redovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Allmänt om verksamheten

Gysinge Skog förvaltar i koncernen cirka 60 000 hektar 
produktiv skogsmark. Gysinge Skog AB består av 
dotterbolaget Gysinge Skogsfastigheter AB med  
det tillhörande dotterbolaget NySkog 23 AB. 

Gysinge Skog bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt 
skogsbruk med uthållig lönsamhet.

Skogsmarken finns huvudsakligen i Mellansverige och 
är belägen i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro 
och Västmanlands län. Ett större innehav finns även i 
Jämtlands län.

Gysinge Skog har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under året

Verksamheten har under året inte påverkats negativt av 
coronavirusets världsomspännande spridning utan har 
präglats av fortsatt arbete med utveckling av de pro-
cesser som rör virke, skogsvård och skogliga tjänster. 
Genom den struktur som skapats, med fokus på rätt 
kvalitet i utförande både vad gäller skogliga åtgärder 
och miljö, har de avvikelser som uppstått kunnat iden-
tifieras och åtgärdas i ett tidigt skede. Positiva effekter 
har även varit att kunna befästa de delar i processen som 
är välfungerade och håller hög kvalitet.

Virkesmarknaden påverkades första halvåret av en his-
toriskt mycket stark efterfrågan på sågade trävaror med 
stigande virkespriser som följd. Under andra halvåret 
började efterfrågan av färdigsågat sjunka och stabilisera 
sig på mer normala nivåer med ökande lager av både 
färdigsågat och timmer med en sjunkande prisbild följd. 
Detta ledde till en stabilisering av priset på timmer.

Efterfrågan på massa har under året varit mycket god 
och prisbilden har även här legat på historiskt höga 
nivåer. Då det i ingången av året var höga lager av 
massaved på grund av granbarkborreavverkningar och 
att utbudet av massaved ökat, drivet av slutavverkningar 
för att möta den goda sågverkskonjunkturen, har dock 
prisbilden på massaved inte ökat. Hög efterfrågan har 
lett till mer normala lager av massaved under andra 
halvåret och priset har legat stabilt trots minskat behov 
av massaved i Mellansverige genom Stora Ensos 
nedläggning av Kvarnsveden.

Gysinge Skogsfastigheter AB är sedan 2020 gruppcerti-
fierat hos ProSilva AB. Vid den externa miljörevisionen 
noterades två mindre avvikelser samt några förbättring-
smöjligheter.

Under vintern och våren har sedan tidigare identifierad 
granbarkborreangripen skog avverkats. Nya skador på 
stående skog beroende på granbarkborre har varit av 
mindre omfattning och har hanterats löpande.

Under året har Gysinge Skogsfastigheter AB förvärvat 
175 ha produktiv skogsmark samt försålt 573 ha pro-
duktiv skogsmark.

Koncernföretaget Nyskog 28 AB har bildats under året 
och försålts tillsammans med koncernföretagen Nyskog 
25 AB, Nyskog 26 AB och Nyskog 27 AB.
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Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Efterfrågan på timmer bedöms fortsatt som god för 
2022 och prisbilden, som varit på en hög nivå, något 
sjunkande men fortsatt bra. Efterfrågan och pris på 
massaved bedöms för närvarande som stabil för 2022.

Gysinge Skogs årliga avverkningsvolym förväntas 
ligga kvar på nuvarande nivå de närmaste åren, men 
kan komma att variera ett enskilt år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Gysinge Skogs intäkter påverkas huvudsakligen av 
de volymer som avverkas på Gysinge Skogs marker, 
vidare påverkas intäkterna av i virkesmarknaden 
tillämpade priser.

I det korta perspektivet kommer marknaden även 2022 
att påverkas av granbarkborreskadat virke. Vanligtvis 
brukar angreppen klinga av efter tre-fyra år, men den 
minskningen syns inte i de värst drabbade delarna av 
Sverige än vilket är oroväckande. Även om angreppen 
på Gysinge Skogsfastigheters markinnehav avstannat 
finns en risk att spridningen ökar igen om sommaren 
blir varm och torr.

Gysinge Skogs resultat påverkas framför allt av större 
förändringar i avverkade volymer. De gällande virk-
esavtalen garanterar till stor del kassaflöden genom 
avtalade årliga kontrakteringsvolymer.

Gysinge Skogs kassaflöde påverkas även av eventuella 
prisförändringar av drivningskostnaden som är den 
enskilt största operationella kostnaden d.v.s. kostnaden 
att fälla, kvista och kapa träden samt transportera dem 
till bilväg.

Avverkning

Den samlade avverkningsvolymen 2021 uppgick till 
277 000 (319 000) m³fub varav 237 000 (247 000)m³fub 
slutavverkning och 40 000 (72 000) m³fub gallring.  
Av slutavverkningsvolymen utgör granbarkborreska-
dat virke 7 500 (3 800) m³fub.

Volymen slutavverkning ligger något högre än den 
årliga avverkningspotentialen, beroende på låg slu-
tavverkningsvolym 2019, och volymen gallring ligger 
nära det långsiktiga behovet.
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Skogsvård

Under 2021 har följande skogsvårdsåtgärder genomförts:

     2021  2020
Markberedning  711 ha (741 ha) 
Plantering  882 ha (956 ha) 
Röjning  1 214 ha (1 519 ha) 
Gödsling  278 ha (430 ha) 

Arealen markberedning och plantering är nu i fas och 
det eftersatta behovet som identifierats sedan tidigare är 
åtgärdat. Röjningsarealen för 2021 är lägre än det lång-
siktiga behovet och kommer att öka något de närmaste 
åren för att komma i fas. Andelen gödslad areal varierar 
mellan enskilda år men ambitionen är att öka den något 
över tid.

Ekonomiskt utfall

Årets nettoomsättning består till största delen av 
virkesintäkter från avverkningsrätter i dotterbolaget 
Gysinge Skogsfastigheter AB. Upplåtelser för jakt, 
vindkraft och täkter är andra stabila intäkter som 
bidrar till nettoomsättningen.

Övriga rörelseintäkter utgörs till största delen av 
försäljning av markinnehavet i koncernföretagen 
Nyskog 25 AB, Nyskog 26 AB, Nyskog 27 AB och 
Nyskog 28 AB.



Ägarförhållanden

Gysinge Skog AB ägs till 50 % av Kåpan tjänstepen-
sionsförening och till 50 % av Tredje AP-fonden.

Styrelse

Gunnar Balsvik, Styrelseordförande 
Född 1959, invald 2019.  
Verkställande direktör Kåpan tjänstepensionsförening.

Bengt Hellström, Styrelseledamot 
Född 1959, invald 2019. 

Dan Bergman, Styrelseledamot 
Född 1970, invald 2019.  
Head of ILS & Timberland Investments AP3.

Björn Risby Styrelseledamot 
Född 1954, invald 2021. 
.

Ledning

Gysinge Skog ABs ledning består av  
VD Vegard Haanaes, Skogschef Martin Whillans, 
Planeringschef Richard Dermer samt  
Skogsvårdschef Jon Snögren och är placerade i Falun.

Bolagsstyrning

Styrelsen beslutar om verkställande direktörens be-
fogenheter genom fastställande av en instruktion för 
verkställande direktören samt genom fastställande av 
budget för respektive verksamhetsår. Styrelsen äger 
rätt att utse utskott för att förbereda styrelsefrågor 
inför styrelsesammanträden.

Styrelsens arbete

Under året har styrelsen haft sex styrelsemöten, varav 
fem per telefon. Vid det konstituerande styrelsemötet 
utsågs Gunnar Balsvik till ordförande och styrelsen 
beslutade om en skriftlig arbetsordning för styrelsen 
och en instruktion för verkställande direktören inklud-
erande en instruktion för den ekonomiska rapporterin-
gen. Verkställande direktören och skogschefen ingår 
inte i styrelsen men är föredragande. Skogschefen 
tjänstgör som sekreterare i styrelsen.

Strategiska markförvärv och avyttringar behandlades 
av styrelsen vid årets första två möten. Vidare har sty-
relsen beslutat om samarbetspart för utveckling av vin-
dkraft. Framtagning av nyckeltal för verksamheten har 
pågått under året och styrelsen har behandlat frågan 
vid flera möten. Styrelsemötet i september förlades till 
Gysinge Herrgård där avverkning och vardaglighänsyn 
gavs ett särskilt fokus och även belystes vid en exkur-
sion.

Styrelsen har fastställt ledningens förslag till budget.
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Om skog och miljö

Gysinge Skog arbetar kontinuerligt med att öka värde- 
tillväxten i skogarna samt hålla en hög kostnadseffek-
tivitet inom hela verksamheten. Gysinge Skog värnar 
skogens naturgivna produktionsförmåga genom aktiv 
skogsskötsel med rätt trädslag för att ge bästa förutsät-
tningar till god direktavkastning och en långsiktig 
värdeökning av skogsinnehavet. Gysinge Skog verkar 
för ett skogsbruk som binder kol och att dess virkes- 
produkter bidrar till den fossila utfasningen och en 
positiv klimatpåverkan.

Den årliga avverkningsvolymen ligger på ungefär  
250 000 m³fub. Fördelningen är att 80 % av den 
uttagna virkesvolymen kommer från föryngringsav-
verkningar och resterande från gallring och övriga 
avverkningar.

Genom en kombination av ekologisk landskapsplan-
ering, anpassade skötselmetoder och generell hänsyn 
ska hanteringen av skogen bidra till att Gysinge Skogs 
naturvårdsambitioner nås. Hur skogarna brukas, påver-
kas av ramar i skogsvårdslagstiftningen samt de frivil-
ligt påtagna skogscertifieringarna FSC® och PEFC.

Gysinge Skog är medlem och gruppcertifierat hos 
Skogscertifiering Prosilva
(PEFC/05-22-19, FSC-C105738).

Skogsbruket på Gysinge Skogs marker skall ske på 
ett sätt att naturligt förekommande växter och djur ges 
förutsättningar att fortleva under naturliga betingels-
er. Gysinge skog arbetar för att negativ påverkan på 
vattenmiljöer begränsas och att historiskt värdefulla 
kulturmiljöer bevaras och förhindras från att skadas. 
Miljöarbetet präglas av en helhetssyn och att arbeta 
med ständig förbättring.

Gysinge Skog har avsatt ca 3 300 ha produktiv skogs-
mark för naturvårdsändamål. Dessa skogsbestånd 
lämnas ofta orörda från skogsbruk. I vissa fall kan 
skogliga åtgärder behövas för att gynna de skyddsvär-
da arterna. Därutöver avsätts årligen ca 5 % av den 
avverkningsbara volymen som naturvård eller social-
hänsyn i samband med avverkning.
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Koncernen  2021  2020  2018/19
(18 mån)

Nettoomsättning 143 656 143 312 62 043

Resultat efter finansiella poster 185 878 47 560 124 778

Balansomslutning 2 841 965 2 746 540 2 790 952

Soliditet 61,3 % 58,9 % 56,6 %

Moderbolaget  2021  2020  2018/19
(18 mån)

Nettoomsättning 8 869 13 051 6 617

Resultat efter finansiella poster 148 308 49 008 -6 636

Balansomslutning 1 635 202 1 534 933 1 480 352

Soliditet 99,9 % 99,9 % 99,8 %

Flerårsöversikt (Tkr)
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F!r"ndring av eget kapital (Tkr) 

Koncernen
Aktie-

kapital
$vrigt tillskjutet

kapital
Annat eget kapital
inkl. #rets resultat Totalt

     
Belopp vid !rets ing!ng 50 1 483 309 135 174 1 618 533
Utdelning   -50 000 -50 000
&rets resultat   174 837 174 837
Belopp vid #rets
utg#ng 50 1 483 309 260 011 1 743 370
     
     

Moderbolaget 
Aktie-

kapital
 rets

resultat
   
Belopp vid !rets ing!ng 50 56 526
Disposition enligt beslut
av !rets !rsst mma:  -56 526
Utdelning   
&rets resultat  149 997
Belopp vid #rets
utg#ng 50 149 997
  

Balanserat
resultat 

 
1 476 673 

56 526 
-50 000

 

1 483 200 
  

Totalt 
 

1 533 249 

0 
-50 000
149 997 

1 633 247 
 

     
F!rslag till vinstdisposition
Styrelsen f"resl!r att till f"rfogande st!ende vinstmedel (kronor):
 
balanserat resultat 1 483 199 571
!rets resultat 149 996 621
 1 633 196 192
 
disponeras s! att
till aktie gare utdelas 150 000 000
i ny r kning "verf"res 1 483 196 192
 1 633 196 192
 
Styrelsen f"resl!s bemyndigas att besluta om tidpunkt d! utdelningen skall betalas.
 
Styrelsen anser att f"rslaget  r f"renligt med f"rsiktighetsregeln i 17 kap. 3 ( aktiebolagslagen enligt
f"ljande redog"relse: Styrelsens uppfattning  r att vinstutdelningen  r f"rsvarlig med h nsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk st ller p! storleken p! det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och st llning i "vrigt.
 
Koncernens och moderbolagets resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och
balansr kningar samt kassafl"desanalyser med noter.
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Koncernens
Resultatr"kning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

 
 

balansr kningar samt kassafl"desanalyser med noter.

Nettooms ttning  143 656  143 312  
#vriga r"relseint kter 2 137 769  296  
  281 425  143 608  
      
R!relsens kostnader      
#vriga externa kostnader  -85 044  -86 041  
Personalkostnader 3 -5 588  -4 818  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anl ggningstillg!ngar  -1 275  -1 183  
  -91 907  -92 042  
      
R!relseresultat  189 518  51 566  
      
Resultat fr#n finansiella poster      
#vriga r nteint kter och liknande resultatposter  149  580  
R ntekostnader och liknande resultatposter  -3 789  -4 586  
  -3 640  -4 006  
      
Resultat efter finansiella poster  185 878  47 560  
      
Resultat f!re skatt  185 878  47 560  
      
Skatt p! !rets resultat 6 -11 041  -8 870  
      
 rets resultat  174 837  38 690  
      
H nf"rligt till moderf"retagets aktie gare  174 837  38 690  

2020-01-01 
2020-12-31 
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Not 2021-01-01
-2021-12-31
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Koncernens
Balansr"kning
Tkr

Not 2021-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital h"nf!rligt till moderf!retagets
aktie"gare 12     
Aktiekapital  50  50  
#vrigt tillskjutet kapital  1 483 309  1 483 309  
Annat eget kapital inklusive !rets resultat  260 011  135 174  
Eget kapital h"nf!rligt till moderf!retagets
aktie"gare  1 743 370  1 618 533  
      
Summa eget kapital  1 743 370  1 618 533  
      
Avs"ttningar      
Uppskjuten skatteskuld 13 550 732  550 549  
#vriga avs ttningar 14 16 243  14 973  
  566 975  565 522  
      
L#ngfristiga skulder 15     
Skulder till kreditinstitut  478 179  520 000  
  478 179  520 000  
      
Kortfristiga skulder      
F"rskott fr!n kunder  20 154  17 270  
Leverant"rsskulder  13 276  6 324  
Aktuella skatteskulder  5 138  673  
#vriga skulder  586  2 300  
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter  14 287  15 918  
  53 441  42 485  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 841 965  2 746 540  
      

2020-12-31 
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Koncernens
Balansr"kning
Tkr

Not 2021-12-31

 
 

TILLG NGAR      
      
Anl"ggningstillg#ngar      
      
Materiella anl ggningstillg!ngar      
Byggnader och mark 7 2 641 844  2 648 765  
  2 641 844  2 648 765  
      
Finansiella anl ggningstillg!ngar      
Andra l!ngfristiga v rdepappersinnehav 10 13  7  
Andra l!ngfristiga fordringar 11 0  3 806  
  13  3 813  
      
Summa anl"ggningstillg#ngar  2 641 857  2 652 578  
      
Oms"ttningstillg#ngar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  265  4 106  
#vriga fordringar  1 162  1 626  
F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter  45 820  56 081  
  47 247  61 813  
      
Kassa och bank  152 861  32 149  
      
Summa oms"ttningstillg#ngar  200 108  93 962  
      
SUMMA TILLG NGAR  2 841 965  2 746 540  
      

2020-12-31 
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Koncernens
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Not 2021-12-31
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Koncernens
Kassafl!desanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

 
 

Den l!pande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 16 185 878  47 560  
Justeringar f"r poster som inte ing!r i kassafl"det m.m 17 -133 042  8 455  
Betald skatt  -6 393  -23 491  
Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten f!re
f!r"ndringar av r!relsekapital  46 443  32 524  
      
Kassafl!de fr#n f!r"ndringar i r!relsekapital      
F"r ndring av kortfristiga fordringar  14 567  -35 309  
F"r ndring av kortfristiga skulder  8 247  14 958  
Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten  69 257  12 173  
      
Investeringsverksamheten      
F"rv rv av materiella anl ggningstillg!ngar  -12 666  -4 237  
Avyttring av materiella anl ggningstillg!ngar  16 149  0  
Avyttring av dotterf"retag, netto likvidp!verkan 18 138 044  0  
F"rv rv av finansiella tillg!ngar  -6  -6  
Avyttringar av finansiella tillg!ngar  1 756  0  
Kassafl!de fr#n investeringsverksamheten  143 277  -4 243  
      
Finansieringsverksamheten      
Amortering av l!n  -41 821  -90 635  
Utbetald utdelning  -50 000  0  
Kassafl!de fr#n finansieringsverksamheten  -91 821  -90 635  
      
 rets kassafl!de  120 713  -82 705  
      
Likvida medel vid !rets b"rjan  32 148  114 853  
Likvida medel vid #rets slut 19 152 861  32 148  

2020-01-01 
2020-12-31 
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Moderbolagets
Resultatr"kning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

R!relsens int"kter      
Nettooms ttning  8 869  13 501  
#vriga r"relseint kter  325  0  
  9 194  13 501  
      
R!relsens kostnader      
#vriga externa kostnader  -5 295  -9 674  
Personalkostnader 3 -5 588  -4 818  
  -10 883  -14 492  
      
R!relseresultat  -1 689  -991  
      
Resultat fr#n finansiella poster      
Resultat fr!n andelar i koncernf"retag 4 150 000  50 000  
R ntekostnader och liknande resultatposter  -3  -1  
  149 997  49 999  
      
Resultat efter finansiella poster  148 308  49 008  
      
Bokslutsdispositioner 5 1 700  7 518  
      
Resultat f!re skatt  150 008  56 526  
      
Skatt p! !rets resultat 6 -11  0  
      
 rets resultat  149 997  56 526  
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Moderbolagets
Balansr"kning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLG NGAR      
      
Anl"ggningstillg#ngar      
      
Finansiella anl ggningstillg!ngar      
Andelar i koncernf"retag 8, 9 1 473 309  1 473 309  
  1 473 309  1 473 309  
      
Summa anl"ggningstillg#ngar  1 473 309  1 473 309  
      
Oms"ttningstillg#ngar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  15  0  
Fordringar hos koncernf"retag  160 102  58 521  
#vriga fordringar  243  404  
F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter  714  676  
  161 074  59 601  
      
Kassa och bank  819  2 024  
      
Summa oms"ttningstillg#ngar  161 893  61 625  
      
SUMMA TILLG NGAR  1 635 202  1 534 934  
      

Gysinge Skog AB
Org.nr 559164-0817   

12 (25)
 

     
Moderbolagets
Balansr"kning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 12     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  50  50  
  50  50  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  1 483 200  1 476 673  
&rets resultat  149 997  56 526  
  1 633 197  1 533 199  
      
Summa eget kapital  1 633 247  1 533 249  
      
Kortfristiga skulder      
Leverant"rsskulder  912  349  
Aktuella skatteskulder  129  70  
#vriga skulder  274  694  
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter  640  572  
Summa kortfristiga skulder  1 955  1 685  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 635 202  1 534 934  
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Moderbolagets
Kassafl!desanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den l!pande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 16 148 308  49 008  
      
Justeringar f"r poster som inte ing!r i kassafl"det 17 -150 000  -50 000  
Betald skatt  48  67  
Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten f!re
f!r"ndring av r!relsekapital  -1 644  -925  
      
Kassafl!de fr#n f!r"ndring av r!relsekapitalet      
#kning(-)/Minskning(+) av r"relsefordringar  42 707  1 718  
#kning(+)/Minskning(-) av r"relseskulder  214  -2 012  
Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten  41 277  -1 219  
      
Finansieringsverksamheten      
Utbetald utdelning  -50 000  0  
Erh!llna (l mnade) koncernbidrag  7 518  0  
Kassafl!de fr#n finansieringsverksamheten  -42 482  0  
      
 rets kassafl!de  -1 205  -1 219  
      
Likvida medel vid !rets b"rjan  2 024  3 243  
Likvida medel vid #rets slut 19 819  2 024  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och v"rderingsprinciper
 
Allm"nna upplysningar
&rsredovisningen och koncernredovisningen  r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 &rsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Moderf"retaget till mpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet )Redovisningsprinciper i moderf"retaget).
 
Int"kter
 
Int kter har tagits upp till verkligt v rde av vad som erh!llits eller kommer att erh!llas och redovisas i
den omfattning det  r sannolikt att de ekonomiska f"rdelarna kommer att tillgodog"ras bolaget och
int kterna kan ber knas p! ett tillf"rlitligt s tt.
 
R nta, royalty och utdelning
Int kt redovisas n r de ekonomiska f"rdelarna som  r f"rknippade med transaktionen sannolikt kommer
att tillfalla f"retaget samt n r inkomsten kan ber knas p! ett tillf"rlitligt s tt.   
 
R nta redovisas som int kt enligt effektivr ntemetoden.
 
Utdelning redovisas n r  garens r tt att erh!lla betalningen har s kerst llts.
 
Eftersom moderf"retaget innehar mer  n h lften av r"sterna f"r samtliga andelar i dotterf"retaget
redovisas utdelning n r r tten att f! utdelning bed"ms som s ker och kan ber knas p! ett tillf"rlitligt s tt.
 
Koncernbidrag och aktie gartillskott
Koncernbidrag som erh!llits/l mnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultatr kningen. Det
erh!llna/l mnade koncernbidraget har p!verkat f"retagets aktuella skatt. 
 
Aktie gartillskott som erh!llits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument l mnats
iutbyte redovisas direkt i eget kapital. 
 
&terbetalda aktie gartillskott redovisas som en minskning av eget kapital n r beslut om !terbetalning
fattats.
 
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har uppr ttats enligt f"rv rvsmetoden. Detta inneb r att f"rv rvade verksamheters
identifierbara tillg!ngar och skulder redovisas till marknadsv rde enligt uppr ttad f"rv rvsanalys.
#verstiger verksamhetens anskaffningsv rde det ber knade marknadsv rdet av de f"rv ntade
nettotillg!ngarna enligt f"rv rvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
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Transaktioner mellan koncernf"retag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernf"retag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade f"rluster elimineras ocks! s!vida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
 
F"r ndring av internvinst under r kenskaps!ret har elimineras i koncernresultatr kningen.
 
Anl"ggningstillg#ngar
Immateriella och materiella anl ggningstillg!ngar redovisas till anskaffningsv rde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linj rt "ver den f"rv ntade nyttjandeperioden med h nsyn till v sentligt restv rde.
F"ljande avskrivningsprocent till mpas:
 
Markanl ggningar 20%  
   

Nedskrivningar - materiella  anl"ggningstillg#ngar samt andelar i koncernf!retag
Vid varje balansdag bed"ms om det finns n!gon indikation p! att en tillg!ngs v rde  r l gre  n dess
redovisade v rde. Om en s!dan indikation finns, ber knas tillg!ngens !tervinningsv rde.
&tervinningsv rdet  r det h"gsta av verkligt v rde med avdrag f"r f"rs ljningskostnader och
nyttjandev rde. Vid ber kning av nyttjandev rdet ber knas nuv rdet av de framtida kassafl"den som
tillg!ngen v ntas ge upphov till i den l"pande verksamheten samt n r den avyttras eller utrangeras. Den
diskonteringsr nta som anv nds  r f"re skatt och !terspeglar marknadsm ssiga bed"mningar av pengars
tidsv rde och de risker som avser tillg!ngen. En tidigare nedskrivning !terf"rs endast om de sk l som l!g
till grund f"r ber kningen av !tervinningsv rdet vid densenaste nedskrivningen har f"r ndrats. 
 
Finansiella tillg#ngar och skulder
Finansiella tillg!ngar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrumentv rderade
utifr!n anskaffningsv rdet) i BFNAR 2012:1.  
 
Redovisning i och borttagande fr!n balansr kningen 
En finansiell tillg!ng eller finansiell skuld tas upp i balansr kningen n r f"retaget blir part i instrumentets
avtalsm ssiga villkor. En finansiell tillg!ng tas bort fr!n balansr kningen n r den avtalsenliga r tten till
kassafl"det fr!n tillg!ngen har upph"rt eller reglerats. Detsamma g ller n r de risker och f"rdelar som  r
f"rknippade med innehavet i allt v sentligt "verf"rts till annan partoch f"retaget inte l ngre har kontroll
"ver den finansiella tillg!ngen. En finansiell skuld tas bortfr!n balansr kningen n r den avtalade
f"rpliktelsen fullgjorts eller upph"rt.   
 
V rdering av finansiella tillg!ngar 
Finansiella tillg!ngar v rderas vid f"rsta redovisningstillf llet till anskaffningsv rde, inklusive eventuella
transaktionsutgifter som  r direkt h nf"rliga till f"rv rvet av tillg!ngen.   Finansiella
oms ttningstillg!ngar v rderas efter f"rsta redovisningstillf llet till det l gsta av anskaffningsv rdet och
nettof"rs ljningsv rdet p! balansdagen.  Kundfordringar och "vriga fordringar som utg"r
oms ttningstillg!ngar v rderas individuellt till det belopp som ber knas inflyta. Finansiella
anl ggningstillg!ngar v rderas efter f"rsta redovisningstillf llet till anskaffningsv rde med avdrag f"r
eventuella nedskrivningar och med till gg f"r eventuella uppskrivningar.  R nteb rande finansiella
tillg!ngar v rderas till upplupet anskaffningsv rde med till mpning av effektivr ntemetoden.
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V rdering av finansiella skulder
 Finansiella skulder v rderas till upplupet anskaffningsv rde. Utgifter som  r direkt h nf"rliga
tillupptagande av l!n korrigerar l!nets anskaffningsv rde och periodiseras enligt effektivr nte-metoden.
 
Andelar i dotterf!retag, intressef!retag, gemensamt styrda f!retag och f!retag med
"garintresse i
Andelar i dotterf"retag, intressef"retag, gemensamt styrda f"retag och f"retag det finns  garintresse i
redovisas till anskaffningsv rde minskat med ackumulerade nedskrivningar.I anskaffningsv rdet ing!r
f"rutom ink"pspriset  ven utgifter som  r direkt h nf"rliga till f"rv rvet. 
 
Skatt
Skatt p! !rets resultat i resultatr kningen best!r av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuellskatt  r
inkomstskatt f"r innevarande r kenskaps!r som avser !rets skattepliktiga resultat ochden del av tidigare
r kenskaps!rs inkomstskatt som  nnu inte har redovisats. Uppskjuten skatt r inkomstskatt f"r
skattepliktigt resultat avseende framtida r kenskaps!r till f"ljd av tidigare transaktioner eller h ndelser.
 
Uppskjuten skatteskuld redovisas f"r alla skattepliktiga tempor ra skillnader, dock s rredovisas inte
uppskjuten skatt h nf"rlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen
post i balansr kningen. Uppskjuten skattefordran redovisas f"r avdragsgilla tempor ra skillnader och f"r
m"jligheten att i framtiden anv nda skattem ssiga underskottsavdrag.V rderingen baseras p! hur det
redovisade v rdet f"r motsvarande tillg!ng eller skuld f"rv ntas !tervinnas respektive regleras. Beloppen
baseras p! de skattesatser och skatteregler som  rbeslutade per balansdagen och har inte
nuv rdeber knats. 
 
Uppskjutna skatteskulder som uppst!tt vid rena substansf"rv rv nuv rdeber knas om v rdet p!den
uppskjutna skatteskulden  r en v sentlig del av aff rsuppg"relsen och det finns ett dokumenterat
samband mellan k"peskillingen och k"parens v rdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent
substansf"rv rv  r ett f"rv rv av andelar i f"retag d r huvudsakliga identifierbara tillg!ngar  r byggnader
och mark samt d r k"peskillingen s! gott som uteslutande avser tillg!ngen med avdrag f"r fastighetsl!n
och uppskjuten skatt.
 
Uppskjutna skattefordringar har v rderats till h"gst det belopp som sannolikt kommer att !tervinnas
baserat p! innevarande och framtida skattepliktiga resultat. V rderingen ompr"vas varje balansdag. 
 
Avs"ttningar
En avs ttning redovisas i balansr kningen n r f"retaget har en legal eller informell f"rpliktelse till f"ljd
av en intr ffad h ndelse och det  r sannolikt att ett utfl"de av resurser kr vs f"r att reglera f"rpliktelsen
och en tillf"rlitlig uppskattning av beloppet kan g"ras. Vid f"rsta redovisningstillf llet v rderas
avs ttningar till den b sta uppskattningen av det belopp som kommer att kr vas f"r att reglera
f"rpliktelsen p! balansdagen. Avs ttningarna ompr"vas varje balansdag. 
 
Ers"ttningar till anst"llda
Ers ttningar till anst llda efter avslutad anst llning
Klassificering
Planer f"r ers ttningar efter avslutad anst llning klassificeras som antingen avgiftsbest mda eller
f"rm!nsbest mda. Koncernen klassificerar sina planer som avgiftsbest mda.
 
Vid avgiftsbest mda planer betalas fastst llda avgifter till ett annat f"retag, normalt ett
f"rs kringsf"retag, och f"retaget har inte l ngre n!gon f"rpliktelse till den anst llde n r avgiften  r
betald. Storleken p! den anst lldes ers ttningar efter avslutad anst llning  r beroende av de avgifter som
har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 
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har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

 
Avgiftsbest mda planer 
Avgifterna f"r avgiftsbest mda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 
 
Ers ttningar vid upps gning 
Ers ttningar vid upps gningar, i den omfattning ers ttningen inte ger f"retaget n!gra framtida
ekonomiska f"rdelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad n r f"retaget har en legal eller
informell f"rpliktelse att antingen 
a) avsluta en anst llds eller en grupp av anst lldas anst llning f"re den normala tidpunkten f"r
anst llningens upph"rande, eller 
b) l mna ers ttningar vid upps gning genom erbjudande f"r att uppmuntra frivillig avg!ng. Ers ttningar
vid upps gningar redovisas endast n r f"retaget har en detaljerad plan f"r upps gningen och inte har
n!gon realistisk m"jlighet att annullera planen. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettooms ttning
R"relsens huvudint kter, fakturerade kostnader, sidoint kter samt int ktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella int kter och kostnader men f"re bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
F"retagets samlade tillg!ngar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag f"r uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
Redovisningsprinciper i moderf!retaget
Redovisningsprinciperna i moderf"retaget "verensst mmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna
i koncernredovisningen utom i nedanst!ende fall. 
 
Andelar i dotterf"retag, intressef"retag och gemensamt styrda f"retag
Andelar i dotterf"retag, intressef"retag och gemensamt styrda f"retag redovisas till anskaffningsv rde
minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsv rdet ing!r f"rutom ink"pspriset  ven utgifter
som  r direkt h nf"rliga till f"rv rvet. 
 
Skatt
I moderf"retaget s rredovisas inte uppskjuten skatt som  r h nf"rlig till obeskattade reserver.
 
Int kter
Koncernbidrag och aktie gartillskott
Koncernbidrag som erh!llits/l mnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultatr kningen.Det
erh!llna/l mnade koncernbidraget har p!verkat f"retagets aktuella skatt. Aktie gartillskott som l mnas
utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erh!llits i utbyte redovisas i balansr kningen
som en "kning av andelens redovisade v rde.Aktie gartillskott som erh!llits utan att emitterade aktier
eller andra egetkapitalinstrument l mnats i utbyte redovisas direkt i eget kapital. 
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Not 2 $vriga r!relseint"kter
Koncernen
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
    
Resultat vid avyttring av koncernbolag 132 037 0  
#vrigt 5 732 296  
 137 769 296  

 
Not 3 Anst"llda och personalkostnader
Moderbolaget och koncernen
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
Medelantalet anst"llda    
Kvinnor 1 1  
M n 3 3  
 4 4  
L!ner och andra ers"ttningar    
Styrelse och verkst llande direkt"r 1 290 1 187  
#vriga anst llda 2 215 1 831  
 3 505 3 018  
Sociala kostnader    
Pensionskostnader f"r styrelse och verkst llande direkt"r 223 182  
Pensionskostnader f"r "vriga anst llda 306 277  
#vriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 298 1 081  
 1 827 1 540  
    
Totala l!ner, ers"ttningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 5 332 4 558  
    

 
 
Not 4 Resultat fr#n andelar i koncernf!retag
Moderbolaget
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Erh!llna utdelningar 150 000 50 000  
 150 000 50 000  

 
Not 5 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Mottagna koncernbidrag 1 700 7 518  
 1 700 7 518  
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 1 700 7 518  

 
Not 6 Skatt p# #rets resultat
Koncernen
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Skatt p# #rets resultat    
Aktuell skatt -10 858 -6 702  
F"r ndring av uppskjuten skatt -183 -2 167  
Totalt redovisad skatt -11 041 -8 869  
    

Avst"mning av effektiv skatt
  2021-01-01  2020-01-01
  -2021-12-31  -2020-12-31
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat f"re skatt  185 663  47 560
     
Skatt enligt g llande skattesats 20,60 -38 247 21,40 -10 178
Ej skattepliktiga int kter  30 103  1
Ej avdragsgilla kostnader  -999  -20
Justering avseende skatter f"r f"reg!ende
!r  0  -94
Effekt av  ndrade skattesatser  0  -3
Skatteeffekt av schablonr nta p!
periodiseringsfond  -41  -31
Aktivering av tidigare ej aktiverade
skogsavdrag  733  147
F"r ndring av uppskjuten skatt avseende
ers ttningsfonder  -2 591  1 418
Ej utnyttjade underskottsavdrag  1   
#vrigt  0  -109
Redovisad effektiv skatt 5,95 -11 041 18,60 -8 869
     

Moderbolaget
Avst"mning av effektiv skatt
  2021-01-01  2020-01-01
  -2021-12-31  -2020-12-31
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat f"re skatt  150 008  56 526
     
Skatt enligt g llande skattesats 20,60 -30 902 21,40 -12 097
Ej avdragsgilla kostnader  -10  -12
Ej skattepliktiga int kter  30 900  10 700
Under !ret utnyttjande av tidigare !rs
underskottsavdrag  0  1 409
Redovisad effektiv skatt 0,01 -11 0,00 0
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Not 7 Byggnader och mark
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 2 665 101 2 660 865  
Ink"p 12 666 3 991  
F"rs ljningar/utrangeringar -22 360 0  
Omklassificeringar 4 042 245  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 2 659 449 2 665 101  
    
Ing!ende avskrivningar -16 337 -15 154  
F"rs ljningar/utrangeringar 7 0  
&rets avskrivningar -1 275 -1 183  
Utg#ende ackumulerade avskrivningar -17 605 -16 337  
    
Utg#ende redovisat v"rde 2 641 844 2 648 764  

 
Not 8 Andelar i koncernf!retag
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 1 473 309 1 473 309  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 1 473 309 1 473 309  
    
Utg#ende redovisat v"rde 1 473 309 1 473 309  
    

 
Not 9 Specifikation andelar i koncernf!retag
Moderbolaget
 
Namn

Kapital-
andel

R!str"tts-
andel

Antal
andelar

Bokf!rt
v"rde 2021

Bokf!rt
v"rde 2020  

Gysinge Skogsfastigheter AB 100% 100% 51 029 1 473 309 1 473 309  
    1 473 309 1 473 309  
       
 Org.nr S"te  
Gysinge Skogsfastigheter AB 559207-6409 Falun  
    

 
 
Not 10 Andra l#ngfristiga v"rdepappersinnehav
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 7 1  
Ink"p 6 6  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 13 7  
    
Utg#ende redovisat v"rde 13 7  
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Not 11 Andra l#ngfristiga fordringar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 3 806 4 051  
Omklassificeringar -3 806 -245  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 0 3 806  
    
Utg#ende redovisat v"rde 0 3 806  
    

 
Not 12 Antal aktier och kvotv"rde
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Kvot-
v"rde  

Antal A-Aktier 50 000 1  
 50 000  
    

 
Not 13 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen
 
 
2021-12-31   
 
 

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

V sentliga tempor ra skillnader skogstillg!ngar 539 035 539 035
Obeskattade reserver 11 697 11 697
 550 732 550 732
   
2020-12-31   
 
 

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

V sentliga tempor ra skillnader skogstillg!ngar 542 121 542 121
Obeskattade reserver 8 428 8 428
 550 549 550 549
   

 
Not 14 $vriga avs"ttningar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing!ende balans skogsv!rdsavs ttning 14 974 7 698  
&rets f"r ndring skogsv!rdsavs ttning 1 269 7 276  
 16 243 14 974  
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Not 15 L#ngfristiga skulder
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Skulder som f"rfaller senare  n fem !r efter balansdagen 478 179 520 000  
 478 179 520 000  
    

 
Not 16 R"ntor och utdelningar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Erh!llen r nta 0 1  
Erh!llen utdelning 249 341  
Erlagd r nta -3 789 -4 586  
 -3 540 -4 244  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Erh!llen utdelning 150 000 50 000  
Erlagd r nta -3 0  
 149 997 50 000  
    

 
Not 17 Justering f!r poster som inte ing#r i kassafl!det
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 1 275 1 183  
Rearesultat f"rs ljning av anl ggningstillg!ngar -1 597 0  
Rearesultat f"rs ljning av r"relse/dotterf"retag -139 800 0  
Avg!r "verv rde s!lda tillg!ngar 6 000 0  
#vriga avs ttningar 1 270 7 275  
#vriga ej likviditetsposter -190 -3  
 -133 042 8 455  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Anticiperad utdelning fr!n dotterbolag -150 000 -50 000  
 -150 000 -50 000  
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Not 18 F!rs"ljning av finansiella anl"ggningstillg#ngar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F!rv"rv av dotterbolag, likvidp#verkan    
Utbetald k"peskilling -52 0  
F"rv rvade likvida medel 50 0  
P#verkan p# likvida medel fr#n f!rv"rvade dotterf!retag -2 0  
    
    
Avyttring av dotterf!retag, likvidp#verkan    
Materiella anl ggningstillg!ngar 7 756 0  
Likvida medel 200 0  
Summa tillg#ngar 7 956 0  
    
Realisationsresultat 6 200 0  
R"relseskulder 1 756 0  
Summa innehav 7 956 0  
    
F"rs ljningspris 140 000 0  
Avg!r s ljarereverser -1 756 0  
Avg!r likvida medel i den avyttrade verksamheten -200 0  
P#verkan p# likvida medel fr#n avyttrade dotterf!retag 138 044 0  
    

 
Not 19 Likvida medel
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Likvida medel    
Banktillgodohavanden 152 861 32 149  
 152 861 32 149  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Likvida medel    
Banktillgodohavanden 819 2 024  
 819 2 024  
    

 
Not 20 Ink!p och f!rs"ljning mellan koncernf!retag
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Andel av !rets totala ink"p som skett fr!n andra f"retag i
koncernen 0,00 % 0,00 %  
Andel av !rets totala f"rs ljningar som skett till andra f"retag i
koncernen 96,46 % 100,00 %  
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koncernen 96,46 % 100,00 %  

    
 
Not 21 V"sentliga h"ndelser efter r"kenskaps#rets slut
Koncernen
Moderbolaget
 
Verksamheten p!verkades inte n mnv rt av den fortsatt v rldsomsp nnande spridningen av coronaviruset
under 2021. Virkesmarknaden har pr glats av en h"g efterfr!gan p! timmer och de h"ga lagren av
massaved har minskat och stabiliserat sig p! mer normala niv!er mot slutet av !ret. Efterfr!gan av b!de
timmer och massaved ser fortsatt god ut  ven om en viss os kerhet r!der f"r andra halv!ret av 2022.
 
 
Not 22 Eventualf!rpliktelser
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    

Efter delningen av Bergvik Skog V st f"rdelades milj"ansvaret f"r tidigare industriell verksamhet p! de
ing!ende markerna solidariskt av de nya bolagen. Milj"ansvaret  r f"rdelat enligt  gareandelen i Bergvik
Skog V st f"r respektive bolag vid delningstidpunkten.
 
 
Not 23 St"llda s"kerheter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Fastighetsinteckningar 520 181 369 001  
 520 181 369 001  
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