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Färgerna på omslagets första sida är välbekanta för många av Holmens kunder, framför allt de som arbetar med 4-färgstryck i tidningar,  
tidskrifter och kataloger samt på förpackningar. Digitala bilder består av färgerna rött, grönt och blått. När bilder tryckanpassas omvandlas de  
till så kallade CMYK-bilder. Dessa består av färgerna Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) samt Key-colour (svart, nyckelfärg). Den svarta färgen  
förstärker kontrasten och ger svärta i bilder. 

Omslaget är tryckt på Invercote® Creato 280 g/m2, som präglats, folierats samt UV- och mattlackerats.

Holmen 2005 är producerad av Holmen. Grafisk formgivning: Ehrenstråhle & Co, Stockholm. Grafisk produktion: Gylling Produktion, Gustavsberg.  
Foto: Rolf Andersson, Bildbolaget, Västervik, Rolf Adlercreutz, Stockholm (sid. 72–75), Lasse Modin, Uppsala (sid. 2) med flera.  
Tryck: Strokirk-Landströms, Lidköping, 2006.

Holmen AB (publ)
Box 5407
114 84 STOCKHOLM

Tel 08-666 21 00
Fax 08-666 21 30
E-post info@holmen.com
www.holmen.com

Organisationsnummer 556001-3301
Säte Stockholm

Två redovisningar för 2005
Holmens aktieägare är huvudmålgrupp för Holmen 2005, som trycks  
i svensk och engelsk version.

För andra året i rad tar Holmen vid sidan av Holmen 2005 fram redovisningen 
”Holmen och omvärlden”. Den publiceras i anslutning till 2006 års bolags-
stämma, har kunder och anställda som huvudmålgrupper och redogör för hur 
Holmen utifrån en helhetssyn arbetar med miljö-, ekonomi- och socialt ansvar.
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Holmen 
i korthet

Publikt skogsindustribolag
Holmen är en skogsindustrikoncern 
som tillverkar tryckpapper, kartong och 
trävaror. Koncernen äger också skogs- 
och krafttillgångar. Nettoomsättningen 
uppgick under 2005 till cirka 16,3 mdkr 
och antalet anställda var cirka 4 900.
 Holmen är ett publikt bolag. Aktien 
är noterad på Stockholmsbörsen och 
aktieserierna A och B fi nns på listan över 
de mest omsatta aktierna.

2,7 miljoner ton 
papper och kartong
Holmen kan årligen tillverka cirka 2,7 
miljoner ton tryckpapper och kartong. 
 Holmen befäster med den nya maski-
nen i Madrid sin position som Europas 
femte största tillverkare av tryckpapper 
med en total kapacitet om 2 160 000 
ton/år. Inom kartong baserad på färsk-
fi ber är Holmen med en kapacitet om 
545 000 ton/år Europas tredje största 
till verkare.

Kommunikation och profilering
Med ord och bilder förmedlar tryckpap-
per budskap och medverkar till kommu-
nikation. På samma sätt profi lerar kar-
tong innehållet i förpackningar.
 Holmens tryckpapper används i 
vecko- och månadstidningar, dagstidning-
ar, sport- och affärstidningar, bilagor, 
kataloger och direktreklam. 
 Förpackningar för livsmedel, chok-
lad, tobak, parfym och medicin samt 
trycksaker tillverkas av kartong från 
Holmen. 
 Golv, trappor, dörrar, fönster och 
möbler från snickerier, hyvlerier och 
andra vidareförädlare har Holmens 
trävaror som bas.

Verksamhet under fem sekler
För snart 400 år sedan lade hertig Johan av 
Östergötland grunden till 
Holmens Bruk i Norr-
köping med ett 
vapenfaktori på en 
holme (därav nam-
net Holmen) i 
 Motala Ström. 
Detta stod klart 
1609.
 Även Iggesunds 
anor går tillbaka till 1600-talet. Östanå 
Pappersbruk blev 1665 den första indu-
strianläggningen i trakten.

Fem affärsområden
Koncernens fem affärsområden har hela 
affärsansvaret för sina verksamheter. 
Holmen Paper (tryckpapper), Iggesund 
Paperboard (kartong) och Iggesund 
Timber (trävaror) tillverkar och säljer 
produkter. Holmen Skog och Holmen 
Kraft svarar för tillgångar och anskaff-
ning inom skog respektive elkraft. 
 Holmen Skog säljer även virke till andra 
skogsindustrier. 
 Holmen Paper och Iggesund Paper-
board svarar tillsammans för cirka 80 % 
av koncernens nettoomsättning.

Produktion i tre länder
Holmen producerar i tre länder. I 
Sverige och Spanien tillverkas tryckpap-
per.  Kartong produceras i Sverige och 
England. Trävaror tillverkas i Sverige. 
 Fem av de sju producerande enheterna 
är belägna i Sverige. Här fi nns också tio 
av de 14 pappers- och kartongmaskiner-
na. Av cirka 4 900 anställda är ungefär 
3 800 verksamma i Sverige.
 Värdet av fakturering till kunder utan-
för Sverige representerar cirka 3/4 av 
omsättningen.
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Fyra marknader dominerar
Holmens enskilt största marknader är Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien. 
Dessa länders förlag svarar för de största inköpen av tryckpapper. 
 Tyska, brittiska och franska konverterare av förpackningar står för merparten av 
kartonginköpen. 
 Storbritannien och de skandinaviska länderna är huvudmarknader för trävaror.

Holmen AB 
Huvudkontor
(Strandvägen 1)
Box 5407
114 84  STOCKHOLM
Tel 08-666 21 00
Fax 08-666 21 30
E-post info@holmen.com
www.holmen.com

Holmen Paper AB
(Vattengränden 2)
601 88  NORRKÖPING
Tel  011-23 50 00
Fax 011-23 63 04
E-post info@holmenpaper.com
www.holmenpaper.com

Holmen Paper Hallsta 
763 81  HALLSTAVIK
Tel 0175-260 00
Fax 0175-264 01
E-post info@holmenpaper.com

Holmen Paper Braviken
601 88  NORRKÖPING
Tel 011-23 50 00
Fax 011-23 66 30
E-post info@holmenpaper.com

Holmen Paper Madrid
Parque Industrial La Cantueña
C/del Papel 1
ES-28947 FUENLABRADA  
(Madrid)
SPANIEN
Tel  +34 91 642 0603
Fax  +34 91 642 2470
E-post info@holmenpaper.com

Holmen Paper Wargön
468 81  VARGÖN
Tel 0521-27 75 00
Fax 0521-27 75 80 
E-post info@holmenpaper.com

Iggesund Paperboard AB
825 80  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-288 00
E-post info@iggesundpaperboard.com
www.iggesundpaperboard.com

Iggesunds Bruk
825 80  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-285 32
E-post info.ib@iggesundpaperboard.com

Workington Mill
WORKINGTON Cumbria
CA14 1JX
STORBRITANNIEN
Tel +44 1900 601000
Fax +44 1900 605000
E-post info.wo@iggesundpaperboard.com

Ströms Bruk
Box 67
820 72  STRÖMSBRUK
Tel 0650-289 00
Fax 0650-289 30
E-post info.sb@iggesundpaperboard.com
 

Iggesund Timber AB
Box 45
825 21  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-280 57
E-post info@iggesundtimber.com
www.iggesundtimber.com

Iggesunds Sågverk
Box 45
825 21  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax  0650-284 48
E-post info@iggesundtimber.com

Holmen Skog AB
(Hörneborgsvägen 6)
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-754 00
Fax 0660-759 85
E-post info@holmenskog.com
www.holmenskog.com

Holmen Kraft AB 
(Hörneborgsvägen 14)
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-754 00
Fax 0660-755 10
E-post info@holmenkraft.com
www.holmenkraft.com

Adresser

Fullständig adressförteckning finns på Holmens hemsida, www.holmen.com
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■  Under 2005 noterades fortsatt god efterfrågan på Holmens 
produkter. Resultatet blev i stort oförändrat jämfört med 2004. 
Priserna på tryckpapper höjdes och var stabila för kartong.

■  Provdrift inleddes planenligt i slutet av året på den nya 
tidningspappersmaskinen vid Holmen Paper Madrid.

■  Beslut fattades om att investera 415 mnkr i Iggesunds Bruks 
kartongmaskin KM 2 för att öka kvaliteten och kvalitetsjämn-
heten på produkterna.

■  Stormen över Sydsverige i januari orsakade inga större skador 
i Holmens skogar. Många andra privata skogsägare drabbades 
dock hårt. 

■  Medarbetarundersökningen Holmen Inblick visade bland annat 
att fler anställda än under 2003 i den svenska verksamheten 
anser sig ha goda förutsättningar att göra ett bra arbete.

■  Holmen togs upp på företagsindexen FTSE4Good, Global 100 
och Storebrand SRI för hållbar utveckling och samhällsansvar.

Året i korthet

Sammanfattning 2005   2004

Nettoomsättning, mnkr 16 319  15 653

Rörelseresultat, mnkr 1 973  1 952

Årets resultat, mnkr 1 256  1 275

Vinst per aktie (efter utspädning), kr 14,8  15,1

Utdelning per aktie, kr 11 * 10

Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,0  9,5

Avkastning på eget kapital, % 8,0  7,9

Skuldsättningsgrad, ggr       0,41  0,31

Investeringar, mnkr                3 170  1 291

Medelantal årsanställda 4 868  4 897
*Styrelsens förslag

Nettoomsättning
Rörelsemarginal

Exkl. överlåtna verksamheter och 
jämförelsestörande poster.
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Rörelseresultat
Avkastning på operativt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital

Exkl. överlåtna verksamheter och 
jämförelsestörande poster.
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Årets resultat efter skatt
Avkastning på eget kapital
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Glädjen stod högt i tak vid Holmen Paper Madrid strax efter midnatt den 13 november då den nya maskinen provkörts och för första gången till-
verkat papper. 
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VDs kommentar

T rots starkt orderläge för samtliga 
produkter och prisökningar på tid-
ningspapper i storleksordningen 

4 % blev koncernens resultat för 2005 i 
stort sett oförändrat jämfört med 2004. 
Kraftiga kostnadsökningar på energi och 
andra insatsvaror kunde inte kompenseras 
av tillräckliga volymökningar. Resultatet för 
året borde varit bättre, även om det översteg 
lönsamhetsmålet mätt som kapitalkostnad.

Bra marknad för tryckpapper
Tidningspappersmarknaden i Europa växte 
med drygt 1 %, detta utöver en sjuprocentig 
tillväxt under 2004. Glädjeämnen var 
främst Tyskland som med en tillväxt på 5 % 
definitivt har vänt sin sedan flera år negativa 
trend, och det för Holmen särskilt betydel-

sefulla Spanien som växte med hela 17 %. 
 Tillväxttalen är spännande och intres-
santa, framför allt mot bakgrund av att 
många spått tidningens tillbakagång i kon-
kurrens med internet och andra icke tryckta 
media. Vi ser många exempel på att tid-
ningsförlagen utvecklar sina produkter, inte 
minst har ändringen till ett mer hanterbart 
format gjort tidningen lättillgängligare. 
Gratistidningarna, vars upplagor i hela 
Europa ökade kraftigt under året, finner i 
många fall nya, yngre läsare som på sikt är 
potentiella läsare av betalda tidningar.
 Under 2005 var det viktigt för Holmen 
att bygga en marknadsposition för den nya 
pappersmaskinen i Spanien. Detta innebar 
ökade volymer i Europa. I slutet av året togs 
ett beslut att investera i kvalitetsutveckling 

av papper för telefonkataloger, en slut-
produkt som ställer allt högre krav på tryck-
resultatet.

Finsk konflikt påverkade
Vår kartongverksamhet påverkades av den 
finska arbetsmarknadskonflikten under 
sommaren och som tog bort cirka sju veck-
ors produktion vid finska bruk. Drygt 1/3 av 
Europakapaciteten för produkterna solid- 
och falskartong finns i Finland, varför 
påverkan på just detta område blev stor. 
Orderingången till våra bägge kartongbruk 
förstärktes rejält när konflikten inleddes 
under våren och detta har sedan dess betytt 
långa leveranstider för de flesta kartongpro-
dukter. Trots brist på kartong fick de euro-
peiska kunderna större delen av sina behov 
tillgodosedda genom leveranser ur lager och 
minskad export utanför Europa. Det goda 
orderläget bestod sedan konflikten lösts och 
i oktober annonserade Holmen prishöjning-
ar på falskartong. Dessa har dock inte kun-
nat genomföras, vilket känns mycket otill-
fredsställande med tanke på de kraftiga 
kostnadsökningar vi tvingats absorbera.
 Mycket arbete lades ned på att stärka 
marknadspositionerna för både Invercote, 
vår högklassiga solidkartong, och Incada, 
vår falskartong. För att förstärka det konti-
nuerliga kvalitetsarbetet beslutade styrelsen 
i december att investera 415 mnkr för upp-
gradering av kvaliteten på solidkartong vid 
Iggesunds Bruk. Kartongen används för 
exklusiva förpackningar och avancerade 
grafiska produkter.
 Marknaden för trävaror förstärktes 
något, vilket möjliggjorde vissa prishöjning-
ar. En mindre kapacitetshöjande investering 
genomfördes i Iggesunds Sågverk och inrikt-
ningen är nu främst att ytterligare öka pro-
duktiviteten.

Gudrun ödelade stora skogsarealer
Råvarusidan präglades av ovädret i Sydsveri-
ge. Knappt hade året hunnit börja förrän 
stormen Gudrun slog till med ofattbar kraft 
och ödelade stora skogsarealer i mellersta 
Götaland. För vissa skogsägare var tiotals 
årsavverkningar borta över en natt. I ett enda 

Magnus Hall
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slag förbyttes den för oss så viktiga och van-
ligtvis väl fungerande virkesmarknaden i ett 
stort moment av osäkerhet. Stora och mödo-
samma insatser från många aktörer gjorde 
dock att virkesförsörjningen kunde ställas 
om och hanteras på ett sätt så att alla indu-
strier kunde upprätthålla produktionen.
 För Holmen blev följderna av stormen 
begränsade. En mindre del av vårt skogsin-
nehav ligger i närheten av det stormdrabba-
de området och endast mindre mängder 
skog blåste ner. Förflyttningen av avverk-
ningsresurser till stormområdet säkerställde 
virkesleveranserna till våra bruk i Norrkö-
ping och Hallstavik. Ett stort utbud gjorde 
att vi till en början kunde tillgodoräkna oss 
vissa kostnadsbesparingar men senare 
avklingade dessa effekter.

Energifrågorna fortsatt i centrum
Elkostnadsökningarna fortsätter utgöra ett 
stort bekymmer för Holmen. För att mot-
verka effekten av dessa tecknades i början 
av året ett utökat, långsiktigt elleveransavtal 
med Vattenfall. Med detta som bas har vi till 
och med 2015 säkrat cirka 75 % av den 
köpta andelen el, som i sig utgör 2/3 av vårt 
totala behov om 4,3 TWh/år. Vidare köpte 
Holmen tillbaka kraft i Iggesund och förvär-
vade nya krafttillgångar i form av ett visst 
ökat delägande i ett kraftverk. Vi ersätter 
också gamla kraftverk med ett nytt effektivt 
i Iggesundsån. Samtidigt driver vi omfattan-
de projekt för energibesparing vid de olika 
fabrikerna.
 Framgent måste vi bidra till att elmark-
naden i Norden utvecklas på ett rimligt sätt. 
Detta görs bland annat genom verksamhe-
ten i BasEl, den elintensiva industrins 
utvecklingsbolag för ny elgenerering. Målet 
är att sänka priset genom olika projekt som 
ökar utbudet av el på marknaden.
 Som en effekt av energisituationen i Sveri-
ge och världen tog diskussionen om bio-
bränsle ny fart under året. Dess potential 
anses som viktig för ersättning av olja i kraft-
värmeproduktion men även i transportsek-
torn istället för bensin och diesel via exem-
pelvis etanol. Skogsindustrin måste samtidigt 
säkerställa att virkesbehovet tillgodoses på 

rimliga villkor och att råvarans hela föräd-
lingspotential tillvaratas. Konkurrensen om 
virket kan komma att öka, särskilt i områden 
nära de nya värmekraftverken. Vi ska själv-
klart klokt använda allt det som skogen kan 
producera, inklusive biobränslet. Det vore 
dock olyckligt om vi på bekostnad av papper, 
kartong, trävaror och massa började subven-
tionera produktion av el, värme och drivme-
del. Åtgärder för ökad tillväxt i skogen spelar 
i sammanhanget en viktig roll.
 Holmens inköpsverksamhet fick förnyat 
fokus under året i och med vårt beslut att se 
över hela inköpsprocessen. Den nuvarande 
decentraliserade inköpsprocessen ska sam-
ordnas mer effektivt så att koncernens sam-
lade storlek som köpare kan utnyttjas bätt-
re. Möjligheten att spara pengar genom nya 
inköpsrutiner är god.
 Vi genomförde under året en medarbe-
tarundersökning som föll väl ut på så vis att 
resultatet blev bättre jämfört med den 
undersökning som genomfördes för snart 
tre år sedan. Holmen ligger också högre i 
värdeindex än snittet för övrig svensk basin-
dustri. Att arbeta med personal- och kompe-
tensutveckling är särskilt viktigt då vi samti-
digt sätter relativt stor press på att trimma 
bemanningen. I Hallsta är bemanningen 
reducerad med 100 heltidstjänster, eller 
10 %, sedan halvårsskiftet. Samtidigt är vi i 
färd med att minska antalet heltidstjänster i 
Iggesunds Bruk med 150 och vid Braviken 
med 50.

Spanska projektet  
stärker positionen
Inom koncernen riktades naturligtvis sär-
skilt intresse mot Madrid och det stora pap-
persmaskinprojektet där. Den nya maskinen 
för tidningspapper stärker Holmens posi-
tion på dagspressidan i södra Europa och 
ska säkerställa en marknadsandel kring 
10 % i Europa. Samtidigt ska vi fortsätta 
växa inom mer förädlade produkter som 
telefonkatalogpapper, förbättrat tidnings-
papper och lättbestruket journalpapper.
 Projektet har löpt mycket väl och den 
13 november producerades det första pap-
peret på den nya maskinen. Därefter skedde 

intrimning. Utfallet av provtryckningar hos 
kunder är mycket positivt och under 2006 
beräknas maskinen producera 210 000 ton 
standard tidningspapper. Arbetet med den 
viktiga råvarufrågan, försörjning av retur-
papper, utvecklas bra. Insamlingen av hus-
hållens returpapper ökade 2005 på ett 
mycket tillfredsställande sätt. Som ett led i 
att trygga insamlingen i Madrid tog Holmen 
vid årsskiftet över ett tidigare delägt insam-
lingsbolag som är en viktig aktör i brukets 
närområde.  
 
Utsikter för återstoden av 2006
Kapacitetsutnyttjandet är mycket högt för 
tidningspapper. Holmens tillkommande 
kapacitet i Madrid motverkas av att andra 
tillverkare ställer av produktion, varför 
kapacitetsutnyttjandet väntas bli högt även 
under 2006. Tidningspapperspriset i Europa 
höjdes från årsskiftet. Holmens leveranser 
av tryckpapper ökar som en följd av den nya 
pappersmaskinen.
 Kartongmarknaden har normaliserats 
efter den finska konflikten och väntas 
volymmässigt komma att visa fortsatt stabi-
litet. Trots att visst pristryck uppåt råder är 
det osäkert om de kraftiga kostnadsökning-
arna under 2005 kan föras vidare i form av 
högre priser.
 Råvarukostnaderna fortsätter att öka, 
om än i något lägre takt. Holmens kostna-
der för el kommer att öka trots en stor andel 
prissäkringar. Virkesmarknaden är fortsatt 
svår att förutse som följd av stormen. Ett 
visst pristryck uppåt råder dock.
 Efter flera år av stora investeringar kom-
mer dessa nu att minska. Koncernens inrikt-
ning blir mer koncentrerad på att volym- 
och kvalitetsmässigt utnyttja alla gjorda 
investeringar och samtidigt ta till vara 
potentialen till resultatförbättring.

Stockholm den 14 februari 2006

Magnus Hall
VD och koncernchef
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Holmen Paper

Produkter: Vitt och färgat tidningspapper, telefon-
katalogpapper, journalpapper och bokpapper

Kunder: Dagspress- och tidskriftsförlag, katalog-
utgivare och tryckerier

Fabriker: Hallsta, Braviken, Madrid och Wargön

Produktionskapacitet/år: 2 160 000 ton 

Antal maskiner: 10

 Nettoomsättning, mnkr   Rörelseresultat, mnkr Operativt kapital, mnkr
 2005 2004 2005 2004 2005 2004
 8 442 7 814 637 487 11 452 9 659

■ Andel av koncernen (extern del)

Detta är Holmen 

Iggesund Paperboard

Produkter: Solidkartong och falskartong för 
förpackningar och grafiska ändamål

Kunder: Konverterare av kartong till förpackningar 
samt tryckerier och grossister

Fabriker: Iggesunds Bruk och Workington

Produktionskapacitet/år: 545 000 ton

Antal maskiner: 4

Iggesund Timber

Produkt: Furuträvaror

Kunder: Snickeri- och möbelindustri, tillverkare  
av massiva trägolv, hyvlerier och byggvaruhandel

Fabrik: Iggesunds Sågverk

Produktionskapacitet/år: 250 000 kubikmeter

Holmen Skog

Verksamhet: Ansvar för virkesförsörjning till kon-
cernens svenska enheter och skötsel av Holmens 
egna skogar, virkeshandel

Innehav av landareal: 1 275 000 hektar, varav 
1 035 000 hektar produktiv skogsmark

Virkesförråd: 113 000 000 skogskubikmeter

Holmen Kraft

Verksamhet: Ansvar för elförsörjning till koncernens 
svenska enheter och för koncernens vattenkraft-
anläggningar

Antal hel- eller delägda vattenkraftverk: 23

Produktionskapacitet/år (vattenkraft): 1 116 GWh

 Nettoomsättning, mnkr   Rörelseresultat, mnkr Operativt kapital, mnkr
 2005 2004 2005 2004 2005 2004
 4 860 4 877 626 809 3 965 3 871

■ Andel av koncernen (extern del)

 Nettoomsättning, mnkr   Rörelseresultat, mnkr Operativt kapital, mnkr
 2005 2004 2005 2004 2005 2004
 460 492 13 5 230 231

■ Andel av koncernen (extern del)

 Nettoomsättning, mnkr   Rörelseresultat, mnkr Operativt kapital, mnkr
 2005 2004 2005 2004 2005 2004
 3 858 3 780 537 586 8 919 8 842

■ Andel av koncernen (extern del)

 Nettoomsättning, mnkr   Rörelseresultat, mnkr Operativt kapital, mnkr
 2005 2004 2005 2004 2005 2004
 1 480 1 258 301 178 2 958 2 930

■ Andel av koncernen (extern del)
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Omvärld
Den europeiska marknadstillväxten för 
Holmens huvudprodukter följde ganska väl 
den allmänekonomiska utvecklingen i Euro-
pa under året. Efterfrågan på tidningspap-
per ökade med någon procent medan efter-
frågan på journalpapper backade något. För 
Holmens kartongkvaliteter – färskfiberbase-
rad solidkartong och falskartong – ökade 
marknadens efterfrågan med 3 %, med 
höga tillväxttal i östra Europa.
 Bra efterfrågan noterades även på 
Holmens marknader för trävaror, virke och 
elkraft.

Resultat
Koncernens omsättning ökade med 4 % till 
16 319 mnkr tack vare ökade leveranser och 
höjda priser på tryckpapper. Rörelseresulta-
tet uppgick till 1 973 mnkr, vilket var 21 
mnkr högre än föregående år. Högre priser 
på tryckpapper påverkade resultatet posi-
tivt, samtidigt som kostnaderna för energi, 
kemikalier och transporter ökade betydligt. 
 Rörelseresultatet inom affärsområdet 
Holmen Paper ökade med 150 mnkr till  
637 mnkr efter tre år med sjunkande resul-
tat. Resultatförbättringen kom från genom-
förda prishöjningar och högre leveranser. 
Samtidigt påverkades resultatet av negativa 
valutaeffekter och betydande kostnads-
ökningar för energi och övriga insatsvaror. 
 För Iggesund Paperboard minskade 
rörelseresultatet med 183 mnkr till  

626 mnkr. Det var det andra året av sjun-
kande resultat. Trots bra efterfrågan i Euro-
pa minskade leveranserna som följd av lägre 
produktion under första halvåret. Margina-
lerna sjönk eftersom kostnaderna för ved, 
energi och kemikalier ökade samtidigt som 
priserna var stabila. 
 Iggesund Timbers rörelseresultat ökade 
med 8 mnkr till 13 mnkr till följd av ökad 
produktion och minskade råvarukostnader. 
Iggesund Timber har därmed visat positiva 
resultat de senaste tre åren efter en omfat-
tande översyn av verksamheten.
 Rörelseresultatet för Holmen Skog upp-
gick till 537 mnkr, en minskning om 
49 mnkr till följd av lägre priser och ökade 
avverkningskostnader som följd av stormen 
i Sydsverige vid årets början. Holmen Skog 
har med årets resultat fortsatt att visa stabi-
la resultat som till största del också är kassa-
flöden.
 Holmen Krafts rörelseresultat ökade 
med 123 mnkr till 301 mnkr till följd av hög 
produktion, högre priser samt resultat i 
samband med försäljning av kraftnät. 
Resultatet från Holmen Kraft har under de 
senaste åren påverkats positivt av de högre 
elpriserna.
 Finansnettot uppgick till –233 (2004:  
–206) mnkr. Ökningen beror på högre 
skuldsättning. Genomsnittlig låneränta 
under året var 3,7 %.
 Koncernens skatt uppgick till –484  
(–471) mnkr, vilket motsvarar 28 % av 
resultatet före skatt.
 Resultatet efter skatt blev 1 256 (1 275) 
mnkr. Vinsten per aktie efter utspädning 
uppgick till 14,8 (15,1) kronor. Avkastning-
en på eget kapital var 8,0 (7,9) %.

Finansiering
Koncernens investeringar uppgick till  
3 170 mnkr, vilket är väsentligt högre än 
normalt och till stor del beroende på inves-
teringen i den nya maskinen i Madrid, som 
togs i provdrift mot slutet av året. 
 Under de senaste fem åren har investe-
ringarna i genomsnitt uppgått till drygt 
2 100 mnkr. Då ingår två nya pappersma-
skinprojekt och förvärv av främst vatten-

krafttillgångar. Exkluderas dessa har inves-
teringarna i snitt legat på cirka 750 mnkr/år. 
 Investeringsbetalningarna 2005 kunde 
delvis täckas med kassaflödet om 2 471 mnkr 
från den löpande verksamheten. Tillsammans 
med utbetalning av utdelning innebar den 
höga investeringsnivån dock att den finansi-
ella nettoskulden ökade med 1 660 mnkr till  
6 536 mnkr. Skuldsättningsgraden steg till 
0,41 (31 december 2004: 0,31), vilket är väl 
i linje med koncernens mål om 0,3–0,8. Soli-
diteten uppgick till 50 %.

��������
�

���������������
�������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������

����

�

�����

�����

�����

�����

������������
�

�

��

��

��

����������������������������

����������������������������������������
�������������
���������������

����

�

�����

�����

�����

�����

������������



H O L M E N   2 0 0 56   

Strategi

Huvudprodukter
Holmens strategi innebär fokus på tillväxt 
och utveckling inom tryckpapper och kar-
tong.
 Övergripande ambition för koncernens 
verksamhet är att erbjuda kunderna attrak-
tiva och högkvalitativa produkter och bra 
service. Det ska ske kostnadseffektivt så att 
Holmen förblir en konkurrenskraftig leve-
rantör.
 Holmen måste möta kundernas höga 
krav på att effektivt trycka och konvertera 
produkterna till ändamålsenliga och tillta-
lande slutprodukter. Det är viktigt att kun-
derna med framgång lyckas använda pro-
dukterna i samspel och konkurrens med 
annan media och reklam eller andra för-
packningsmaterial.

Marknad. Holmens huvudmarknad är Europa 
dit cirka 90 % av koncernens produkter säljs. 
 Inom tryckpapper har Holmen Paper en 
stark position hos de europeiska dagspressför-
lagen, dit cirka två tredjedelar av försäljningen 
går. Kompletterande kundsegment är telefon-
katalogförlag, detaljister och tryckerier.
 Inom kartong är Iggesund Paperboards 
största kundgrupp konverterare som gör för-
packningar, kompletterat med grossister och 
tryckerier för kartong till grafiska produkter. 
Iggesund Paperboard har en ledande mark-
nadsposition för solidkartong i Europa. 
Marknadspositionen för falskartong är stabil 
med en marknadsledande roll i England.
 I Europa hade Holmen 2005 en mark-
nadsandel på cirka 8 % inom standard tid-
ningspapper medan andelen inom förbättrat 

tidningspapper, katalogpapper och bokpap-
per var cirka 25 %. Inom färskfiberkartong 
uppgick den till cirka 20 %. 
 I Sverige säljs tryckpapperet direkt till 
kunderna. Till övriga kunder sker den via 
försäljningsbolag i flertalet EU-länder, 
Schweiz, Australien, USA och Japan.
 Kartong säljs via ett centralt försäljnings-
kontor i Nederländerna med säljare och tek-
niker i de europeiska länderna. Egna försälj-
ningsbolag finns även i Hongkong, Singapo-
re och USA. 

Funktion marknadsför produkter. Marknads-
föringen av Holmens produkter sker främst 
genom att produkternas funktionella egen-
skaper lyfts fram. Papperet och kartongen 
ska till exempel ha god tryck- och körbarhet 

Huvudprodukter

Holmens två  
huvudproduktområden är

tryckpapper  
för tidningar, tidskrifter, kataloger 
och reklam

samt

kartong 
för förpackningar och grafiska 
ändamål.

Inom dessa områden har Holmen 
starka marknadspositioner som 
ska utvecklas.

Tillväxt

Holmen ska växa mer än 
marknaden genom

attraktiva produkter

aktiv marknadsföring

och

produktutveckling.

Tillväxten ska ske organiskt  
och genom selektiva förvärv.

Produktion

Holmen ska ha hög kvalitet och 
låga tillverkningskostnader inom 
varje produktgrupp genom

storskalig produktion

rationella processer

aktivt inköpsarbete 

och

hög kompetens hos 
medarbetarna.

Råvaror

Holmen ska genom att äga

skogstillgångar

krafttillgångar 

returpappersbolag

och

sågverk

ha en effektiv och lönsam 
anskaffning av viktiga råvaror.

Affärsidé

Finansiella mål
Lönsamhet 
Holmens lönsamhet och avkast-
ning ska uthålligt överstiga mark-
nadsmässig kapitalkostnad.

Utdelning 
Ordinarie utdelning ska årligen 
uppgå till 5–7 % av eget kapital.

Kapitalstruktur 
Den finansiella ställningen ska vara 
stark med en skuldsättningsgrad 
som uppgår till 0,3–0,8.  
    Extra utdelning och återköp av 
aktier genomförs när kapitalstruk-
turen och verksamhetens finansie-
ringsbehov möjliggör detta.

Personal

Holmen ska utveckla sin kom-
petens långsiktigt genom att

attrahera

behålla

och

utveckla

goda medarbetare.

Forskning  
och utveckling

Holmens forskning och 
utveckling ska inriktas på att 
stödja affärsverksamhetens krav 
på 

produktutveckling

och

effektiva  
produktionsprocesser.

Hållbarhet

Holmens verksamhet ska präg-
las av en helhetssyn där

miljön skyddas

råvaror och energi används 
effektivt 

etiska och sociala normer 
respekteras

och

hållbar utveckling främjas.

Riktlinjer
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hos kunderna. Kraven på högre tryckkvalitet 
samt snabbare tryck och konvertering ökar. 
Konverterare efterfrågar egenskaper som gör 
det möjligt att vika, foliera, laminera och 
prägla kartong för exempelvis attraherande 
förpackningar. Vid jämförelser med andra 
tillverkares produkter väger kunden in kvali-
tet och pris. Även service och särskilt förmå-
gan att leverera beställd vara vid rätt tid-
punkt har stor betydelse.

 Holmen marknadsför också produkter-
na med hjälp av ett antal varumärken.

Konkurrenter. Holmen och Myllykoski kan 
vardera tillverka drygt två miljoner ton 
tryckpapper per år, UPM och Stora Enso 
cirka 7,5 respektive 6 miljoner ton årligen, 
medan Norske Skogs kapacitet är cirka 3,5 
miljoner ton/år. Inom produktområdet MF 
Special (förbättrat tidningspapper, färgat 

tidningspapper och telefonkatalogpapper) 
är Holmen med en kapacitet på 745 000 ton 
per år Europas tredje största tillverkare. 
Konkurrenterna UPM och Stora Enso är 
något större än Holmen. 
 Även inom färskfiberbaserad solid- och 
falskartong är Holmen med kapaciteten 
545 000 ton per år den tredje största tillver-
karen i Europa. Huvudkonkurrenter är 
Stora Enso och M-real.
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Varumärken – ett urval

Tryckpapper
MF Journal
Holmen Plus
Holmen  XLNT

Telefonkatalogpapper
Holmen Guide

Obestruket tryckpapper
Holmen Scanmag

Lättbestruket journalpapper
Holmen Bravo

Bestruket tryckpapper
Holmen Ideal 

Kartong
Solidkartong (SBB) 
Invercote

Falskartong (FBB)
Incada

Trävaror

Monolit
Quatrolit 
Relax   
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Tryckpapper – Holmen Paper

 Produkter Slutprodukter Marknad

Kartong – Iggesund Paperboard

 Produkter Slutprodukter Marknad
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Andelar tryckpapper och kartong avser omsättning.
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Tillväxt
Marknaderna för papper och kartong är 
relativt mogna och den europeiska mark-
nadstillväxten för Holmens produkter har i 
genomsnitt legat på några procent per år 
den senaste tioårsperioden. Holmens mål är 
att växa mer än marknaden och att förbli en 
stark leverantör med effektiv produktion. 
Tillväxten sker främst organiskt genom att 
förbättra produkterna och öka produk-
tionsvolymen inom befintliga produktområ-
den. Holmen har under senare år växt  
volymmässigt med cirka 3 % per år inom 
huvudproduktområdena. En större tillväxt-
investering utgjorde satsningen på den nya 
pappersmaskinen i Madrid, som togs i prov-
drift i slutet av året, med 300 000 tons pro-
duktionskapacitet per år. Investeringen upp-
gick till cirka 2,8 mdkr.

 Förvärv har stått för en mindre del av 
tillväxten. Det senaste större förvärvet var 
bruket i Madrid år 2000.

Produktion
Storskaliga och effektiva produktionsan-
läggningar ger hög produktivitet, bra 
avkastning på operativt kapital och effektivt 
utnyttjande av insatsvaror. För att fram-
gångsrikt kunna genomföra långsiktiga 
investeringar och uppnå både storskalighet 
och utveckling måste samspelet fungera väl 
mellan marknadsföring, produktutveckling 
och produktionsökning. Basvolymer av 
vissa produkter kombineras med utvalda 
satsningar på mera förädlade eller förbättra-
de produkter riktade mot befintliga och nya 
kundgrupper.

Råvaror
Vid sidan av effektiv produktionsprocess är 
kostnaderna för råvaror och transporter vik-
tiga för konkurrenskraften. Holmen förstär-
ker råvaruanskaffningen genom att integrera 
bakåt i förädlingskedjan via ägande av skog, 
enheter för returpappersanskaffning och 
kraftproduktion. Virke, energi och returpap-
per utgör Holmens huvudsakliga råvaror.

Virke en förnybar råvara. Förutsatt att skogen 
brukas väl tar den aldrig slut. Den förnyba-
ra råvaran virke utgör grunden för Holmens 
miljöanpassade tillverkning av papper, kar-
tong och trävaror. Den anskaffas i huvudsak 
på den svenska marknaden, där även för-
säljning av virke äger rum. Viss import sker, 
främst från Estland.
 Holmen äger en miljon hektar produktiv 
skogsmark och virkesförrådet uppgår till 
113 miljoner skogskubikmeter. Självförsörj-
ningsgraden är cirka 60 %.

Egenproducerad och köpt energi. Energin 
tillförs genom egen och delägd vattenkraft, 
industriernas mottryckskraft, inköpt el och 
via återvunnen samt köpt värmeenergi. 
Dessutom produceras energi genom att 
bränna biobränslen i form av returlutar, bark 
och ved samt olja och naturgas.
 För de svenska enheterna köps ungefär 
2/3 av den el som förbrukas medan resten 
kommer från egna vattenkraftverk och mot-
trycksproduktion. Bruken i Madrid och 
Workington tillförs energi genom lokal pro-
duktion av el baserad på naturgas komplet-
terad med lokala elköp.

Returpapper blir nya produkter. Gamla tid-
ningar, tidskrifter och kataloger används i 
form av returpapper för tillverkning av nya 
produkter. Det gäller även kartong, som i lik-
het med trävaror annars med fördel kan 
brännas för framställning av energi. Retur-
papper anskaffas i Sverige, Norge, Spanien, 
Portugal, Frankrike och Storbritannien. Hol-
men använde vid tillverkning av tidningspap-
per och telefonkatalogpapper cirka 680 000 
ton returpapper 2005. Inblandningen i dessa 

Produktion, 1 000 ton 2005  2004

Tidningspapper, standard 804 808
MF Special 670 651
SC-papper 133 136
Bestruket tryckpapper 166 144
Kartong 493 502
Sulfatmassa (till externa kunder) 24 27
Trävaror, 1 000 m3 222 205

Användning av råvaror 2005  2004

Virke, miljoner m3 fub 4,8 4,8
Inköpt massa, 1 000 ton 137 131
Returpapper, 1 000 ton 679 658
Vattenförbrukning, miljoner m3* 93 –

Kemikalier, fyllmedel och pigment, 1 000 ton 419 425

Användning av värmeenergi 2005  2004

Fossila bränslen (olja, gasol och naturgas), TJ** 6 170 6 170
Biobränslen (returlutar, bark och ved), TJ 10 660 10 650
Återvunnen värmeenergi, TJ 3 340 3 380
Inköpt värmeenergi, TJ 2 070 2 050
Totalt använd värmeenergi, TJ 22 240 22 250

Användning av elenergi 2005  2004

Inköpt el, GWh*** 3 100 3 240
Hel- och delägd vattenkraft, GWh 1 236 1 054
Mottryckskraft, GWh 557  566
Totalt använd elenergi, GWh 4 893 4 860

*  Ny parameter från och med 2005.
** TJ – terajoule: 1 000 GJ (gigajoule). En TJ har ett värmevärde som motsvarar cirka 26 m3 olja.
*** GWh – gigawattimme. En GWh är en miljon kilowattimmar och motsvarar 3,6 TJ. 
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produkter uppgår i genomsnitt till cirka  
60 % medan resten utgörs av färskfiber. Bru-
ket i Madrid använder enbart returpapper.

Finansiella mål
Holmens lönsamhetsmål är att avkastningen 
uthålligt ska överstiga marknadsmässig kapi-
talkostnad. Lönsamhetsmålet används för att 
styra verksamheten. I koncernen beräknas ett 
nyckeltal, Value Added, för lönsamheten uti-
från rörelseresultatet med avdrag för kapital-
kostnad och skatt. Det ger ett enkelt och till-
räckligt rättvisande mått som kontinuerligt 
följs upp för koncern, affärsområden och 
produktionsenheter. Koncernens lönsamhet 
har de senaste åren överstigit kapitalkostna-
den. Samtidigt finns det enheter i koncernen 
där lönsamheten måste förbättras.

 För att beräkna kapitalkostnaden vägs 
kostnaden för lånat och eget kapital ihop 
och multipliceras med det kapital som verk-
samheten bundit. Kostnaden för eget kapital 
beräknas som ränta plus en premie anpas-
sad till verksamhetens risk, där kapital bun-
det i industriverksamhet åsätts en högre 
riskpremie (5 %) än kapital bundet i skog 
och krafttillgångar (2 %).
 Koncernens vägda kapitalkostnad för den 
löpande verksamheten beräknas utifrån 
korta marknadsräntor och är för närvarande 
cirka 9 % för industriverksamhet och cirka 
6 % för skog och kraft, beräknat för resultat 

före skatt. Kapitalkostnaden som används 
vid prövning av investering baseras på långa 
marknadsräntor och är för närvarande drygt 
11 % för industriverksamhet.
 Holmens verksamhet är kapitalintensiv 
och en stor del av utvecklingen sker genom 
investeringar i utökad kapacitet och förbätt-
rad produktion. Även kostnadsrationalise-
ring sker ofta i kombination med investe-
ringar. För att utvärdera lönsamheten i 
investeringarna används en modell för att 
nuvärdesberäkna kassaflöden, det vill säga 
bedömda framtida kassaflöden diskonteras 
med den vägda kapitalkostnaden.

Utdelning. Holmen ska lämna en ordinarie 
utdelning som årligen uppgår till 5–7 % av 
eget kapital. Det innebär en relativt stabil 
och hög årlig utdelning. Styrelsen har före-
slagit en utdelning om 11 kronor per aktie 
till bolagsstämman 2006, vilket motsvarar 
5,8 %. Under de senaste tio åren har den 
ordinarie utdelningen i genomsnitt uppgått 
till drygt 5 % av eget kapital. Det har inne-
burit att knappt hälften av vinsten per aktie 
per år har delats ut i form av ordinarie 
utdelningar.

Finansiell stabilitet. Holmen ska ha en stark 
finansiell ställning som ger finansiell stabilitet 
och möjlighet att göra korrekta och långsikti-
ga affärsbeslut relativt oberoende av kon-
junktur och externa finansieringsmöjligheter. 

Målet för skuldsättningsgraden är 0,3–0,8 
och anpassningen till detta mål utgör en del 
av den strategiska planeringen.
 Holmen ska lämna extra utdelning eller 
återköpa aktier när kapitalstrukturen och 
verksamhetens finansieringsbehov möjlig-
gör detta. Utöver ordinarie utdelning har 
Holmen lämnat extra utdelningar vid tre 
tillfällen, 1999, 2001 och 2004.
 Besluten om extra utdelning återspeglar 
en ambition att till aktieägarna dela ut 
medel som inte bedöms vara erforderliga för 
koncernens utveckling.

Återköp av aktier. Holmens styrelse har ett 
mandat från bolagsstämman 2005 att åter-
köpa aktier. Detta har ej utnyttjats. Styrel-
sen föreslår att även bolagsstämman 2006 
bemyndigar styrelsen att fatta beslut att 
återköpa och överlåta egna aktier. Holmen 
återköpte aktier under 2000, motsvarande 
10 % av utestående aktier. Dessa aktier 
drogs in 2001. Något uttryckligt mål för 
aktieåterköp finns inte. Det har använts som 
ett komplement till utdelningarna för att 
justera kapitalstrukturen när omständighe-
terna bedömts gynnsamma.
 Om Holmen uppnår sitt lönsamhetsmål 
bedöms de medel som genereras internt vara 
tillräckliga för att finansiera ordinarie utdel-
ning och årlig tillväxt på 3–4 %. Högre lön-
samhet ger över tiden utrymme för extra 
utdelningar, aktieåterköp, större investe-
ringar eller förvärv.
    

������������������
���

����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

������������

�������������������

�������������������
���������������
�����������������������
���������������

�� �

�

��

��

��

��

������������
�

�

�

�

�

��
��
��
�

��������������������������������

��������������������������������
��������������������������������
�������������������������

����������������������������

�

�

�

��

��

��

������������



H O L M E N   2 0 0 510   

Personal
Holmens personalpolitik inriktas på att 
utveckla ledarskapet, organisationen och 
dess medarbetare. 
 Ett antal strategiska mål har satts upp för 
personalarbetet. Målen avser arbetsklimat, 
ledarskap, sjukfrånvaro, antalet olyckor, 
andelen kvinnliga chefer och rekrytering av 
högskoleutbildade. Det övergripande arbetet 
avseende kompetensförsörjning, ledarskap 
och organisation följs upp via nyckeltal och 
medarbetarundersökningen Holmen Inblick. 
 Frågor som rör framtida rekrytering 
samt chefs- och ledarutveckling var fortsatt 
prioriterade i personalarbetet 2005. Under 
perioden 2009–2015 kommer de årliga pen-

sionsavgångarna i den svenska verksamhe-
ten att vara dubbelt så stora som under 
2000–2005. För att möta rekryteringsbeho-
vet arbetar Holmen sedan länge med egna 
och branschgemensamma aktiviteter för 
grundskola, gymnasium och högskolor.
 Insatser för att trygga den framtida 
rekryteringen har de senaste åren fokuserats 
på gymnasier och högskolor. Andelen hög-
skoleutbildade bland nyanställda är för när-
varande cirka 40 %. Ambitionen är att 
ytterligare öka denna.
 Utveckling av nuvarande och framtida 
chefer prioriteras. Potentiella chefer kart-

läggs och ambitionen är att minst 75 % av 
lediga chefstjänster ska tillsättas via intern-
rekrytering. Kvinnliga chefsämnen ägnas 
särskild uppmärksamhet och antalet kvinn-
liga chefer ökar. Andelen kvinnor på kvalifi-
cerade befattningar, det vill säga sådana som 
kräver hög kompetens och innebär eget an-
svar, var 14 % 2005. Detta kan jämföras 
med 2002 års andel, 11 %. 
 Sjukfrånvaron i den svenska verksamheten 
sjönk under året till 5,5 (2004: 5,7) %. Målet 
är att på kort sikt få ned denna till 1998 års 
nivå, 4,8 %. I Holmens utländska verksamhe-
ter var sjukfrånvaron lägre, 3–5 %.
 Medarbetarundersökningen Holmen 
Inblick genomfördes under våren och frå-

gorna var i princip de samma som i under-
sökningen 2003. Fokus låg på om medarbe-
tarna anser sig ha goda förutsättningar att 
göra ett bra arbete. Av de svarande (79 % av 
3 857 tillfrågade tillsvidareanställda i Sveri-
ge) ansåg 60 % att så är fallet, vilket var 
fyra procentenheter högre än 2003 och klart 
över medeltalet i branschen.
 Inblick visade att Holmens styrkor bland 
annat ligger i att flertalet anställda upplever 
att de har kompetens att lösa sina uppgifter 
och vet vad som krävs för att företaget ska 
vara framgångsrikt. De allra flesta anser sig 
arbeta mot kvalitetsmål, ha de befogenheter 

som krävs, känna motivation, ha ansvars-
känsla och förtroende för ledare på alla nivåer. 
Betyget på ledarna i Holmen hamnade över 
branschens snitt.
 Undersökningen pekade på att förnyelse-
klimatet behöver förbättras. Även kunska-
perna om kundernas krav måste byggas på.

Forskning och utveckling
Holmens forsknings- och utvecklingsarbete 
sker decentraliserat. Ansvaret ligger hos res-
pektive affärsområde. Samarbete sker 
främst mellan Holmen Paper och Iggesund 
Paperboard inom teknikområdena bestryk-
ning och mekanisk massa.
 Holmen Skog deltar aktivt i det skogliga 
utvecklingsarbetet i Sverige. Det har under 
senare år resulterat i bland annat flera nya 
lösningar för avverkning och återväxt. Hol-
men Skog medverkar också i ett stort antal 
forskningsprojekt som drivs av Sveriges 
Lantbruksuniversitet.
 Under 2005 genomförde Holmen till-
sammans med Skogforsk en omfattande 
produktionsutredning. Den visar att det 
med intensivare skogsskötsel går att öka till-
växten i koncernens skogar högst avsevärt. 
Det bedöms på längre sikt kunna finnas en 
potential att öka virkesproduktionen med så 
mycket som 25 %. 
 Koncernens kostnad för forskning och 
utveckling (FoU) uppgick till cirka 100 mnkr 
2005 och inkluderar utgifter för extern FoU, 
som exempelvis branschgemensam sådan 
och samarbeten med universitet och hög-
skolor. 
 Det externa FoU-arbetet tar sig bland 
annat uttryck i samarbete med en rad forsk-
nings- och utvecklingsinstitut. Svenska STFI-
Packforsk, MoRe Research, Kungliga Tek-
niska Högskolan, Mittuniversitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk är 
några exempel. I England samarbetar Holmen 
med University of Manchester och i Spanien 
med Universidad Complutence i Madrid.  
Det senare har bland annat resulterat i att ett 
gemensamt papperslaboratorium anlagts vid 
koncernens bruk i Madrid. Laboratoriet ska-
par inte bara ökade möjligheter för Holmen 
att ta tillvara kunskaperna hos universitetets 

För att möta framtida rekryteringsbehov och sprida kunskap om koncernen arbetar Holmen med aktivite-
ter gentemot bland annat högskolorna. På en arbetsmarknadsdag diskuterar här Holmen-medarbetarna 
Richard Haag (till vänster) och Jenny Adolfsson med studerande vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.
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forskare, utan utgör även en kontaktyta som 
öppnar för rekrytering av nyutexaminerade 
ingenjörer.

Hållbarhet
Holmen bedriver en hållbar verksamhet. 
Skogsbruket uppfyller högt ställda miljö-
krav och av den förnybara råvaran virke till-
verkar koncernen återvinningsbara och 
kretsloppsanpassade produkter. 
 Holmens verksamhet regleras miljömäs-
sigt av lagar och tillstånd inom varje land. 
Miljöpolicyn är utgångspunkt för hur miljö-
ansvar fördelas och hur miljöarbetet organi-
seras och bedrivs.
 Den industriella verksamheten och skogs-
bruket är certifierade enligt ISO 14001. 
Skogsbruket är dessutom certifierat enligt 
FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes).
 Holmen deltar sedan 2003 i handeln 
med elcertifikat och sedan 2005 i EUs han-
del med utsläppsrätter för koldioxid.
 Frivilliga avtal för energieffektivisering 
förekommer mellan myndigheter och ener-
giintensiva industrier i flera europeiska län-
der. Holmen deltar i Sverige och England i 
sådana program där avtalen ger de energiin-
tensiva industrierna ett alternativ till skatter. 
 För att ytterligare öka energieffektivite-
ten och minska klimatpåverkan pågår arbe-
te med att införa energiledningssystem vid 

koncernens anläggningar. Som de första i 
branschen certifierades under 2005 energi-
ledningssystemen i Holmen Paper Hallsta 
och Iggesunds Bruk.
 Holmen och Vattenfall tecknade ett avtal 
om gemensamt arbete för energi- och pro-
cesseffektivisering vid Holmens samtliga 
anläggningar. Målet är att stärka Holmens 
konkurrenskraft genom att identifiera och 
genomföra energibesparande åtgärder.
 Under 2005 blev Holmen upptaget på 
flera så kallade företagsindex för hållbar 
utveckling och samhällsansvar. Genom att 
komma med i denna typ av index har 
Holmen kvalificerat sig när det gäller hållbar 
utveckling utifrån ekonomiska, miljömässiga 
och sociala aspekter. Denna information kan 
bland annat användas av investerare.
 Holmen ingår i FTSE4Good Index 
Series, Global 100 och Storebrands SRI-
index (Socially Responsible Investments).
 Holmen tar för andra året i rad fram 
verksamhetsbeskrivningen ”Holmen och 
omvärlden”, i vilken det görs en samlad 
beskrivning av Holmens arbete för hållbar 
utveckling. Ambitionen är att den ska ge 
tydliga svar på de frågor som koncernens 
intressenter ställer om miljö-, ekonomi- och 
socialt ansvar. Redovisningen för 2005 
publiceras i slutet av mars. 
 Holmen och omvärlden kan beställas  
på www.holmen.com.

         

Sten Valeur, Mårten Jarl och Camilla Rydstrand jobbar med energibesparing på Iggesunds Bruk, Braviken respektive Hallsta.
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Verksamheten 2005
Efterfrågan på tidningspapper förbättrades 
successivt. Leveranserna av tidningspapper 
till Europa steg med drygt 1 % jämfört med 
året innan. Exportvolymen från Europa 
minskade med 13 %.
 Holmen Papers totala produktion upp-
gick till 1 773 000 (1 739 000) ton och leve-
ranserna till 1 764 000 (1 731 000) ton. 
Utvecklingen för MF Special – det vill säga 
MF Journal, färgat tidningspapper och tele-
fonkatalogpapper – var fortsatt mycket god 
och Holmen Paper ökade leveranserna med 
5 %. Leveranserna av obestruket SC-papper 
var oförändrade medan det nya produkt-
sortiment av bestruket tryckpapper från 
Wargön och den bestrukna kvaliteten från 
Madrid mottogs väl på marknaden och leve-
ranserna ökade med 17 %.
 Nettoomsättningen ökade till 8 442 
mnkr jämfört med 7 814 mnkr 2004. 

 Rörelseresultatet steg till 637 (487) 
mnkr. Prishöjningar och bra orderingång 
med högt kapacitetsutnyttjande i samtliga 
anläggningar ligger bakom förbättringen. 
Den fulla effekten av genomförda prishöj-
ningar motverkades av betydande kostnads-
ökningar för energi och övriga insatsvaror 
samt negativa valutaeffekter.
 Antalet anställda i Holmen Paper var 
2 488 (2 496). Förhandlingar inleddes under 
året med de fackliga organisationerna vid 
Braviken om reducering med ett 50-tal hel-
tidstjänster. Ett liknande program på Hallsta 
medförde en reducering med cirka 100 hel-

tidstjänster. Programmet under namnet 
Wargsprånget för att höja lönsamheten på 
Wargön var också mycket framgångsrikt 
och fortsätter. I Madrid innebar investering-
en i den nya tidningspappersmaskinen att 
bemanningen ökade med drygt 100 nya hel-
tidstjänster.
 Investeringarna uppgick till 2 655 (869) 
mnkr, varav merparten avsåg utbyggnaden 
av den nya tidningspappersmaskinen i 
Madrid. 
 Bland övriga större investeringar kan 
nämnas ombyggnaden av en pappersmaskin 
i Braviken för 110 mnkr.
 Ägandet i returpappersbolag i Spanien 
omstrukturerades genom att bolaget Carpa i 
Madrid togs över till 100 % samtidigt som 
aktier i ett par andra returpappersbolag 
avyttrades.

Marknad
Den europeiska marknaden konsumerar 
årligen cirka 22,6 miljoner ton tidnings- och 
journalpapper, varav tidningspapper och 
förbättrat tidningspapper utgör cirka 10,7 
miljoner ton.
 Holmen Papers verksamhet med tillverk-
ning i Sverige och Spanien bygger på en 
stark position hos europeiska dagspressför-
lag. Kompletterande kundsegment är tele-
fonkatalogföretag, detaljister och tryckerier.
 Holmen Papers europeiska marknadsan-
del avseende papper till dagspressen uppgår 
till cirka 8 %. Särskilt stark är positionen i 
Skandinavien och på den iberiska halvön. 

 En större kundundersökning genomför-
des som stöd för marknads- och utvecklings-
arbetet inom Holmen Paper.
 Inom segmentet telefonkatalogpapper har 
Holmen Paper en stark position i Europa 
med en marknadsandel på cirka 30 %. 
 Andelen inom kommersiellt tryck, det vill 
säga kundsegmenten detaljister, tidskriftsför-
lag och tryckerier, uppgår till cirka 5 %. Hos 
dessa kunder genomfördes under året under-
sökningar för att tydliggöra de underliggande 
faktorer som driver efterfrågan samt framti-
da krav på Holmen Paper som tillverkare och 
leverantör av tryckpappersprodukter.

Potential i Sydeuropa
På den nya, helt returfiberbaserade tidnings-
pappersmaskinen i Madrid påbörjades plan-
enligt provdrift i slutet av året. Kapaciteten 
för den nya maskinen är 300 000 årston och 
investeringen uppgick till totalt 2,8 mdkr. 
Tillkomsten av en andra pappersmaskin i 
Spanien möjliggör ökad tillverkning av tele-
fonkatalogpapper och färgat tidningspapper 
vid Braviken samt ökad andel bestruket 
journalpapper på den första pappersmaski-
nen i Madrid.
 Nettotillskottet av tidningspapper beräk-
nas därmed bli cirka 150 000 ton per år.
 Den spanska tryckpappersmarknaden har 
sedan senare delen av 1990-talet haft den utan 
jämförelse bästa utvecklingen i Västeuropa. 
Konsumtionen av tidningspapper ökade 
under året med cirka 17 %, främst tack vare 
gratistidningar och direktreklam, medan den 

Holmen Paper

Sammanfattning 2005  2004

Nettoomsättning, mnkr 8 442 7 814
Rörelseresultat, mnkr  637 487
Rörelsemarginal, % 7 6
Operativt kapital, mnkr  11 452 9 659
Avkastning på operativt kapital, %  6 5
Kassaflöde före investeringar, mnkr  1 637 1 122
Investeringar, mnkr  2 655 869
Medelantal årsanställda  2 488 2 496 
Försäljning i Europa, % 87 82
Försäljning utanför Europa, % 13 18
Produktion, tryckpapper, 1 000 ton  1 773 1 739
Leveranser, tryckpapper, 1 000 ton  1 764 1 731
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traditionella dagspressen stod för en mindre 
del av ökningen. Spanien har de senaste tio 
åren också haft den bästa upplageutveckling-
en i Västeuropa för betalda dagstidningar.
 Även Portugal ingår i Holmen Paper 
Madrids hemmamarknad medan Frankrike 
och Italien betraktas som närmarknader.
Strategin är att Holmen Paper ska bli den 
ledande leverantören av tidningspapper till 
Sydeuropa från anläggningen i Madrid.
 Tidningspapper från Braviken och Hall-
sta kommer i ökad omfattning att försörja 
marknaderna i nordvästra Europa, som 
Skandinavien, Tyskland och England. 
Holmen Paper får därmed två nav, ett i 
norra och ett i södra Europa med kortare 
transportavstånd till respektive marknader.

Produkt- och processutveckling
Verksamheten inom affärsområdet är inrik-
tad på så kostnadseffektiv tillverkning som 
möjligt. Vidare bedrevs det ständigt pågåen-
de, målmedvetna arbetet att kartlägga 
kundönskemål, produkternas funktions-
egenskaper och vilka utvecklingsåtgärder 
och investeringar i produktionsanläggning-
arna som är nödvändiga för att uppfylla 
marknadsplanen. Körbarhet, tryckkvalitet 
och kvalitetsjämnhet är väsentliga områden 
som fordrar starka forsknings- och utveck-
lingsresurser.
 Holmen Papers satsning på forskning 
och utveckling uppgick under 2005 till cirka 
42 mnkr inklusive kostnader för samverkan 
med institut, högskolor och leverantörer. 
 Affärsområdet har tio pappersmaskiner 
med en sammanlagd produktionskapacitet 
om 2 160 000 ton per år. Holmen Paper är 
därmed den femte största tillverkaren av 
tryckpapper i Europa. Jämfört med konkur-
renternas produktionsstruktur hävdar sig 
Holmen Paper väl. Anläggningarna Bravi-
ken, Hallsta och Madrid är stora, moderna 
och produktionseffektiva.

Sportbladet trycks på rosa tidningspapper och ges ut av svenska Aftonbladet. 
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Verksamheten 2005
Marknaden för färskfiberbaserad kartong i 
Europa ökade med 3 % beroende på en 
stark utveckling i östra Europa. 
 Försommarens arbetsmarknadskonflikt 
inom den finska pappersindustrin påverka-
de kartongmarknaden. De konfliktdrabbade 
finska kartongbruken, med cirka 40 % av 
Europas kapacitet, stod stilla under cirka sju  
veckor. Effekter av produktionsbortfallet 
blev ökade orderböcker och längre ledtider 
under resten av året samt att leveranser till 
Europa prioriterades på bekostnad av utom-
europeiska marknader.
 Leveranserna från Iggesund Paperboard 
minskade med 2 % på grund av låg produk-
tion. Kapacitetsutnyttjandet var högt. 
 Priserna på falskartong för vissa mark-
nader och slutanvändningsområden i Euro-
pa var pressade under inledningen av året, 
medan priserna på solidkartong var stabila i 
lokala valutor. 
 Iggesund Paperboards nettoomsättning 
minskade till 4 860 mnkr jämfört med 
4 877 mnkr 2004.

 Rörelseresultatet minskade till 626 (809) 
mnkr. Minskningen beror på högre kostna-
der för insatsvaror och lägre produktion.
 Antalet anställda i Iggesund Paperboard 
var 1 824 (1 840). Under de närmaste åren 
ska den svenska organisationen minskas 
med cirka 110 heltidstjänster i Iggesund och 
ett 40-tal heltidstjänster i Strömsbruk.
 Investeringarna uppgick till 307 (381) 
mnkr och bestod av ett antal mindre investe-

ringar med fokus på miljö, energi och elimi-
nering av flaskhalsar i produktionen. 

Marknad
Årligen konsumeras cirka 30 miljoner ton 
kartong i världen. De kvaliteter av färsk-
fiberkartong som Iggesund Paperboard till-
verkar – solidkartong (SBB) och falskartong 
(FBB) – utgör drygt 9 miljoner ton. Av dessa 
konsumeras drygt 2 miljoner ton i Europa. 
De största marknaderna i Europa för solid- 
och falskartong är Tyskland (22 %), Stor-
britannien (20 %) och Frankrike (10 %). 
 Privatkonsumtionens utveckling har stor 
påverkan på kartongefterfrågan. Högre 
konsumtion medför generellt ökad använd-
ning av förpackningar. Inverkan har även 
tilltagande urbanisering och förändringar i 
hushållens storlek samt livsmönster.
 Kraven på förpackningar och därmed 
förpackningsmaterialets kvalitet ökar stän-
digt. Förbättrad funktion och förpackning-
ens förmåga att slagkraftigt väcka upp-
märksamhet och bära fram information är 
exempel på detta.

Ledande varumärken 
Iggesund Paperboards varumärken Inver-
cote och Incada är enligt oberoende under-
sökningar ledande på Europas kartong-
marknad. 
 Solidkartongen Invercote – som tillver-
kats i drygt 40 år vid Iggesunds Bruk – har 
en ledande position på den europeiska 
marknaden. Falskartongen Incada som till-
verkas i Workington, England, har en stabil 

marknadsposition i Europa och är mark-
nadsledande i Storbritannien. 

Viktiga kundkategorier 
Den grafiska marknaden stärktes något jäm-
fört med 2004 till följd av bättre annons-
konjunktur och ökad marknadsföring bland 
företag. Det stora antalet slutkunder på 
denna marknad gör att huvuddelen av voly-
merna säljs genom ett brett nät av grossister. 
 Ökande efterfrågan på receptfria produk-
ter främjar försäljningen av förpackningsma-
terial till läkemedelsindustrin. Marknaden 
för dessa förpackningar har på senare år 
vuxit med cirka 4 % per år. Tillväxten är 
störst i Storbritannien och Tyskland. 
 Försäljningen av kartongförpackade 
livsmedel med starka varumärken ökar. 
Bekvämlighet, kvalitetskrav och producen-
ternas behov av varumärkesprofilering 
påverkar förpackningslösningarna i riktning 
mot skräddarsydda funktioner med mycket 
goda tryckegenskaper. Inom det expansiva 
choklad- och konfektyrsegmentet gynnas 
Iggesund Paperboard av de hårda kraven på 
förpackningens lukt- och smakneutralitet. 
 De allra högsta kraven på att förpackning-
en ska reflektera den elegans och exklusivitet 
som produkten representerar ställs av kunder 
som tillverkar kosmetika, vin och sprit. 
 Marknaden för tobakskartong är stabil 
med få stora internationella aktörer som har 
mycket höga kvalitets- och servicekrav. Ökad 
användning av hårda (kartong) i stället för 
mjuka (papper) kapslar och de allt högre 
kraven på förpackningsdesign – bland annat 

Iggesund Paperboard

Sammanfattning 2005  2004

Nettoomsättning, mnkr  4 860 4 877
Rörelseresultat, mnkr  626 809
Rörelsemarginal, % 13 17
Operativt kapital, mnkr  3 965 3 871
Avkastning på operativt kapital, %  16 20
Kassaflöde före investeringar, mnkr 902 1 189
Investeringar, mnkr  307 381
Medelantal årsanställda  1 824 1 840 
Försäljning i Europa, % 88 87
Försäljning utanför Europa, % 12 13
Produktion, kartong, 1 000 ton  493 502
Leveranser, kartong, 1 000 ton  492 501
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för att försvåra produktförfalskningar – driver 
upp efterfrågan på kartong av hög kvalitet.

Produkt- och processutveckling
Forskning och utveckling (FoU) prioriteras 
högt och är en förutsättning för att säker-
ställa positionen som marknadsledare i de 
allra högsta kvalitetsområdena. Vid sidan 
av utvecklingsavdelningar vid bruken har 
Iggesund Paperboard ett koncerngemen-
samt utvecklingscentrum – Paperboard 
Development Centre (PDC) med huvudan-
svar för ytbehandling och pappersfysik. 
Utvecklingsarbetet bedrivs med fokus på 
produktutveckling och produktvård i nära 
samarbete med marknadsorganisationen 
och kunder. Iggesund Paperboards FoU-
kostnader, inklusive kostnader för samver-
kan med institut, högskolor och leveran-
törer, uppgick till 40 mnkr.
 PDC bedrev omfattande utvecklingsar-
beten på sin pilotbestrykare. Nya intressan-
ta framtida produktområden bearbetades 
systematiskt. 
 I december beslutade Holmens styrelse 
att investera 415 mnkr i Iggesunds Bruk 
med syfte att öka kvaliteten och kvalitets-
jämnheten på produkterna från kartongma-
skin KM 2. Bland annat ska ett nytt virapar-
ti installeras för att ge förutsättningar att 
ytterligare utveckla brukets produkter för 
de mest krävande applikationerna inom gra-
fisk produktion och förpackningar. Bruket 
ges genom investeringen även möjligheter 
till fortsatt volymutveckling.
 Workington fortsatte optimeringen av 
produktfamiljen Incada. Resultaten visar 
tydligt att Incada befäst sin ställning och 
breddat sin kundbas på kartongmarknaden 
i allmänhet och inom tobakssegmentet i 
synnerhet.
 Resultaten av senare års lanseringar av 
Invercote-produkter för tobaksförpackning-
ar följdes upp och bearbetades ytterligare 
vid Iggesunds Bruk. Inom områdena kar-
tong för förpackningar och grafiska ända-
mål bedrevs ett intensivt arbete  i projektet 
”Invercote 2005” med fokus på förbättrade 
produktegenskaper.

 Utvecklingen av nya plastbelagda pro-
dukter med baskartong från Workington och 
Iggesunds Bruk fortsatte. Metalprint hade 
fortsatta framgångar inom kosmetikaför-
packningar samtidigt som nya slutanvänd-
ningsområden bearbetades framgångsrikt. 

Tillverkare av kosmetika tillhör dem som ställer de allra högsta kraven på att förpackningen ska reflektera 
dess innehålls elegans och exklusivitet. 
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Verksamheten 2005
Balansen mellan utbud och efterfrågan på 
den europeiska trävarumarknaden förbättra-
des under året. Detta kan delvis förklaras av 
den finska arbetsmarknadskonflikten som 
ledde till en betydande minskning av utbudet 
av finska trävaror. Även leveranserna från 
Ryssland till Västeuropa bedöms ha minskat. 
Det beror sannolikt på ökad inhemsk kon-
sumtion och på att den ryska exporten i 
högre grad inriktas på Kina. Effekterna av 
stormen i södra Sverige minskade utbudet av 
furuträvaror av bättre kvalitet men även trä-
varuutbudet totalt. Bristen på råvara bedöms 
begränsa trävaruproduktionen i flera länder 
den närmaste framtiden.
 Priserna var lägre än föregående år, men 
steg något under andra halvåret, främst för 
standardprodukter.
 Iggesund Timbers nettoomsättning upp-
gick till 460 mnkr jämfört med 492 mnkr 
året före.

 Rörelseresultatet blev 13 (5) mnkr. Resul-
tatförbättringen beror på ökade leveranser 
och lägre rörlig kostnad. Lägre priser påver-
kade resultatet negativt.
 Investeringarna uppgick till 41 (8) mnkr 
och omfattade främst ett nytt sågintag för 
35 mnkr som togs i drift under sommaren. 
Det nya sågintaget möjliggör en ökning av 
kapaciteten om cirka 15 %.

Marknad
Den totala efterfrågan på trävaror i Europa upp-
går till cirka 98 miljoner kubikmeter per år.

 Nivån på europeiskt byggande väntas 
öka något under 2006. Nybyggnation står 
för allt mindre del av konsumtionen medan 
reparationer samt om- och tillbyggnad står 
för ökad andel. Svenskt byggande har en 
högre aktivitet efter många svaga år. Trä 
som material befinner sig i en positiv trend 
tack vare ”gör-det-själv-program” på TV 
och framgångsrika kampanjer i framför allt 
Storbritannien. Trä är dessutom ett miljöan-
passat, återvinningsbart material. Nordiska 
trävaror används främst inom Europas 
byggnads- och snickeriindustri. Som allt 
viktigare marknader märks Japan och USA.

Produkt- och processutveckling  
Iggesund Timbers inriktning mot träbearbe-
tande industrier ställer höga krav på den 
komplicerade torkningsprocessen. En stor 
del av forsknings- och utvecklingsresurserna 
inriktas därför på att utveckla torkningstek-
niken. Under året fortsatte arbetet med att 
minska torkdefekter inom standardsorti-
mentet.  

Iggesund Timber

Den danska tillverkaren Storke Vinduer räknar med fort-
satt god efterfrågan på fönster med ramar av furuträ. 
Prognosen bygger på att reparationer samt om- och till-
byggnad väntas stå för en ökad andel av byggandet. 

Sammanfattning 2005  2004

Nettoomsättning, mnkr  460 492
Rörelseresultat, mnkr  13 5
Rörelsemarginal, % 3 1
Operativt kapital, mnkr  230 231
Avkastning på operativt kapital, %  6 2
Kassaflöde före investeringar, mnkr  56 58
Investeringar, mnkr  41 8
Medelantal årsanställda  92 96
Produktion, trävaror, 1 000 m3  222 205
Leveranser, trävaror, 1 000 m3  229 195
Leveranser, inköpta trävaror, 1 000 m3  45 91
Leveranser, totalt, 1 000 m3  274 286
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Verksamheten 2005
I Sverige avverkas normalt cirka 85 miljoner 
kubikmeter virke per år, varav 50 % utgörs 
av massaved och knappt 40 % av timmer.
 Holmen Skogs leveranser av massaved och 
timmer till koncernens anläggningar uppgick 
till 4,5 (4,4) miljoner fastkubikmeter. 
 Avverkningarna i Holmens egna skogar 
minskade till 2,3 (2,6) miljoner kubikmeter, 
främst på grund av att avsevärda personella 
och maskinella resurser flyttades till södra 
Sverige för att hjälpa företagets virkesleve-
rantörer med att ta till vara stormfälld skog.  
 Holmen Skogs externa försäljning av 
virke är större än leveranserna till koncer-
nens egna enheter. Kunder är sågverk och 
andra skogsindustrier. Holmen Skog anskaf-
fade sammanlagt 10,1 (9,8) miljoner kubik-
meter virke, varav 5,7 (5,4) miljoner kubik-
meter levererades till externa kunder. 
 Holmen Skogs nettoomsättning uppgick 
till 3 858 mnkr jämfört med 3 780 mnkr 
föregående år. 

 Rörelseresultatet blev 537 (586) mnkr. 
Det påverkades negativt av minskad avverk-
ning i egen skog och sänkta marknadspriser 
för virke i södra Sverige.

Marknad 
Den svåra stormen över landets södra delar 
fällde skog motsvarande cirka 70 miljoner 
kubikmeter virke. Det medförde att listpri-
serna på virke i landets södra delar sänktes 
med 10–30 %. Ökade kostnader för hante-
ring, transporter och stormvirkets lägre kva-

litet gjorde dock att genomslaget på brukens 
kostnader för virke inte blev lika stort. 
 Prisnivåerna för importerat virke steg 
med 10–15 % och bidrog till att de totala 
virkeskostnaderna för koncernen ökade. 
 Obalans i virkesflödena uppstod på 
grund av de enorma mängderna stormvirke 
och påverkade även andra delar av landet. 
Lokalt uppstod brist på virke genom att 
betydande avverknings- och transportresur-
ser flyttades till det stormdrabbade området.  
Holmens anläggningar kunde emellertid 
förses med tillräckliga mängder virke hela 

året. De stora lagren av virke i södra Sverige 
kommer att påverka virkesmarknaden även 
under 2006. 
 I Holmens skogar fällde stormen träd 
motsvarande drygt 100 000 kubikmeter 
virke. Uppröjningen var klar i maj. 

Holmen Skog

Järnvägsstationen i Nässjö präglades under 2005 av febril aktivitet sedan Holmen Skog upprättat 
regelbundna tågförbindelser mellan Nässjö och Hallstavik för transport av stormfällt virke.

Sammanfattning 2005  2004

Nettoomsättning, mnkr  3 858 3 780
  varav externa kunder 2 157 2 141
Rörelseresultat, mnkr  537 586
Operativt kapital (genomsnitt), mnkr  8 919 8 842
Avkastning på operativt kapital, %  6 7
Kassaflöde före investeringar, mnkr  505 509
Investeringar, mnkr  43 21
Medelantal årsanställda  409 408 
Virkesanskaffning, brutto, milj. m3 10,1 9,8
 varav från egen skog 2,3 2,6
Virkesleveranser, milj. m3

 Internt 4,5 4,4
 Externt 5,7 5,4
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Verksamheten 2005
Energimarknaden påverkades av kraftigt 
höjda priser på olja, naturgas och kol. Elpri-
serna påverkades dessutom av ökade kost-
nader som följd av den nya handeln med 
utsläppsrätter för koldioxid.
 Holmens förbrukning av el i Sverige 
ökade till 4 372 (4 319) GWh. Därav köptes 
2 799 (2 891) GWh externt, vilket motsva-
rade 64 % av behovet. Resten genererades i 
egen vattenkraftproduktion (28 %) och i in-
dustriernas mottrycksproduktion (8 %). Själv-
försörjningsgraden uppgick därmed till 36 %.
 Elcertifikaten, som infördes 2003, fort-
satte att ge skogsindustrin intäkter för bio-
bränslebaserad mottryckskraft. Holmens 
försäljning av elcertifikat från mottrycks-
produktion och egen småskalig vattenkraft 
inbringade 2005 cirka 55 mnkr. Intäkterna 
redovisas hos respektive affärsområde. 
 Holmen Krafts nettoomsättning uppgick 
till 1 480 mnkr jämfört med 1 258 mnkr 
föregående år.

 Rörelseresultatet blev 301 (178) mnkr, 
inklusive resultat om 58 mnkr i samband 
med försäljning av kraftnät. Högre produk-
tion samt högre försäljningspris ökade 
resultatet. Produktionen av vattenkraft vid 
Holmens 23 hel- och delägda kraftverk upp-
gick till 1 236 (1 054) GWh och var 13 % 
högre än normalårsproduktion.
 Koncernens bedömda nettoförbrukning 
av el i Sverige för 2006 är prissäkrad till cirka 
85 %. För 2007–2015 är 70–75 % av den 
bedömda nettoförbrukningen prissäkrad.

Marknad
Den svenska elproduktionen uppgår till 
cirka 155 TWh, varav 72 TWh kommer 
från vattenkraft.
 Året inleddes med ett hydrologiskt över-
skott i Norden. Från mars var läget i stort 
sett normalt.
 Spotpriserna var under årets första 
månader relativt låga för att därefter öka 
kraftigt. Även de längre terminspriserna 
ökade kraftigt. En orsak till de höga elpri-
serna är införandet av handeln med ut-
släppsrätter som började tillämpas den  
1 januari 2005. Utsläppsrätterna ger en 
högre marginalkostnad för fossila bränslen. 
Den svaga nordiska kraftbalansen gör dess-
utom att prispåverkan från Europa får större 
genomslag.
 I mars ökade Holmen ägandet i Iggesund 
Kraft från 50 % till 100 %. Iggesund Kraft 
äger helt eller delvis  vattenkraftstationer i 
Ljusnan och Iggesundsån med en årlig pro-
duktion om 170 GWh. Holmen har redan 
tidigare konsoliderat Iggesund Kraft och 
förvärvet har medfört begränsade effekter 
på koncernens resultat.
 Den 1 december köpte Holmen en andel i 
vattenkrafttillgångar av Vattenfall för  
85 mnkr. Köpet motsvarar en normalårspro-
duktion om cirka 26 GWh och innebär att 
Holmen ökar sin andel av kraftproduktionen 
i Tuggens kraftstation. Samtidigt sålde Hol-
men tillgångar i kraftnät till Vattenfall. 
 Båda affärerna utgör ett led i utveckling-
en av samarbetet på energiområdet mellan 
Holmen och Vattenfall. 
 

 Holmen äger efter affären vattenkraft-
tillgångar som motsvarar en normalårspro-
duktion på 1 116 GWh.
 För att åstadkomma en långsiktigt stabil 
och konkurrenskraftig elförsörjning i Nor-
den bildades under året företaget BasEl, som 
Holmen och ett 15-tal andra elintensiva 
företag står bakom. Ett projekt innebar att 
ett 15-årigt avtal träffades mellan det finska 
företaget United Power Oy och ett flertal 
elintensiva företag, däribland Holmen, om 
leveranser av elektricitet från Ryssland. Pro-
jektet förutsätter sedvanlig tillståndspröv-
ning. Leveranserna via en kabel med en 
kapacitet om 8,7 TWh per år kan påbörjas 
tidigast 2009. 

Holmen Kraft
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Elproduktionen vid Harrsele kraftverk i Umeälven var 
mycket hög under 2005. Harrsele ägs till drygt 49 % 
av Holmen.  

Sammanfattning 2005 2004

Nettoomsättning, mnkr  1 480 1 258
  varav externa kunder 419 344
Rörelseresultat, mnkr 301 178
Operativt kapital, mnkr 2 958 2 930
Avkastning på operativt kapital, % 10 6
Medelantal anställda  9 9
Elkraftförbrukning vid 
koncernens enheter, GWh*  4 372 4 319
Produktion vattenkraft, GWh*  1 236 1 054
Mottrycksproduktion, GWh*  337 374
* Avser Sverige
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Holmen Paper Hallsta
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved, returpapper
Process: Tillverkning av tryckpapper baserad  
på TMP-, DIP- och slipmassa
Produkter: Tidningspapper, MF Journal, 
SC-papper och bokpapper
Produktionskapacitet: 795 000 ton/år
Medelantal anställda: 932

Holmen Paper Braviken
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved, returpapper
Process: Tillverkning av tryckpapper baserad  
på TMP-massa och DIP-massa
Produkter: Tidningspapper, färgat tidnings- 
papper, telefonkatalogpapper
Produktionskapacitet: 750 000 ton/år
Medelantal anställda: 725

Holmen Paper Madrid
Holmen Paper
Råvara: Returpapper
Process: Tillverkning av tryckpapper baserad  
på DIP-massa
Produkter: Tidningspapper, MF Journal och  
lättbestruket journalpapper
Produktionskapacitet: 470 000 ton/år
Medelantal anställda: 330

Holmen Paper Wargön
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved
Process: Tillverkning av tryckpapper baserad  
på inköpt sulfatmassa
Produkter: Bestruket tryckpapper (MWC- 
papper). 
Produktionskapacitet: 145 000 ton/år
Medelantal anställda: 320

Iggesunds Bruk
Iggesund Paperboard   
Råvara: Barr- och lövved 
Process: Tillverkning av kartong baserad på 
sulfatmassa 
Produkt: Solidkartong för förpackningar och  
grafiska ändamål 
Produktionskapacitet: Kartong 310 000 ton/år.
Kartong från Iggesunds Bruk och Workington plast-
beläggs och lamineras i Strömsbruk. Produktions- 
kapacitet: 45 000 ton/år 
Medelantal anställda: 841

Workington
Iggesund Paperboard
Råvara: Granved och inköpt sulfatmassa 
Process: Tillverkning av kartong baserad på  
blekt RMP-massa* 
Produkt: Falskartong för förpackningar och  
grafiska ändamål 
Produktionskapacitet: 235 000 ton/år 
Medelantal anställda: 503
* RMP = mekanisk raffinörmassa   

Iggesunds Sågverk
Iggesund Timber
Råvara: Talltimmer
Process: Sågverk
Produkt: Furuträvaror
Produktionskapacitet: 250 000 m3/år
Medelantal anställda: 83

Produktion 
Holmen tillverkar produkter i Sverige, 
Storbritannien och Spanien. Viss vidare-
förädling sker dessutom i Holland och 
Frankrike. Koncernens skogar och 
vattenkraftverk finns i Sverige.

Avverkningarna i Holmens skogar motsva-
rar cirka 60 % av virkesbehovet i koncer-
nens svenska bruk. I Storbritannien köps 
allt virke externt. 
 Returpapper används vid flera bruk. 
Anläggningen i Madrid utnyttjar enbart 
returpapper som råvara, delvis från egna 
returpappersbolag. 
 Självförsörjningsgraden för el är cirka 
35 % och inkluderar den mottryckskraft 
som produceras vid de större bruken.

Huvudkontor   

Produktionsorter  

Arkningsanläggningar

Skogsregioner samt
inköpsbolag (Estland), 
vattenkraftverk

Holmens 
skogsinnehav

Holmen Paper 

Iggesund Paperboard

Iggesund Timber

Holmen Skog

Holmen Kraft* 

 

 *  Holmen är hel- eller delägare i 23 vattenkraftverk i de 
markerade vattendragen. 
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Aktien

Handel på börsen
Holmens två aktieserier är noterade på 
Stockholmsbörsens lista över de mest om-
satta aktierna. Kursen på Holmen B steg 
under året med 32,50 kronor (14 %) till 
262,50 kronor. Affärsvärldens Generalin-
dex steg samtidigt med 33 %. Under den 
senaste tioårsperioden har Holmen-aktien 
givit en totalavkastning, inklusive återinves-
terad utdelning, om 17 % per år. Affärsvärl-
dens Generalindex har under motsvarande 
period ökat med 14 % per år. 
 Holmen-aktiens vikt i Affärsvärldens 
Generalindex var vid årsskiftet 0,6 %. Det 
genomsnittliga antalet omsatta B-aktier 

uppgick till 257 000 per dag, vilket motsva-
rar ett värde på 65 mnkr. Genomsnittligt 
antal omsatta A-aktier var 300 per dag.

Vinst per aktie
Vinsten per aktie efter utspädning uppgick 
till 14,8 (15,1) kronor. Holmens vinst per 
aktie (efter utspädning) har i genomsnitt 
varit 19 kronor under de senaste 5 åren.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 11 kro-
nor per aktie. Föregående år lämnades en 
utdelning om 10 kronor. Den föreslagna 
utdelningen motsvarar cirka 5,8 % av eget 

kapital. Holmens mål för ordinarie utdel-
ning är att denna ska utgöra 5–7 % av eget 
kapital. 

Aktieåterköp
Bolagsstämman 2005 bemyndigade styrel-
sen att under tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma 2006 återköpa upp till 10 % 
av samtliga aktier i bolaget. Detta bemyndi-
gande har inte utnyttjats.
    Styrelsen föreslår att också 2006 års 
bolagsstämma bemyndigar styrelsen att 
återköpa och överlåta egna aktier.

Aktiestruktur
Holmen har 84 756 162 aktier fördelade  
på 22 623 234 A-aktier och 62 132 928  
B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien 
en röst. I övrigt har aktierna samma rätt.

Optionsprogram
I september 2002 utfärdade L E Lundberg-
företagen 256 000 köpoptioner avseende 
Holmen B-aktier till 40 ledande befattnings-
havare i Holmen. Optionerna överläts till 
ett marknadsmässigt pris och löper till mars 
2007.

Ägarstruktur per 2005-12-31 % av aktier % av röster

L E Lundbergföretagen 27,9 51,9
Kempestiftelserna 6,7 16,6
Handelsbanken med pensionsstiftelse 3,1 8,6
Alecta 2,8 0,8
SHB/SPP fonder 2,6 0,8
Roburs fonder 2,3 0,7
SEB fonder 1,5 0,4
Första AP-fonden 1,3 0,4
Fidelity fonder 1,0 0,3
Fjärde AP-fonden 0,9 0,8
Övriga* 49,9 18,7
Summa 100,0 100,0
*varav utländskt ägande 24,3 7,2
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Data per aktie 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Vinst efter utspädning1), kr 14,8 15,1 17,5 23,6 26,4 44,7 19,9 27,4 16,1 22,3
Utdelning, ordinarie, kr 11 5) 10 10 11 10 9 11 10 9 9
Utdelning, extra, kr – – 30 – – 60 – 35 – –
Ordinarie utdelning i % av:
  Eget kapital 6 6 5 6 6 4 6 5 5 5
  Börskurs vid årets slut 4 4 4 5 4 3 4 6 4 5
  Vinst 74 66 55 45 37 20 54 35 56 40
Avkastning, eget kapital1), % 8 8 10 14 16 24 11 14 9 13
Avkastning, sysselsatt kapital6), % 9 10 12 16 18 15 17 18 16 26
Eget kapital, kr 190 184 192 188 176 213 179 207 184 176
Börskurs, B, vid årets slut, kr 262,5 230 255,5 211,5 238,5 280 307 176,5 205 192
Totalt börsvärde vid årets slut, mdkr 22,6 19,5 20,4 16,9 19,0 22,7 27,3 15,7 18,1 17,1
P/E-tal2) 18 15 14 9 9 6 15 6 13 9
EV/EBIT3) 15 12 10 8 9 5 11 8 10 6
Betavärde (48 mån), B, vid årets slut4)  0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 1,1 1,5 1,5 1,4

1) Se definitioner sid. 38. 2) Börskurs vid årets slut dividerad med vinst per aktie. 3) Börsvärde plus finansiell nettoskuld vid årets slut (EV) dividerat med rörel-
seresultat (EBIT). 4) Mäter hur känslig B-aktiens avkastning varit relativt avkastningen på Affärsvärldens Generalindex under 48 månader. 5) Styrelsens för-
slag. 6) Exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter. 

 Förändring av Totalt antal Förändring av  Totalt aktie- 
Aktiekapitalets utveckling, 1996–2005 antalet aktier aktier aktiekapital, mnkr kapital, mnkr

1996 Aktieuppdelning (split) 44 429 139 88 858 278  4 442,9
2001 Indragning av återköpta aktier –8 885 827 79 972 451 –444,3 3 998,6
2004 Konvertering och teckning 4 783 711 84 756 162 239,2 4 237,8

Aktiekapitalets sammansättning
    Kvot- 
 Röster Antal aktier Antal röster värde Mnkr

Aktie 
A 10 22 623 234 226 232 340 50 1 131,2
B 1 62 132 928 62 132 928 50 3 106,6 
Totalt  84 756 162 288 365 268   4 237,8

Aktieägarstatistik
 
Innehavsklasser, antal aktier Antal aktieägare %-andel av aktier

 1 – 1 000  30 723 8
 1 001 – 100 000 2 504 17
 100 001 –  93 75 
Summa    33 320 100
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Holmen  
i din
vardag

Snabbkoll på allt
med gratistidningar
Gratistidningar lockar en allt större  
läsekrets, inte minst människor på  
väg till och från jobbet. Med lättill-
gängliga annonser och korta artiklar  
ger de snabb koll på vad som bjuds, 
hänt och sker.

onsumenter över hela världen kommer 
dagligen i kontakt med produkter som 
tillverkas av Holmen. 

Människor läser tidningar, tidskrifter, katalo-
ger och direktreklam som trycks på vårt pap-
per. De bryter förpackningar och studerar 
trycksaker av alla de slag som tillverkas av vår 
kartong. Våra furuträvaror finns i form av 
golv, trappor, dörrar, fönster och möbler i 
många hus och hem.
 Mitt i den pågående mediaexplosionen för-
svarar vårt högklassiga papper med tryck och 
bilder sin konkurrenskraft tack vare ny tekno-
logi hos förlagen och nya journalistiska grepp. 
Läsarna kan glädjas åt utvecklad grafisk form, 
spännande grafik och allt bättre återgivning av 
såväl ord som fyrfärgsbilder.

 Vår kartong är avancerad, högkvalitativ 
och mångsidig. Den möter de allra högsta kra-
ven på den elegans och exklusivitet som för-
packningar med exempelvis kosmetika, vin 
och sprit ska reflektera. Vår kartong klarar 
också kravet att en ask läkemedel ska kunna 
öppnas och förslutas gång på gång.  
 Gemensam nämnare för papper, kartong 
och trävaror är att de tillverkas av den förny-
bara råvaran virke från skogen. Att våra pro-
dukter kan återanvändas eller brännas för att 
framställa energi och därmed ingår i det natur-
liga kretsloppet är ett tungt argument idag – 
och ett ännu tyngre imorgon.

K



Plats finns alltid
för skönhet och flärd

Parfym berör, väcker känslor och 
ger en doft av den fina världen. 

Med utsökt tryck, färg, form och 
design på en förpackning av 

högkvalitativ kartong attraheras 
konsumenterna.

Hållbart och vackert
med dörrar av furuträ
Dörrar av furuträ till uteplatser och 
balkonger är både hållbara och 
vackra. Spröjsade fönster förstärker 
det intrycket.

Här ges goda råd
för bruk av skogen
Goda råd lämnas till virkesleveran-
tören antingen vid köksbordet eller 
som här ute i markerna om hur 
skogen kan brukas på bästa sätt.

En chokladkartong 
är alltid lika välkommen

Det är alltid lika trevligt att få eller  
ge bort choklad. En tilltalande och på 

samma gång lukt- och smakneutral 
kartongförpackning med härliga  
praliner förstärker den känslan. 

Skönt koppla av 
med en pocketbok
Läsandet av pocketböcker ökar  
för varje år. I tunnelbanan, på tåg, 
bussar och restauranger är det  
skönt att koppla av med en bok  
som är lätt att ta med sig.



Årsredovisning
Styrelsen och verkställande direktören  

i Holmen Aktiebolag (publ), med säte  
i Stockholm och organisationsnummer 

556001-3301, får härmed avge årsredo-
visning för verksamhetsåret 2005 för moder-
bolaget och koncernen. Årsredovisningen 
inklusive revisionsberättelsen omfattar sid. 
24–67. Resultatet av årets verksamhet samt 
moderbolagets och koncernens ställning 
framgår av förvaltningsberättelsen samt 
efterföljande resultat- och balansräkningar 
jämte noter och kommentarer. 
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Förvaltningsberättelse

Marknad
Marknadsläget för tidningspapper i Euro-
pa var bra under 2005. De totala leveran-
serna till Europa ökade med 1 %. Efter-
frågan på bestruket tryckpapper ökade 
medan SC-papper minskade med 1 %. 
 Holmen Papers leveranser var 2 % 
högre än 2004. Leveranserna till Europa 
ökade samtidigt som exporten utanför 
Europa minskade. Priserna höjdes vid 
inledningen av året och var därefter 
stabila.
 Marknadsläget för färskfiberkartong i 
Europa var bra under 2005. För helåret 
2005 ökade leveranserna med 3 % jämfört 
med 2004 till följd av tillväxt i Central- 
och Östeuropa. Exporten utanför Europa 
minskade betydligt, främst till följd av 
konflikten på den finska arbetsmarknaden 
under sommaren. Konflikten minskade 
produktionen av kartong i Europa. 
 Iggesund Paperboards leveranser var 
2 % lägre än föregående år till följd av låg 
produktion under första halvåret. Priser-
na var stabila under året.

Resultat
Koncernens omsättning ökade med 4 % 
till 16 319 mnkr genom ökade leveranser 
och högre priser för tidnings- och journal-
papper. Rörelseresultatet uppgick till 
1 973 mnkr, vilket var 21 mnkr högre än 
föregående år. Högre priser för tidnings- 
och journalpapper påverkade resultatet 
positivt, samtidigt som kostnaderna för 
energi, kemikalier och transporter ökade 
betydligt.
 Rörelseresultatet inom affärsområdet 
Holmen Paper ökade med 150 mnkr till 
637 mnkr till följd av genomförda pris-
höjningar och högre leveranser. Samtidigt 
påverkades resultatet av negativa valuta-
effekter och betydande kostnadsökningar 
för energi och övriga insatsvaror. I resul-
tatet ingår kostnader om cirka 65 mnkr 
inför och i samband med uppstarten av 
den nya tidningspappersmaskinen i Mad-
rid, främst avseende ökad bemanning.
 Rörelseresultatet för Iggesund Paper-
board minskade med 183 mnkr till  

626 mnkr till följd av lägre produktion 
under första halvåret samt betydande 
kostnadsökningar för ved, energi och 
kemikalier.
 Iggesund Timbers rörelseresultat 
ökade med 8 mnkr till 13 mnkr till följd 
av ökad produktion efter att ett nytt såg-
intag togs i drift under sommaren och av 
att råvarukostnaden minskat. Samtidigt 
var prisnivån något lägre än under 2004.
 Rörelseresultatet för Holmen Skog 
uppgick till 537 mnkr, en minskning om 

49 mnkr till följd av lägre priser och 
ökade avverkningskostnader orsakade av 
stormen i Sydsverige vid årets början.
 Holmen Krafts rörelseresultat ökade 
med 123 mnkr till 301 mnkr till följd av 
hög produktion, högre priser samt resul-
tat om 58 mnkr i samband med försälj-
ning av kraftnät.
 Finansnettot uppgick till –233 (2004:  
–206) mnkr. Ökningen beror på högre 
skuldsättning. Genomsnittlig låneränta 
uppgick under året till 3,7 %.

Leveranserna av tidningspapper till Europa ökade med 1 %.
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 Koncernens skatt uppgick till  
–484 (–471) mnkr, vilket motsvarar 28 % 
av resultatet före skatt.
 Resultatet efter skatt blev 1 256 (1 275) 
mnkr. Vinsten per aktie efter utspädning 
uppgick till 14,8 (15,1) kronor. Avkast-
ningen på eget kapital var 8,0 (7,9) %.

Förväntad framtida utveckling
Kapacitetsutnyttjandet är mycket högt för 
tidningspapper. Holmens tillkommande 
kapacitet i Madrid motverkas av att andra 
tillverkare ställer av produktion, varför 
kapacitetsutnyttjandet väntas bli högt även 
under 2006. Tidningspapperspriset i Euro-
pa höjdes från årsskiftet. Holmens leveran-
ser av tryckpapper ökar som en följd av 
den nya pappersmaskinen.
 Kartongmarknaden har normaliserats 
efter den finska konflikten och väntas 
volymmässigt komma att visa fortsatt sta-
bilitet. Trots att visst pristryck uppåt 
råder är det osäkert om de kraftiga kost-
nadsökningarna under 2005 kan föras 
vidare i form av högre priser.
 Råvarukostnaderna fortsätter att öka, 
om än i något lägre takt. Holmens kost-
nader för el kommer att öka trots en stor 
andel prissäkringar. Virkesmarknaden är 
fortsatt svår att förutse som följd av stor-
men. Ett visst pristryck uppåt råder dock.
 Efter flera år av stora investeringar 
kommer dessa nu att minska. Koncernens 
inriktning blir mer koncentrerad på att 
volym- och kvalitetsmässigt utnyttja alla 
gjorda investeringar och samtidigt ta till 
vara potentialen till resultatförbättring.

Resultatpåverkande faktorer
Holmens resultat påverkas av olika 
intäkts- och kostnadsposter. För att illu-
strera resultatkänsligheten anges nedan 
vilken påverkan som en procents föränd-
ring i underliggande priser eller kurser 
skulle ha på koncernens resultat före 
skatt, baserat på 2005 års förutsättningar. 
Eventuella fastprisavtal eller säkringar 
har inte beaktats.

Intäkter. Holmens intäkter kommer huvud-
sakligen från försäljning av tryckpapper, 
kartong och trävaror. Efterfrågan på 
dessa produkter har historiskt följt kon-
junkturutvecklingen. Intäkterna påverkas 
av konkurrenskraften hos produkterna 
men också av marknadsbalansen och dess 
konsekvens på priser och leveranser.

Resultatkänslighet*, mnkr

Tryckpapper 80

Kartong  50

Trävaror 5

*  Bedömd rörelseresultatpåverkan på årsbasis vid 
en procents prisförändring.

Kostnader. Holmens största tillverknings-
kostnader utgörs av virke, returpapper, 
energi och kemikalier. Därtill är kostna-
derna för leveranser, personal, underhåll 
och kapital betydande. Exkluderas intäk-
terna från den egna skogen och kraften 
påverkas kostnaderna enligt följande:  

Resultatkänslighet*, mnkr

Virke 9

Returpapper  5

Energi 14

Kemikalier 13

Leveranskostnader 14

Övriga rörliga kostnader 10

Personal  25

Övriga fasta kostnader 17

*  Bedömd rörelseresultatpåverkan på årsbasis vid 
en procents prisförändring. Av energikänslighe-
ten på totalt 14 mnkr avser 8 mnkr el i Sverige, 
vilken till största delen är säkrad, se sid. 45.

På kostnadssidan påverkades Holmen bland 
annat av stigande elpriser. 

Virkesmarknaden är fortsatt svår att förutse som följd av stormen.
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Valutor. Holmens resultat påverkas av 
valutakursförändringar främst genom att 
en betydande del av försäljningen sker i 
andra valutor än kostnaderna. För att 
minska exponeringen används finansiella 
säkringar (se sid. 44–45). Ändringar i 
valutakurser får fullt genomslag på kon-
cernens resultat när eventuella finansiella 
säkringar löpt ut.

Resultatkänslighet*, mnkr

Valutakursförändring mot EUR 46

 GBP 10

 USD 8

*  Bedömd rörelseresultatpåverkan på årsbasis vid 
en procents valutakursförändring mot svenska 
kronor beräknat utan hänsyn till valutasäkringar.

Räntor. Beräknat utifrån räntebindning 
och nettoskuld per 31 december 2005 
skulle en procentenhets förändring av 
marknadsräntan påverka resultatet med 
cirka 26 mnkr på årsbasis. 

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick till 
3 170 (1 291) mnkr, varav 2 309 mnkr 
avsåg den nya tidningspappersmaskinen i 
Madrid. Beslut att uppföra maskinen togs 
i februari 2004 och totalt har 2 781 mnkr 
investerats hittills. Det första papperet på 
maskinen producerades planenligt i slutet 
av året. Efter intrimning beräknas maski-
nen kunna tillverka 300 000 årston tid-
ningspapper. 
 Holmen förvärvade under året Första 
AP-fondens aktier i Iggesund Kraft AB. 

Köpeskillingen för aktierna uppgick till 
41 mnkr. Efter förvärvet är Holmen ägare 
till samtliga aktier i Iggesund Kraft, som 
dock konsoliderats sedan tidigare.
 Holmen köpte per den 1 december 
2005 en andel i vattenkrafttillgångar av 
Vattenfall för 85 mnkr. Köpet motsvarar 
en normalårsproduktion om cirka 26 
GWh och innebär att Holmen ökar sin 
andel i Tuggens kraftstation vid Umeälven.
 I december beslutades att investera 415 
mnkr i kartongmaskin KM 2 vid Iggesunds 
Bruk. Investeringen ska främst öka kvalite-
ten och kvalitetsjämnheten på produkterna 
och skapar därmed förutsättningar att 
ytterligare utveckla brukets produkter för 
de mest krävande applikationerna inom 
grafisk produktion och förpackningar.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till 2 471 mnkr, 
inklusive en minskning av rörelsekapitalet 
med 339 mnkr. Kassaflödet från investe-
ringsverksamheten uppgick till –3 029 
mnkr. I detta ingår försäljning av kraftnät 
och skogsfastigheter om 119 mnkr. Utdel-
ning om totalt 848 mnkr har utbetalats 
till aktieägarna.

Finansiering
Koncernens finansiella nettoskuld ökade 
under året med 1 660 mnkr till 6 536 
mnkr. Ökningen förklaras av investering-
en i den nya tidningspappersmaskinen i 
Madrid. 
 Skuldsättningsgraden ökade till 0,41 
(2004-12-31: 0,31). Koncernens målsatta 
skuldsättningsgrad är 0,3–0,8.
 Finansieringen under året har skett 
genom utgivning av obligationer med löp-
tider om 5–10 år, företagscertifikat med 
en löptid upp till ett år och korta banklån. 
Under året tecknades ett avtal om ett fem-
årigt kreditlöfte om 600 miljoner euro, 
vilket ersätter ett tidigare löfte om 500 
miljoner euro. Likvida medel har place-
rats hos banker.
 Koncernens hantering av finansiella 
risker beskrivs i not 2 på sid. 44.

Utdelning och återköp av aktier
Styrelsen föreslår bolagsstämman den 28 
mars 2006 att besluta om utdelning om 
11 kronor per aktie. Den föreslagna 
utdelningen uppgår till sammanlagt cirka 
932 mnkr, vilket motsvarar 5,8 % av 
koncernens egna kapital vid årsskiftet. 
Koncernens målsättning är att ordinarie 
utdelning ska uppgå till 5–7 % av eget 
kapital. Föregående år lämnades en ordi-
narie utdelning om 10 kronor per aktie. 
 Vid bolagsstämman den 5 april 2005 
bemyndigades styrelsen att fatta beslut om 
förvärv av upp till 10 % av bolagets aktier. 
Detta bemyndigande har ej utnyttjats och 
det finns inget innehav av egna aktier i 
bolaget. Styrelsen föreslår att också 2006 
års bolagsstämma bemyndigar styrelsen att 
återköpa och överlåta egna aktier.

Skattemål
Holmens två stora skattemål är ännu inte 
avslutade. Det som berör Holmens dotter-
bolag MoDo Capital (sammanlagt cirka 
600 mnkr i skatter och avgifter samt rän-
tor) vann Holmen i länsrätten 2004, men 
Skatteverket har överklagat domen till 
kammarrätten. Det andra berör Holmens 
franska dotterbolag där Skatteverket har 
hemställt till länsrätten om att skatten ska 
ökas med cirka 400 mnkr. Holmen har ytt-
rat sig och delar inte Skatteverkets syn i de 
två målen och har inte reserverat för några 
skattekostnader avseende dessa tvister. 

Personal
Medelantalet årsanställda i koncernen var 
4 868 (4 897).
 Beslut fattades under 2005 om att mins-
ka antalet anställda med sammanlagt cirka 
200 vid två av Holmens svenska anlägg-
ningar. Ambitionen är att lösa övertalighe-
ten genom naturlig avgång. Vid Iggesunds 
Bruk kommer antalet heltidstjänster att 
minska med 150 till cirka 830 och vid 
Braviken med 50 till cirka 675. 
 Inför starten av den nya pappersma-
skinen vid Holmen Paper Madrid har ett 
hundratal operatörer anställts. Redan 
våren 2004 anställdes nya operatörer till 

För att minska exponeringen av valutakursföränd-
ringar använder Holmen finansiella säkringar. 
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den befintliga pappersmaskinen i takt 
med att erfarna medarbetare flyttade över 
till det nya projektet. Ansvaret lades på 
arbetsledarna som själva fick utbilda sin 
personal. Detta gav positiva sidoeffekter 
genom att relationerna mellan de nya 
operatörerna och arbetsledarna stärktes.
 Sjukfrånvaron i Holmens svenska enhe-
ter minskade under 2005 till 5,5 % från 
5,7 % året innan. Det innebär att den sedan 
flera år nedåtgående trenden fortsätter. 
Målet är att sjukfrånvaron vid de svenska 
enheterna 2008 ska understiga 4,5 %. 
Holmen började 2003 mäta det som kallas 
friskhetsindex, vilket beräknas som andelen 
anställda som inte haft någon sjukdag alls 
under ett kalenderår. Under 2005 var frisk-
hetsindex i Holmens svenska verksamhet 
41 % jämfört med 44 % året innan. 
 Antalet arbetsolyckor som ledde till 
frånvaro var i stort oförändrat jämfört 
med året innan. 
 Andelen kvinnor på kvalificerade 
befattningar som kräver hög kompetens 
och innebär eget ansvar, har sedan 2002 
ökat från 11 % till 14 %. Fem kvinnliga 
chefer ingår i affärsområdenas och bru-

kens ledningsgrupper. I Holmens styrelse 
finns två kvinnor, varav en är vald av 
bolagsstämman och en är arbetstagarre-
presentant. Dock finns ingen kvinna i 
Holmens koncernledning. Se även sid.  
10 och not 28.

Forskning och utveckling
Holmens totala kostnad för forskning och 
utveckling uppgick till cirka 100 (2004: 
cirka 100) mnkr. Forskning och utveck-
ling bedrivs decentraliserat och ansvaret 
ligger inom respektive affärsområde. Se 
även sid. 10–11.

Miljö
Holmens verksamhet regleras miljömässigt 
av lagar och tillstånd inom varje land. Mil-
jöpolicyn är utgångspunkt för hur miljöan-
svaret fördelas och för hur miljöarbetet 
organiseras och bedrivs. Vid tillverknings-
platserna integreras olika typer av regler 
som en viktig del vid planering av produk-
tion och investeringar.
 Miljöstandarden i Holmens anlägg-
ningar är hög. Detta är ett resultat av 
gjorda investeringar i process- och 
reningsutrustning samt det kontinuerligt 
pågående förbättringsarbetet inom ramen 
för anläggningarnas miljöledningssystem 
och lagstadgade myndighetstillsyn.

Verksamhet i Sverige. Holmen bedrev vid 
årsskiftet 2005/2006 miljöfarlig verksam-
het vid sju anläggningar. För tre av dessa 
finns miljötillstånd enligt Miljöskyddslagen 
och för ytterligare tre tillstånd enligt Miljö-
balken. Den sjunde anläggningen, Ströms 
Bruk, väntas under 2006 bli omklassad till 
en anmälningspliktig verksamhet. Tillsynen 
vid Ströms Bruk utförs som tidigare med 
kommunen som tillsynsmyndighet. Under 
hösten 2005 genomfördes en organisations-
förändring på så vis att Ströms Bruk inord-
nades under Iggesunds Bruk. 
 Anläggningarnas försäljning motsvara-
de 68 % av koncernens nettoomsättning.
 Det är genom utsläpp till luft och vat-
ten samt genom uppkomst av buller och 
avfall som den huvudsakliga miljöpåver-
kan sker från anläggningarna.
 Massa- och pappersbruken i Norrkö-
ping och Vargön tillståndsprövades under 
2002 enligt Miljöbalken. Skärnäs Hamn-
terminal har miljötillstånd enligt Miljöbal-
ken sedan 1999. Hallsta har ett tillstånd 
enligt Miljöskyddslagen från 2000. 

Investeringen i en ny pappersmaskin vid Holmens spanska bruk innebar att cirka 100 personer ny-
anställdes. För dem genomfördes omfattande utbildningar. 

Inom ramen för Holmens forskning och utveckling 
genomfördes ett stort antal provtryckningar på 
Iggesund Paperboards kartong.
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Iggesunds Bruk fick 2003 nytt tillstånd 
enligt samma lag. Iggesunds Sågverk har 
tillstånd enligt Miljöskyddslagen sedan 
1994. 
 Under 2005 lämnade Hallsta, Igge-
sunds Bruk och Iggesunds Sågverk in 
redogörelser till tillsynsmyndigheten för 
hur man avser att till den 30 oktober 
2007 uppfylla kraven i EUs IPPC-direktiv.
 Inga väsentliga tillstånd behöver för-
nyas eller revideras under 2006.
 Holmen Kraft producerar elkraft vid 
Holmens hel- och delägda vattenkraftverk. 
I de tillstånd enligt Vattenlagen, som finns 
för samtliga anläggningar, ingår miljövill-
kor. I slutet av 2005 söktes tillstånd vid 
Miljödomstolen för byggandet av ett nytt 
kraftverk i Iggesundsån. Kraftverket ska 
ersätta tre kraftverk som finns på platsen 
idag. Dom väntas i början av 2006.
 Koncernens bruk deltar i EUs handel 
med utsläppsrätter för koldioxid. De 
svenska bruken deltar dessutom i handeln 

med elcertifikat samt i Energimyndig-
hetens program för energieffektivisering 
(PFE).
 Under 2005 certifierades Iggesunds 
Bruk och Hallsta för införda energi-
ledningssystem – ett krav för deltagande i 
PFE.
 Koncernens svenska verksamheter i 
skogen och vid massa- och pappersbru-
ken var vid årsskiftet 2005/2006 certifie-
rade enligt ISO 14001. Skogsbruket var 
dessutom certifierat enligt FSC och PEFC. 
 Under året förekom ett fåtal överskri-
danden, incidenter och klagomål i den in-
dustriella och skogliga verksamheten. Av-
vikelserna var inte resultatpåverkande och 
omhändertogs med hjälp av korrigerande 
åtgärder inom miljöledningssystemen. 

Verksamhet utanför Sverige. Av koncernens 
verksamheter utanför Sverige har anlägg-
ningarna  i Workington, England, och i 
Madrid någon form av miljöpåverkan (se 
ovan). Anläggningarnas försäljning mot-
svarade 14 % av koncernens nettoom-
sättning.
 Workington erhöll under 2002 miljö-
tillstånd för verksamheten enligt EUs 
IPPC-direktiv. Bruket i Madrid fick under 
2002 tillstånd från den lokala miljömyn-
digheten. Sedan hösten 2002 pågår en 
anpassning av tillståndet till IPPC-direkti-
vet. Beslutet, vilket ska innefatta all verk-
samhet, väntas i början av 2006. 
 Bruken i Workington och Madrid är 
certifierade enligt ISO 14001. 

Miljöredovisning. Holmens miljöarbete 
2005 beskrivs i sammanfattning i 
”Holmen och omvärlden 2005” som 
publiceras i slutet av mars 2006. Denna 
kommer också att publiceras på Holmens 
hemsida www.holmen.com till vilken det 
även länkas kompletterande miljöinforma-
tion. Detta sammantaget utgör Holmens 
fullständiga miljöredovisning för 2005. 
Varken ”Holmen och omvärlden 2005” 
eller den internetbaserade kompletterande 
informationen är granskade av extern 
revisor.

International Financial  
Reporting Standards (IFRS)
Från och med 2005 tillämpar Holmen i 
sin koncernredovisning IFRS. Detta är en 
följd av en EU-förordning som gäller för 
samtliga noterade bolag inom EU.
 Vid rapportering 2005 har även jäm-
förelsesiffror för 2004 och nyckeltal om-
räknats i enlighet med IFRS förutom för 
IAS 39 i enlighet med frivilligt undantag i 
IFRS 1. Se not 30.

Koncernförhållande
L E Lundbergföretagen ABs (Org nr 
556056-8817) innehav av Holmen-aktier 
uppgår till 51,9 % av det sammanlagda rös-
tetalet och 27,9 % av kapitalet, vilket inne-
bär att ett koncernförhållande råder mellan 
L E Lundbergföretagen och Holmen. 

Det är genom utsläpp till exempelvis vatten som den 
huvudsakliga miljöpåverkan sker från Holmens 
anläggningar. Här kontrolleras vatten i en biologisk 
reningsanläggning.
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Resultaträkning

KONCERNEN, mnkr    2005  2004

Nettoomsättning Not 3   16 319  15 653
Övriga rörelseintäkter Not 4   546  414
Förändring lager av färdiga varor
och produkter i arbete    66  95

Aktiverat arbete för egen räkning    36  –

Värdeförändring biologiska tillgångar Not 13   82  61

     17 049  16 223

Råvaror, handelsvaror och 
förnödenheter   –8 105  –7 534
Personalkostnader Not 28  –2 518  –2 420
Övriga externa kostnader Not 5  –3 312 –13 935 –3 186 –13 140
Avskrivningar enligt plan Not 6   –1 167  –1 156
Andelar i intresseföretags resultat Not 7   26  25

Rörelseresultat Not 3   1 973  1 952

Finansnetto 

   Finansiella intäkter Not 8  11  18 

   Finansiella kostnader Not 8  –244 –233 –224 –206

Resultat efter finansiella poster    1 740  1 746

Skatt Not 9   –484  –471

Årets resultat      1 256  1 275

Hänförligt till
   Moderbolagets aktieägare    1 256  1 275
   Minoritetsintresse    –  –

Vinst per aktie, kr Not 10

Före utspädning    14,82  15,26
Efter utspädning    14,82  15,12

KONCERNEN, mnkr   2005 2004

Kassaflödessäkringar
 Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital  –137 –
 Överfört till resultaträkningen för perioden  90 –
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet  200 –14
Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet  –72 14
Skatt på poster redovisade direkt i / överförda från eget kapital  33 –4
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital  114 –4
Årets resultat   1 256 1 275
Summa för perioden  1 370 1 271

 
Övriga rörelser i eget kapital:  
 Utdelning till moderbolagets aktieägare  –848 –3 199
 Övergång IAS 39 per 2005-01-01  34 –

Redogörelse över   
redovisade intäkter och kostnader
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KONCERNEN per 31 december, mnkr  2005 2004
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar Not 11
Goodwill  586 523
Övriga  72 34
Förskott till leverantörer  – 2
   658 559
Materiella anläggningstillgångar Not 12
Skogsmark  100 100
Byggnader, övrig mark och markanläggningar  3 040 2 339
Maskiner och inventarier  11 118 9 015
Pågående nyanläggningar och förskott  63 699
   14 321 12 153

Biologiska tillgångar Not 13 8 704 8 622

Aktier och andelar Not 14
   Intresseföretag  1 622 1 668
   Övriga  117 86
Långfristiga finansiella fordringar Not 15 74 58
Andra långfristiga fordringar Not 16 19 20
Uppskjuten skattefordran Not 9 321 273
   25 836 23 439
Omsättningstillgångar
Varulager Not 17 2 518 2 399
Aktuell skattefordran Not 9 34 23
Rörelsefordringar Not 18 3 157 2 727
Kortfristiga finansiella fordringar Not 19 58 34
Likvida medel Not 19 580 367
   6 347 5 550

SUMMA TILLGÅNGAR  32 183 28 989

Eget kapital  Not 20
Aktiekapital  4 238 4 238
Övrigt tillskjutet kapital  281 281
Andra reserver  144 –4
Balanserade vinstmedel  10 160 9 733
Årets resultat  1 256 1 275
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  16 079 15 523

Minoritetsintresse  – 112
   16 079 15 635

Skulder
Långfristiga skulder 
   Finansiella skulder 
 Långfristiga finansiella skulder Not 24 2 584 2 625
 Avsättningar för pensioner  Not 22 315 302
   2 899 2 927
   Övriga långfristiga skulder
 Avsättningar
        Avsättning för skatter Not 9 72 69
        Övriga avsättningar Not 23 153 148
     Uppskjuten skatteskuld Not 9 5 143 5 177
   8 267 8 321
Kortfristiga skulder 
   Kortfristiga finansiella skulder Not 24 4 349 2 408
   Rörelseskulder     
      Aktuell skatteskuld Not 9 137 170
      Avsättningar Not 23 125 118
      Övriga rörelseskulder Not 25 3 226 2 337
   3 488 2 625

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  32 183 28 989

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26 och 27.

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

KONCERNEN, mnkr 2005 2004

Resultat efter finansiella poster 1 740 1 746
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m* 908 1 031

  2 648 2 777
Betald skatt –516 –378

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  2 132 2 399

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
 Förändring av varulager –184 –193
 Förändring av rörelsefordringar –234 –198
 Förändring av rörelseskulder 757 323

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 471 2 331

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterföretag** –67 –
Förvärv av anläggningstillgångar  Not 11, 12, 14 –3 102 –1 291
Försäljning av anläggningstillgångar 140 96

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3 029 –1 195

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av finansiella skulder*** 1 613 1 387
Nyemission genom konvertering och teckning**** – 474
Utbetald utdelning –848 –3 199

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 765 –1 338

Årets kassaflöde 207 –202
Likvida medel vid periodens början 367 570
Valutaeffekter 6 –1

Likvida medel vid periodens slut 580 367

 *  Justeringarna utgörs främst av avskrivningar enligt plan, resultat vid försäljning av anläggningstillgångar, andelar i 
intresseföretags resultat samt effekter vid omvärderingar enligt IAS 41 och IAS 39.

 **  Förvärv av dotterföretag avser förvärvade anläggningstillgångar 11 mnkr, varulager 6 mnkr, rörelsefordringar  
100 mnkr, rörelseskulder 80 mnkr samt uppskjuten skattefordran 30 mnkr. Utbetald köpeskilling uppgick till 41 mnkr 
och övertagna finansiella skulder till 77 mnkr. Likvida medel uppgick till 51 mnkr vid förvärvstidpunkten.

 *** Konvertering av förlagslån ingår med – (–360) mnkr.

 **** För 2004 ingår konvertering av förlagslån om 360 mnkr resp. utnyttjande av teckningsoptioner med likvid 114 mnkr.

FÖRÄNDRING FINANSIELL NETTOSKULD 2005 2004

Ingående finansiell nettoskuld –4 876 –3 304
Effekt ingående nettoskuld vid övergång till IAS 39 –60 –
Kassaflöde
 Löpande verksamhet 2 471 2 331
 Investeringsverksamhet –3 029 –1 195
 Nyemission genom konvertering och teckning – 474
 Utbetald utdelning –848 –3 199
Omklassificering minoritetspost vid förvärv av Iggesund Kraft AB –112 –
Valutaeffekter –82 17

Utgående finansiell nettoskuld –6 536 –4 876

Betalda räntor 2005 2004

Erhållen ränta 8 13
Utbetald ränta –207 –198

  –199 –185
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Kvartalsuppgifter

  2005      2004
Mnkr Helår IV III II I Helår IV III II I

RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning 16 319 4 235 4 082 4 201 3 801 15 653 4 042 3 824 3 884 3 903
Rörelsens kostnader –13 205 –3 381 –3 209 –3 464 –3 151 –12 570 –3 414 –2 967 –3 146 –3 043
Avskrivningar enligt plan –1 167 –292 –287 –295 –293 –1 156 –285 –288 –291 –292
Andelar i intresseföretags resultat 26 8 4 7 7 25 9 –1 13 4

Rörelseresultat 1 973 570 590 449 364 1 952 352 568 460 572
Finansnetto –233 –54 –60 –62 –57 –206 –54 –57 –53 –42

Resultat efter finansiella poster 1 740 516 530 387 307 1 746 298 511 407 530
Skatt –484 –119 –159 –116 –90 –471 –49 –149 –119 –154

Periodens resultat 1 256 397 371 271 217 1 275 249 362 288 376

NYCKELTAL        
Rörelsemarginal, % 11,9 13,3 14,4 10,5 9,4 12,3 8,5 14,9 11,5 14,6
Avkastning, %
  Operativt kapital 7,4 8,3 8,7 6,8 5,6 7,6 5,5 8,8 7,2 9,0
  Sysselsatt kapital 9,0 10,2 10,7 8,3 6,9 9,5 6,8 11,0 8,9 11,2
  Eget kapital 8,0 10,0 9,6 7,0 5,5 7,9 6,5 9,6 7,0 8,6

Vinst per aktie (före utspädning), kr 14,82 4,68 4,38 3,20 2,56 15,26 2,94 4,27 3,40 4,70
Vinst per aktie (efter utspädning), kr 14,82 4,68 4,38 3,20 2,56 15,12 2,94 4,27 3,40 4,52

NETTOOMSÄTTNING        
Holmen Paper 8 442 2 235 2 197 2 180 1 830 7 814 2 076 2 005 1 941 1 792
Iggesund Paperboard 4 860 1 226 1 238 1 237 1 159 4 877 1 164 1 228 1 212 1 273
Iggesund Timber 460 123 98 123 116 492 117 109 132 134
Holmen Skog 3 858 973 820 1 042 1 023 3 780 1 014 799 953 1 014
Holmen Kraft 1 480 412 358 333 377 1 258 344 291 272 351

  19 100 4 969 4 711 4 915 4 505 18 221 4 715 4 432 4 510 4 564
Internleveranser –2 781 –734 –629 –714 –704 –2 568 –673 –608 –626 –661

  16 319 4 235 4 082 4 201 3 801 15 653 4 042 3 824 3 884 3 903

RÖRELSERESULTAT        
Holmen Paper 637 137 259 180 61 487 69 178 121 119
Iggesund Paperboard 626 169 181 124 152 809 110 249 205 245
Iggesund Timber 13 12 –2 3 0 5 –5 1 3 6
Holmen Skog 537 165 115 140 117 586 137 127 144 178
Holmen Kraft 301 121 70 39 71 178 59 41 19 59
Koncerngemensamt och övrigt –141 –34 –33 –37 –37 –113 –18 –28 –32 –35

  1 973 570 590 449 364 1 952 352 568 460 572

RÖRELSEMARGINAL, %        
Holmen Paper 7 6 12 8 3 6 3 9 6 7
Iggesund Paperboard 13 14 15 10 13 17 9 20 17 19
Iggesund Timber 3 10 –3 3 0 1 –5 1 1 4
Koncernen 12 13 14 11 9 12 9 15 12 15

OPERATIVT KAPITAL        
Holmen Paper 11 452 11 452 11 142 10 688 10 062 9 659 9 659 9 704 9 526 9 520
Iggesund Paperboard 3 965 3 965 3 916 4 089 3 987 3 871 3 871 3 964 4 053 4 055
Iggesund Timber 230 230 228 231 236 231 231 243 256 285
Holmen Skog 8 919 8 919 8 947 8 886 8 838 8 842 8 842 8 850 8 831 8 806
Holmen Kraft 2 958 2 958 2 930 2 928 2 928 2 930 2 930 2 923 2 916 2 917
Koncerngemensamt och övrigt –87 –87 85 55 211 –118 –118 62 64 43

  27 437 27 437 27 248 26 877 26 262 25 415 25 415 25 746 25 646 25 626

LEVERANSER        
Tidnings- och journalpapper, 1 000 ton 1 764 465 452 454 393 1 731 465 439 429 398
Kartong, 1 000 ton 492 123 123 127 119 501 122 127 123 129
Trävaror, 1 000 m3 229 61 49 62 57 195 52 44 49 50
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Sexårsöversikt

Mnkr 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Resultaträkning
Nettoomsättning 16 319 15 653  15 816 16 081 16 655 15 155
Rörelsens kostnader -13 205 -12 570  -12 306 -12 205 -12 460 -11 843
Avskrivningar enligt plan –1 167 –1 156  –1 166 –1 153 –1 126 –1 045
Jämförelsestörande poster – – – – –620 2 023
Andel i intresseföretags 
resultat 26 25  –6 –10 –3 552

Rörelseresultat 1 973 1 952 2 338 2 713 2 446 4 842
Finansnetto –233 –206  –212 –149 –152 –101

Resultat efter   
finansiella poster 1 740 1 746 2 126 2 564 2 294 4 741
Skatt –484 –471  –675 –605 –108 –769

Periodens resultat 1 256 1 275 1 451 1 959 2 186 3 972

Vinst per aktie  
(efter utspädning), kr 14,82 15,12 17,48 23,58 26,40 44,70

Nettoomsättning
Holmen Paper 8 442 7 814 7 788 8 164 8 757 7 618
Iggesund Paperboard 4 860 4 877 4 920 4 850 4 467 4 186
Iggesund Timber 460 492 510 572 712 762
Holmen Skog 3 858 3 780 3 613 3 538 3 982 4 117
Holmen Kraft 1 480 1 258 1 337 1 120 1 108 1 110

  19 100 18 221 18 168 18 244 19 026 17 793
Internleveranser –2 781 –2 568 –2 352 –2 163 –2 371 –2 638

  16 319 15 653 15 816 16 081 16 655 15 155

Rörelseresultat
Holmen Paper 637 487 747 1 664 2 410 1 389
Iggesund Paperboard 626 809 1 001 818 455 569
Iggesund Timber 13 5 18 –6 –79 –116
Holmen Skog 537 586 516 450 455 466
Holmen Kraft 301 178 193 –26 49 99
Koncerngemensamt  
och övrigt –141 –113 –137 –187 –224 –112

  1 973 1 952 2 338 2 713 3 066 2 295
Jämförelsestörande poster – – – – –620 2 023
Överlåtna verksamheter – – – – – 524

Rörelseresultat 1 973 1 952 2 338 2 713 2 446 4 842

Kassaflöde
Resultat efter finansnetto 1 740 1 746 2 126 2 564 2 294 4 741
Justeringsposter 908 1 031 1 169 1 050 1 679 –1 486
Betald skatt –516 –378 –727 –472 –248 –942

  2 132 2 399 2 568 3 142 3 725 2 313
Kassaflöde från   
förändringar i rörelsekapital 339 –68 –125 356 61 –388

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten 2 471 2 331 2 443 3 498 3 786 1 925

Kassaflöde från invest-     
eringsverksamheten –3 029 –1 195 –726 –1 810 –1 669 –2 019

Förändring av finansiella  
skulder och fordringar 1 613 1 387 –899 –646 1 790 3 636
Aktieåterköp – – – – – –2 025
Nyemission genom  
konverting och teckning – 474 – – – –
Utbetald utdelning –848 – 3 199 –880 –800 –5 518 –977

Kassaflöde från finan-
sieringsverksamheten 765 –1 338 –1 779 –1 446 –3 728 634

Periodens kassaflöde 207 –202 –62 242 –1 611 540

Mnkr 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Balansräkning     
Anläggningstillgångar 23 702 21 354 18 878 19 442 18 661 18 534
Uppskjuten skattefordran 321 273 295 194 203 191
Aktier och andelar 1 739 1 754 1 767 1 721 286 230
Omsättningstillgångar 5 709 5 149 4 743 4 922 5 366 5 330
Finansiella fordringar 132 92 105 54 33 15
Likvida medel 580 367 570 634 399 2 000

Summa tillgångar 32 183 28 989 26 358 26 967 24 948 26 300

Eget kapital 16 079 15 635 15 366 15 185 14 072 17 014
Uppskjuten skatteskuld 5 143 5 177 4 557 4 370 4 014 4 264
Finansiella skulder och  
räntebärande avsättningar 7 248 5 335 4 044 4 496 3 593 1 721
Rörelseskulder 3 713 2 842 2 391 2 916 3 269 3 301

Summa eget kapital  
och skulder 32 183 29 989 26 358 26 967 24 948 26 300

Operativt kapital
Holmen Paper 11 452 9 659 9 461 9 884 9 584 8 564
Iggesund Paperboard 3 965 3 871 3 885 3 963 4 330 4 877
Iggesund Timber 230 231 277 258 232 411
Holmen Skog 8 919 8 842 6 383 6 429 6 517 6 527
Holmen Kraft 2 958 2 930 2 926 2 877 805 826
Koncerngemensamt  
och övrigt –87 –118 65 –242 –424 –412

Operativt kapital 27 437 25 415 22 997 23 169 21 044 20 793
Uppskjuten skatteskuld,  
netto –4 822 –4 904 –4 262 –4 176 –3 811 –4 073

Sysselsatt kapital 22 615 20 511 18 735 18 993 17 233 16 720

Nyckeltal     
Rörelsemarginal, %
   Holmen Paper 7 6 10 21 28 18
   Iggesund Paperboard 13 17 20 17 10 14
   Iggesund Timber 3 1 3 –1 –11 –7
   Koncernen 12 12 15 17 18 15

Avkastning, %     
   Sysselsatt kapital  9,0 9,5 12,3 15,5 17,7 15,1
   Eget kapital 8,0 7,9 9,7 13,7 16,0 24,1
Skuldsättningsgrad 0,41 0,31 0,22 0,25 0,22 –0,02

Leveranser
Tidnings- och  
journalpapper, 1 000 ton 1 764 1 731 1 655 1 528 1 525 1 560
Kartong, 1 000 ton 492 501 481 453 410 415
Trävaror, 1 000 m3 229 195 189 220 322 360

Fr o m 2004 omräknat enligt IFRS.
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Moderbolaget

RESULTATRÄKNING, mnkr   2005  2004

Nettoomsättning   13 324  12 761
Övriga rörelseintäkter Not 4  419  294
Förändring lager av färdiga  
varor och produkter i arbete   –13  95

    13 730  13 150
Råvaror och förnödenheter  –6 804  –6 264
Personalkostnader Not 28 –1 923  –1 912
Övriga externa kostnader Not 5 –3 678 –12 405 –3 621 –11 797
Nedskrivning av aktier   –2  –3
Avskrivningar enligt plan Not 6  –25  –26

Rörelseresultat   1 298  1 324

Finansnetto Not 8
 Finansiella intäkter  116  127
 Finansiella kostnader  –285 –169 –149 –22

Resultat efter finansiella poster   1 129  1 302

Bokslutsdispositioner Not 21  178  2

Resultat före skatt   1 307  1 304

Skatt Not 9  –370  –294

Årets resultat   937  1 010

Av moderbolagets nettoomsättning 13 324 (12 761) mnkr avser 0,3 (0,3) % leveranser till koncernföretag. Moderbolagets 
inköp från koncernföretag är obetydliga. 

KASSAFLÖDESANALYS, mnkr   2005  2004

Resultat efter finansiella poster   1 129  1 302
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m*  –48  –114

    1 081  1 188
Betald skatt   –498  –365

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  583  823

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
 Förändring av varulager   18  –167
 Förändring av rörelsefordringar   –38  –186
 Förändring av rörelseskulder   179  234

Kassaflöde från den löpande verksamheten  742  704

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterföretag   –43  –69
Förvärv av anläggningstillgångar Not 12, 14  –118  –16
Försäljning av anläggningstillgångar   101  170

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –60  85

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av finansiella skulder och fordringar**  –167  994
Nyemission genom konvertering och teckning***  –  474
Koncernbidrag   428  724
Utbetald utdelning   –848  –3 199

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –587  –1 007

Årets kassaflöde   95  –218
Likvida medel vid periodens början   223  441

Likvida medel vid periodens slut   318  223

 * Justeringarna utgörs främst av avskrivningar enligt plan och resultat vid försäljning av anläggningstillgångar.
 ** Konvertering av förlagslån ingår med 0 (–360) mnkr.
 *** För 2004 ingår konvertering av förlagslån om 360 mnkr resp. utnyttjande av teckningsoptioner med likvid 114 mnkr.

Betalda räntor, mnkr   2005  2004

Erhållen ränta   83  9
Utbetald ränta   –158  –95

    –75  –86
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BALANSRÄKNING per 31 december, mnkr    2005 2004
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  Not 11  37 11
Materiella anläggningstillgångar  Not 12  2 543 2 538
Finansiella anläggningstillgångar  
Aktier och andelar  Not 14  12 978 12 568
Finansiella fordringar  Not 15  30 21
Andra långfristiga fordringar  Not 16  1 554 1 050
     14 562 13 639
     17 142 16 188
Omsättningstillgångar
Varulager   Not 17  1 888 1 906
Rörelsefordringar  Not 18  2 247 2 241
Kortfristiga placeringar  Not 19  4 041 1 820
Likvida medel  Not 19  318 223
     8 494 6 190

SUMMA TILLGÅNGAR     25 636 22 378

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  Not 20
Bundet eget kapital
Aktiekapital    4 238 4 238
Uppskrivningsfond    100 100
Reservfond    1 577 1 296
Överkursfond    – 281
Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel    4 642 4 171
Årets resultat    937 1 010
Summa eget kapital    11 494 11 096

Obeskattade reserver  Not 21  2 113 2 291

Avsättningar
Räntebärande
 Avsättningar för pensioner    27 19
Ej räntebärande
 Avsättningar för skatter  Not 9
    Uppskjuten skatteskuld    648 616
    Övriga avsättningar för skatter    45 42
 Övriga avsättningar  Not 23  179 242
     899 919
Skulder
Långfristiga skulder
 Finansiella skulder  Not 24  3 802 4 028
Kortfristiga skulder
 Finansiella skulder  Not 24  5 095 2 010
 Aktuell skatteskuld  Not 9  108 151
 Rörelseskulder  Not 25  2 125 1 883
  11 130 8 072

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  25 636 22 378

Information om ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26 och 27.

REDOGÖRELSE ÖVER   
REDOVISADE INTÄKTER OCH KOSTNADER, mnkr   2005 2004

Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital  – –
Periodens resultat   937 1 010
Summa för perioden  937 1 010
 
Övriga rörelser i eget kapital: 
 Nyemission genom konvertering och teckning  – 474
 Utdelning till moderbolagets aktieägare  –848 –3 199
 Effekter av koncernbidrag  309 521



H O L M E N   Å R S R E D O V I S N I N G   2 0 0 538   

Noter till de  
finansiella rapporterna
 Belopp avser miljoner kronor (mnkr) där ej annat anges

1   Redovisningsprinciper
 Överensstämmelse med normgivning och lag

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från 
International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning 
inom EU. Denna finansiella rapport är Holmens första fullständiga 
finansiella rapport upprättad i enlighet med IFRS. I samband med 
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till en 
redovisning enligt IFRS har koncernen tillämpat IFRS 1 som är den 
standard som beskriver hur övergången till IFRS ska redovisas. 
Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Komplette-
rande redovisningsregler för koncernen tillämpats.
 Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som kon-
cernen utom i de fall som kommenteras separat under respektive 
avsnitt. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med 
RR 32. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och 
koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att 
tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen 
(ÅRL) och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Från och 
med 1 januari 2006 kommer reglerna i ÅRL 4 kap. 14 paragraf a–e 
att tillämpas i moderbolaget. Detta kommer att medföra byte av 
redovisningsprincip.
 I enlighet med frivilligt undantag i IFRS 1 tillämpas IAS 39  
ej på jämförelsesiffrorna för 2004 utan framåtriktat från den 1 janu-
ari 2005. Tillämpningen av IAS 39 har inneburit att eget kapital 
ökat med 34 mnkr per den 1 januari 2005. Effekterna av IAS 39 i 
resultaträkningen har under 2005 varit marginella. För jämförelse-
året 2004 tillämpas samma redovisningsprinciper som för moderbo-
laget avseende finansiella instrument. 
 I not 30 finns en sammanställning med förklaringar hur över-
gången till IFRS har påverkat koncernens finansiella resultat och 
ställning.

Förutsättningar vid upprättande av moder-
bolagets och koncernens finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. 
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kro-
nor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmas-
te miljontal. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder 
och biologiska tillgångar som värderas till verkligt värde. Finansiella 
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av deri-
vatinstrument, finansiella tillgångar klassificerade som finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller 
som finansiella tillgångar som kan säljas. 

Definitioner

Avkastning på operativt kapital. Rörelseresultat (exkl. jämförelse-
störande poster och överlåtna verksamheter) uttryckt i % av genom-
snittligt operativt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital. Rörelseresultat (exkl. jämförelse-
störande poster och överlåtna verksamheter) uttryckt i % av genom-
snittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital. Årets resultat uttryckt i % av genom-
snittligt eget kapital beräknat utifrån kvartalsdata. 

Finansiella tillgångar. Långfristiga och kortfristiga finansiella ford-
ringar och likvida medel.

Finansiell nettoskuld. Långfristiga och kortfristiga finansiella skul-
der och avsättningar för pensioner reducerat med finansiella till-
gångar. 

Jämförelsestörande poster. Framgår av sexårsöversikt på sid. 35.

Operativt kapital. Balansomslutningen reducerad med finansiella 
fordringar, likvida medel, rörelseskulder, avsättning för skatt samt 
övriga avsättningar. Genomsnittsvärden beräknas utifrån kvartals-
data.

Rörelsemarginal. Rörelseresultat (exkl. jämförelsestörande poster 
och andelar i intresseföretags resultat) uttryckt i % av nettoom-
sättning.

Skuldsättningsgrad. Finansiell nettoskuld dividerad med summan  
av eget kapital och minoritetsintressen.

Soliditet. Eget kapital plus minoritetsintressen uttryckt i % av 
balansomslutningen.

Sysselsatt kapital. Operativt kapital reducerat med netto av upp-
skjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld. Genomsnitts-
värden beräknas utifrån kvartalsdata.

Vinst per aktie. Årets resultat dividerat med vägt genomsnitt av anta-
let utestående aktier justerat för eventuellt återköp av aktier under 
året. För vinst per aktie efter utspädning, se not 10 sid. 50.
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Klassificeringar
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i 
allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller beta-
las efter mer än 12 månader räknat från balansdagen. Omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader 
räknat från balansdagen.

Rapportering per segment
Den primära indelningsgrunden för koncernens segment är rörelse-
grenar. Geografiska områden utgör koncernens sekundära indel-
ningsgrund.

Kommissionärsbolagsförhållanden
Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen genom kommissio-
närsbolagen Holmen Paper AB, Iggesund Paperboard AB, Iggesund 
Timber AB, Holmen Skog AB och Holmen Kraft AB.
 Moderbolaget svarar för alla förpliktelser som dessa kommissio-
närsbolag ikläder sig. Samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och 
skulder som uppkommer i de av kommissionärsbolagen bedrivna 
verksamheterna redovisas antingen i Holmen ABs räkenskaper eller 
i boksluten för andra koncernföretag än kommissionärsbolagen.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av röster-
na eller på annat sätt har bestämmande inflytande.
 Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvsmetoden innebär att moderföretaget indirekt förvärvar dot-
terföretagets tillgångar och övertar dess skulder, värderade till verk-
ligt värde. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna 
och det verkliga värdet av förvärvade identifierbara nettotillgångar 
utgör goodwill eller negativ goodwill. Dotterföretagens intäkter och 
kostnader respektive tillgångar och skulder ingår i koncernredovis-
ningen från den dag det bestämmande inflytandet uppkommer (för-
värvstidpunkten) och till den dag det upphör. Koncerninterna ford-
ringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen 
liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i 
sin helhet. 

Omräkning av utländska verksamheter
Holmens utländska koncernföretag omräknas enligt dagskursmeto-
den. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar 
och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs och uppkomna 
valutakursdifferenser förs direkt mot eget kapital i omräkningsreser-
ven. Resultat från säkring av nettotillgångar i utlandsverksamhet 
redovisas löpande i eget kapital. Samtliga poster i resultaträkningen 
omräknas till årets genomsnittskurs. Vid avyttring av självständigt 
bedriven utlandsverksamhet redovisas i koncernens resultaträkning 
de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenser-
na inklusive ackumulerat resultat avseende säkring av verksamheten. 

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och 
högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytan-
de, redovisas enligt kapitalandelsmetoden med undantag för intresse-
företag av ringa betydelse för koncernens resultat och ställning.
 Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade 
värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens 
andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på 
koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträk-
ning redovisas som ”Andelar i intresseföretags resultat” koncernens 
andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kost-
nader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av 
förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar från 
intresseföretaget minskar investeringens redovisade värde. Koncer-
nens andel i intresseföretags redovisade skatter ingår i koncernens 
skattekostnader. Orealiserade vinster uppkomna från transaktioner 
med intresseföretag elimineras i relation till ägd kapitalandel.

Intäkter
Nettoomsättning. Som nettoomsättning redovisas fakturerad försälj-
ning som omfattar produkter, virke och energi, (exklusive mervär-
deskatt, lämnade varurabatter och liknande intäktsreduktioner samt 
växelkursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta). Försäljning 
redovisas efter att koncernen har överfört de avgörande riskerna och 
nyttan som sammanhänger med äganderätten till försålda varor till 
köparen och ingen dispositionsrätt eller möjlighet till faktisk kon-
troll över sålunda överlåtet gods kvarstår. Intäkter från försäljning 
av tjänster redovisas när tjänsten har utförts.

Övriga rörelseintäkter. Som övriga rörelseintäkter redovisas intäkter 
från aktiviteter utanför ordinarie verksamhet. I posten ingår huvud-
sakligen försäljning av biprodukter, hyres- och arrendeintäkter, 
fraktverksamhet, intäkter från tilldelade elcertifikat i takt med pro-
duktion av el som uppfyller tilldelningskraven, resultat avseende 
utsläppsrätter samt resultat vid försäljning av anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning kostnadsförs då de inträffar. Utgifter för utveck-
ling aktiveras i den mån dessa bedöms komma att ge framtida ekono-
miska fördelar. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, 
direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till 
tillgången. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen 
som kostnad när de uppkommer. I moderbolaget redovisas samtliga 
utgifter för utveckling som kostnad i resultaträkningen. I balansräk-
ningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaff-
ningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
 Till immateriella tillgångar hör också goodwill, patent, licenser, 
utsläppsrätter samt IT-system. Utsläppsrätter har redovisats till 
marknadspris vid tilldelning. Under året har denna tilldelning 
intäktsförts samtidigt som en avsättning, motsvarande gjorda 
utsläpp, kostnadsförts. Goodwill värderas till anskaffningsvärde 



H O L M E N   Å R S R E D O V I S N I N G   2 0 0 540   

Noter 

minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas 
till kassagenererade enheter och skrivs inte längre av utan testas årli-
gen för nedskrivningsbehov. Goodwill som uppkommit vid förvärv 
av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i 
intresseföretag (se not 11).

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till historisk anskaffnings-
kostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar som består av delar 
med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av 
materiella anläggningstillgångar. Reparation och underhåll kostnads-
förs löpande. Tillkommande utgifter aktiveras endast om de genererar 
ekonomiska fördelar som överstiger den ursprungliga prestandan för 
tillgången. Mark är inte föremål för avskrivning. Koncernen aktiverar 
inte ränta i tillgångars anskaffningsvärden.

Biologiska tillgångar
Koncernen
Koncernen redovisar sina skogstillgångar uppdelat på växande skog 
vilken redovisas som biologisk tillgång till verkligt värde enligt  
IAS 41 och mark vilket redovisas till anskaffningskostnad enligt  
IAS 16. Förändringar i verkligt värde för den växande skogen redo-
visas i resultaträkningen. Holmens bedömning är att det saknas 
relevanta marknadspriser för att värdera skogsinnehav av Holmens 
storlek. Värderingen görs därför genom att beräkna nuvärdet av 
framtida förväntade kassaflöden från den växande skogen. Se även 
not 13.

Moderbolaget
Biologiska tillgångar värderas enligt ÅRL. Det innebär att biologis-
ka tillgångar klassificerade som anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde justerat för uppskrivningar med beaktande av 
eventuellt nedskrivningsbehov.

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvär-
den minskat med beräknat restvärde och med beaktande av gjorda 
nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod.

Följande ekonomiska livslängder (år) används:
Förvaltnings- och lagerbyggnader, bostäder 20–33
Driftsbyggnader, markanläggningar samt maskiner 
för massa-, pappers- och kartongtillverkning 20
Maskiner för sågverk 12
Övriga maskiner 10
Skogsbilvägar  10
Inventarier 4
Övriga immateriella tillgångar  
(exkl. utsläppsrätter och goodwill) 5–10

Bedömningen av en tillgångs restvärde och utnyttjandeperiod görs 
årligen. Finns det indikation på att materiella, immateriella eller 
finansiella anläggningstillgångar i koncernen har ett för högt bok-
fört värde görs en analys där enskilda eller naturligt sammanhäng-
ande typer av tillgångars återvinningsvärde fastställs som det högsta 
av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet 
mäts som förväntat framtida diskonterat kassaflöde. En nedskriv-
ning utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och återvinningsvär-
de. En nedskrivning reverseras om det har skett en förändring av 
förutsättningarna som används för att bestämma återvinningsvär-
det. En reversering görs som mest upp till ett värde inte överstigande 
det bokförda värdet som skulle ha redovisats, med avdrag för 
avskrivning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott  
för juridiska personer
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med utta-
lande från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs 
direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och 
andelar hos givaren i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbi-
drag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär exempelvis 
att koncernbidrag som lämnats eller erhållits i syfte att minimera 
koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel 
efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

Bokslutsdispositioner för juridiska personer
Bokslutsdispositioner utgörs av skillnaden mellan redovisningsmäs-
siga och skattemässiga avskrivningar samt vissa skattemässiga dis-
positioner för resultatutjämning.

Skatter
Skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidi-
gare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsme-
toden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder, med tillämpning 
av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade 
per balansdagen. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig 
goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- 
och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom över-
skådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver 
inklusive uppskjuten skatteskuld.
 Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas och medföra lägre 
skatteutbetalningar i framtiden. Uppskjutna skattefordringar och 
uppskjutna skatteskulder i samma land nettoredovisas.



H O L M E N   Å R S R E D O V I S N I N G   2 0 0 5    41

Värdering av varulager
Varulager värderas till den lägsta av anskaffnings- eller tillverknings-
kostnad efter avdrag för erforderlig inkurans  eller nettoförsäljningsvär-
de. För egentillverkade färdigvaror består anskaffningsvärdet av direkta 
tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta kostnader.

Finansiella instrument, koncernen
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet 
med IAS 39. Avistaaffärer redovisas i koncernen enligt likviddags-
principen. I koncernen har ett lån värderats till verkligt värde med 
stöd av ”fair value option”, vilken har börjat tillämpas i förtid. 

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Utdelningsintäkt redovisas 
när utdelning fastställts och rätten att erhålla betalning bedöms som 
säker. Transaktionskostnader för lån periodiseras över lånets löptid 
med tillämpning av effektivräntemetoden vilket även gäller eventuell 
skillnad mellan mottagna medel och återbetalningsbelopp.  

Finansiella tillgångar
Banktillgodohavanden, låne- och kundfordringar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Nedskrivningsprövning görs löpande för dessa till-
gångar. Placeringar värderas löpande till marknadsvärde med mark-
nadsvärdeförändringarna redovisade i resultaträkningen. Monetära 
finansiella tillgångar i utländsk valuta har omvärderats till bokslutskurs. 
Eventuella kursdifferenser redovisas i finansnettot alternativt rörelsere-
sultatet beroende på syftet med innehavet. Aktier och andelar som ej 
avser koncern- och intresseföretag har värderats till upplupet anskaff-
ningsvärde. Värdering till verkligt värde har inte kunnat tillämpas, då 
tillförlitligt marknadsvärde ej har kunnat fastställas.

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderas initialt till mottagna medel med avdrag 
för eventuella transaktionskostnader. Löpande värderas normalt 
skulderna till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivränteme-
toden. I de fall mottagna medel understiger återbetalningsbeloppet 
periodiseras denna skillnad över lånets löptid. Lån som säkrats mot 
värdeförändringar och lån som redovisas med stöd av ”fair value 
option” redovisas emellertid löpande till marknadsvärde. Monetära 
finansiella skulder i utländsk valuta har omvärderats till boksluts-
kurs. Omvärderingsresultatet redovisas i finansnettot alternativt 
rörelseresultat beroende på syftet med innehavet. Effektiv del av 
säkringar av nettotillgångar i utlandet redovisas direkt i eget kapital. 

Derivat och säkringsredovisning
Samtliga derivat marknadsvärderas och marknadsvärdena redovisas 
i balansräkningen. I stort sett samtliga derivat innehas i säkringssyf-
te. Kassaflödessäkringars effektiva del av marknadsvärdeföränd-
ringar redovisas i eget kapital fram tills den säkrade posten inträffar 
då det ackumulerade resultatet flyttas från eget kapital till resultat-

räkningen. Ineffektiv del redovisas direkt i resultaträkningen. För 
säkring av verkligt värde redovisas marknadsvärdeförändringar på 
derivaten direkt i resultaträkningen. Marknadsvärdeförändringar 
för den säkrade posten redovisas på motsvarande sätt. Marknads-
värdeförändringar för säkringar avseende nettoinvesteringar i 
utländsk verksamhet redovisas löpande i eget kapital. Realiserat 
resultat behålls i eget kapital fram tills dess att verksamheten avytt-
ras då det ackumulerade resultatet redovisas i resultaträkningen. För 
derivat som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning redovisas 
marknadsvärdeförändringarna i rörelseresultatet eller finansnettot 
beroende på syftet med innehavet.  

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv 
marknad baseras på noterade marknadspriser. I de fall noterade 
marknadspriser saknas har verkligt värde beräknats genom diskon-
terade kassaflöden.

Finansiella instrument, moderbolaget
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Utdelningsintäkt redovisas 
när utdelning fastställts och rätten att erhålla betalning bedöms som 
säker. Transaktionskostnader för lån periodiseras över lånets löptid 
med tillämpning av effektivräntemetoden vilket även gäller eventuell 
skillnad mellan mottagna medel och återbetalningsbelopp.  

Finansiella tillgångar
Räntebärande placeringar och utlåning värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Monetära placeringar 
och utlåning i utländsk valuta har omräknats till balansdagskurs. 
Valutaterminer som har använts för att kurssäkra dessa tillgångar 
har värderats till balansdagskurs. Uppkomna kursdifferenser redo-
visas i finansnettot.  

Finansiella skulder
Låneskulder redovisas initialt som mottagna medel, netto efter avdrag 
för transaktionskostnader. Under efterkommande perioder sker redo-
visning enligt effektivräntemetoden. I de fall mottagna medel under-
stiger återbetalningsbeloppet periodiseras denna skillnad över lånets 
löptid. Finansiella skulder i utländsk valuta har omvärderats till 
balansdagskurs, eventuella kursdifferenser redovisas i finansnettot. 
De finansiella skuldernas valutasammansättning har ändrats genom 
valutaterminer. Terminerna värderas till balansdagskurs och eventuel-
la kursdifferenser redovisas i finansnettot. Eventuella terminspåslag/-
avdrag beaktas som ränta, periodiseras och redovisas i finansnettot. 
För ränteswapar som används för att hantera ränterisken i koncer-
nens upplåning redovisas de belopp som ska erläggas eller erhållas 
löpande som räntekostnad eller ränteintäkt. Övriga ränteswapar 
redovisas till det lägsta av marknadsvärde och anskaffningsvärde och 
eventuella resultat redovisas i räntenettot. 
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Övriga rörelsefordringar och rörelseskulder 
Koncernen
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp  
varmed de beräknas inflyta. Monetära fordringar och skulder i 
utländsk valuta har omräknats till balansdagskurs. Kursdifferenser 
som uppkommer för rörelsens fordringar och skulder redovisas i 
rörelseresultatet. 

Moderbolaget
I den mån valutaterminer använts för att kurssäkra rörelsens ford-
ringar eller skulder har terminskursen legat till grund för värdering 
av motsvarande poster. Kursdifferenser som uppkommer för rörel-
sens fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet. 

Leasing
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Leasade anläggningstillgångar där koncer-
nen i allt väsentligt står för samma risker och förmåner som vid direkt 
ägande klassificeras som finansiell leasing. Den leasade tillgången 
redovisas då som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter 
som räntebärande skuld. Leasing av tillgångar där uthyraren i allt 
väsentligt kvarstår som ägare till tillgången klassificeras som operatio-
nell leasing och leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperio-
den. I moderbolaget redovisas alla leasingavtal som operationella.

Eget kapital
Koncernen
Aktiekapital
Per den 31 december 2005 omfattade det registrerade aktiekapitalet 
84 756 162 aktier.
 Eventuellt innehav av egna aktier redovisas som en minskning av 
det egna kapitalet. Förvärv av egna aktier redovisas som en avdragspost 
från eget kapital, likvid från avyttring av egna aktier redovisas som en 
ökning av eget kapital och transaktionskostnader redovisas direkt mot 
eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår del av över-
kursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. 

Andra reserver
Verkligt värde reserv

Reserv för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoföränd-
ringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram 
till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen.

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumule-
rade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkrings-
instrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har 
inträffat.

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som upp-
står vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksam-
heter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta 
än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. 
Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i 
svenska kronor. Vidare består omräkningsreserven av valutakursdif-
ferenser som uppstår vid omvärdering av skulder och derivat som 
upptagits som säkringsinstrument av en nettoinvestering i en 
utländsk verksamhet.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinst-
medel i moderbolaget och dess dotterföretag, intresseföretag och joint 
venture-företag liksom den andel av obeskattade reserver som kan 
hänföras till eget kapital. Tidigare avsättningar till reservfond, exklu-
sive överförda överkursfonder ingår i denna eget kapital-post.
 Kapitalandelsfond finns ej längre i koncernredovisningen utan 
ingår i balanserade vinstmedel inklusive årets resultat.

Moderbolaget
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Uppskrivningsfond

Vid en uppskrivning av en materiell eller finansiell anläggningstill-
gång har uppskrivningsbeloppet avsatts till en uppskrivningsfond.

Reservfond

Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte 
går åt för täckning av balanserad förlust.

Överkursfond

När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska beta-
las mer än aktiernas nominella belopp, ska ett belopp motsvarande 
det erhållna beloppet utöver det nominella värdet på aktierna föras 
till överkursfonden.
 Enligt övergångsregeln till ändringen av ÅRL ska medel som till-
förts överkursfonden före den 1 januari 2006 överföras till reserv-
fond i den första årsredovisningen som upprättas efter den 1 januari 
2006. 

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reservfond-
avsättning och efter att eventuell vinstutdelning lämnats. Detta 
utgör tillsammans med årets resultat och fritt eget kapital det belopp 
som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
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Pensionskostnader och pensionsåtaganden
Koncernen
Koncernen har olika pensionsplaner i olika länder, där tillgångarna 
vanligtvis har avskilts för särskild förvaltning. Pensionsplanerna 
finansieras normalt genom inbetalningar från respektive koncernbo-
lag samt i vissa fall från de anställda. Inbetalningarnas storlek 
bestäms på inrådan av fristående behöriga aktuarier. Koncernen 
kostnadsför avgifter avseende avgiftsbestämda pensionsplaner 
under den period som de anställda utfört de tjänster avgiften avser. 
För förmånsbestämda planer är redovisade pensionskostnader 
beräknade med hjälp av ”projected unit credit method”. Se beskriv-
ning i not 22. Beräkningarna utförs av kvalificerade aktuarier som 
genomför omvärderingar av pensionsplanerna årligen. Pensionsåta-
gandena beräknas som nuvärdet av de uppskattade framtida utbe-
talningarna, med hjälp av räntan på förstklassiga företagsobliga-
tioner med en återstående löptid som ungefär ska motsvara de aktu-
ella åtagandena. Alla aktuariella vinster och förluster, utöver den så 
kallade korridoren som uppgår till 10 % av det största av förvalt-
ningstillgångar och pensionsåtaganden vid räkenskapsårets ingång, 
periodiseras över de anställdas genomsnittsliga återstående yrkes-
aktiva tid. För övriga långfristiga ersättningar till anställda tillämpas 
samma principer som förmånsbestämda planer, förutom att alla 
aktuariella vinster och förluster redovisas direkt.

Moderbolaget
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmåns-
bestämda planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer 
Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter 
eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De 
väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur dis-
konteringsräntan fastställs, att beräkningen av den förmånsbestäm-
da förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om 
framtida löneökningar och att alla aktuariella vinster och förluster 
redovisas i resultaträkningen då de uppstår.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en 
befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden 
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskonte-
ring av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före 
skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars 
tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade 
med skulden. En avsättning för omstrukturering redovisas när kon-
cernen har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan 
och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt 
tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader.
 Reserver för framtida skogsvårdsutgifter beräknas utifrån tolk-
ningar av gällande skogsvårdslagstiftning och -regleringar, närhelst 

det är sannolikt att betalningsansvar uppkommer och när beloppet i 
rimlig utsträckning kan uppskattas.
 Kostnader för miljöinsatser som sammanhänger med tidigare 
verksamhet och som inte bidrar till nuvarande eller framtida intäk-
ter kostnadsförs när de uppkommer. 

Eventualförpliktelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns 
ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på 
grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas.
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2  Finansiell riskhantering

Koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker är 
centraliserad till koncernstab Ekonomi och Finans. Verksamheten 
bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy och präglas av 
låg risknivå. Syftet är att minimera koncernens kapitalkostnad 
genom ändamålsenlig finansiering och att effektivt hantera och kon-
trollera koncernens finansiella risker. Nedan beskrivs de väsentliga 
delarna av denna hantering.

Valutarisk
Transaktionsexponering. Holmen har en väsentlig del av försäljning-
en i andra valutor än kostnaderna. För att minska resultatpåverkan 
av förändrade valutakurser säkrar Holmen nettoflödet med valuta-
terminer och valutaoptioner. Nettoflödet i euro, pund och dollar för 
de närmaste 4 månaderna säkras alltid. Detta motsvarar normalt 
kundfordringar och utestående order. Styrelsen kan besluta att säkra 
flöden för en längre period om det bedöms lämpligt med hänsyn till 
produkternas lönsamhet, konkurrenskraft och valutasituationen.
 Vid ingången av 2005 hade koncernen valutasäkrat större delen 
av bedömda betalningsflöden i euro för 2005 samt delar av flödena i 
pund och dollar. Resultatet av valutasäkringar redovisas i rörelsere-
sultatet i takt med att de förfaller och uppgick för 2005 till –111 
(218) mnkr. Vid utgången av 2005 var cirka 75 % av 2006 års och 
cirka 33 % av 2007 års bedömda nettovalutaflöden säkrade, se 
tabell. 

Transaktionsexponering per 05-12-31, mnkr

 12 månaders   2006  2007
 bedömda  Totala Snitt-  Snitt-  Snitt- 
 nettoflöden säkringar kurs  %  kurs  %  kurs
EUR 4 600 6 500 9,33 91 9,25 52 9,48
GBP 1 000 700 13,69 70 13,69
USD 900 300 7,80 31 7,80
Övriga 500 150  24
Totalt 7 000 7 650  75  33

Marknadsvärdet på utestående transaktionssäkringar uppgick per 
31 december 2005 till –17 mnkr, varav –16 mnkr redovisats i 
resultaträkningen 2005 och –1 mnkr i eget kapital då säkringsredo-
visning tillämpas.

Omräkningsexponering. Koncernens resultat påverkas av valutakurs-
förändringarna när de utländska dotterbolagens resultat omräknas 
till svenska kronor. Denna exponering säkras normalt inte.
 Koncernens egna kapital påverkas av valutakursförändringarna 
när de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till 
svenska kronor. Säkring av denna exponering (så kallad equity-
hedge) bedöms från fall till fall och görs då med utgångspunkt från 
koncernmässigt värde av nettotillgångarna. Säkring sker med valu-
taterminer eller lån i utländsk valuta. 

Nettotillgångar och equity-hedge 05-12-31, mnkr

 Nettotillgångar Equity-hedge
EUR 1 319 1 326
GBP 1 546 410
Övriga 32 

Kursdifferensen från omräkning av utländska nettotillgångar upp-
gick under 2005 till 200 mnkr och resultatet från equity-hedge  
till –52 mnkr, vilka redovisats direkt mot koncernens egna kapital. 
Marknadsvärdet av utestående säkringar uppgick per 31 december 
2005 till –16 mnkr, varav +13 mnkr avser finansiella derivat och  
–29 mnkr avser lån, vilket redovisats mot eget kapital då säkrings-
redovisning tillämpas.

Finansieringsrisk
Holmen reducerar risken för att framtida kapitalanskaffning och 
refinansiering av förfallande lån blir svår eller dyr genom att sprida 
förfall på de finansiella skulderna samt genom användande av kre-
ditlöften. Koncernen har ett outnyttjat kontrakterat kreditlöfte om 
600 MEUR som löper till 2010 samt ett löfte om kredit på 80 
MEUR kopplat till investeringen i Spanien.
 Holmens finansiella nettoskuld uppgick per 31 december 2005 
till 6 536 mnkr, fördelat på finansiella skulder och räntebärande 
avsättningar 7 248 mnkr och likvida medel 580 mnkr samt finansiel-
la fordringar 132 mnkr. 
 Förfallostruktur på finansiella skulder och tillgångar framgår av 
tabellen nedan.

 Finansiella Outnyttjade
 Tillgångar Skulder* kreditlöften
2006 643 4 349 100
2007 6 618 100
2008 6 8 100
2009 20 457 100
2010- 37 1 501 6 000
Totalt 712 6 933 6 400

* Exkl avsättningar för pensioner.

Finansieringen hanterades under året främst genom Holmens svens-
ka certifikatprogram med ett rambelopp om 6 000 mnkr samt 
genom ett svenskt s k Medium Term Note-program med ett rambe-
lopp om 4 000 mnkr. Per årsskiftet var 3 185 mnkr utestående under 
certifikatprogrammet och 3 121 mnkr under MTN-programmet.
 Holmen har en lång rating BBB+ och en kort rating A-2/K-1 med 
stabila utsikter från kreditratingsinstitutet Standard & Poor’s. 

Ränterisk
Koncernens finansieringskostnad påverkas av förändringar i mark-
nadsräntan. Räntebindningen på koncernens finansiella tillgångar 
och skulder är normalt kort. Styrelsen kan välja att förlänga ränte-
bindningen i syfte att begränsa effekten av en ränteuppgång. 
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 Under året har räntebindningen varierat mellan 20 och  
24 månader och uppgick vid utgången av 2005 till 20 månader. Deri-
vatinstrument i form av ränteswapar och FRA-s används för att styra 
räntebindningen utan att underliggande lån förändras. Marknads-
värdet för dessa instrument uppgick per 31 december till –30 mnkr 
som redovisats mot eget kapital då säkringsredovisning tillämpas.
 Skuldernas räntebindning, valutafördelning samt genomsnittliga 
ränta för olika bindningstider framgår av tabellen nedan. Denna ger 
en bättre bild än att studera motsvarande för enskilda lån.

Räntebindning finansiella skulder och räntebärande avsättningar 05-12-31

 Totalt –1 år 1–3 år 3–5 år >5 år Övrigt
SEK –1 626 –276 –600 –750  
EUR –4 754 –3 297  –1 128 –329 
GBP –194 75    –269
Övrigt 38 38    
Totala skulder –6 536 –3 460 –600 –1 878 –329 –269
Snittränta, % 3,4 2,7 5,5 3,6 3,9 4,7

Kolumnen Övrigt avser främst avsättningar för pensioner i England. 
Utöver ovanstående poster kommer det lån om 80 MEUR som kom-
mer att tas upp efter uppstart av nya spanska maskinen att löpa med 
övervägande del fast ränta.

Råvaror
För att minska exponeringen mot förändringar i elpriset används 
fysiska leveransavtal med fast pris samt finansiella säkringar. Resul-
tatet av finansiella säkringar redovisas i takt med att de förfaller och 
uppgick för 2005 till 37 mnkr. Marknadsvärdet på utestående finan-
siella säkringar uppgick per 31 december 2005 till 29 mnkr, som 
redovisats i eget kapital då säkringsredovisning tillämpas.
 Holmens nettoinköp av el i Sverige uppgick under 2005 till cirka 
2 800 GWh. Koncernen har under 2005 ökat säkringsgraden för 
perioden 2006–2015 i huvudsak genom att sluta ett nytt fysiskt leve-
ransavtal med fast pris med Vattenfall. Koncernens bedömda netto-
inköp för 2006 av el i Sverige är till cirka 85 % säkrat, för 2007–
2015 är 70–75 % säkrat. Säkringarna utgörs till övervägande del av 
fysiska fastprisavtal. 
 För vissa pappers- och massaprodukter finns det en OTC-handel 
i finansiella kontrakt. Holmen har hittills endast i ringa omfattning 
utnyttjat sådana marknader för att säkra prisnivåer vid försäljning 
eller inköp.

Kreditrisker 
Finansiell kreditrisk. Koncernens finansiella transaktioner ger upp-
hov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. Risken för att en 
motpart inte fullgör sin förpliktelse begränsas genom val av kredit-
värdiga motparter, begränsning av engagemang per motpart samt 
användande av ISDA- och FEMA-avtal. 
 Per 31 december 2005 hade koncernen utestående derivatkon-
trakt med ett nominellt belopp om 15,2 mdkr och ett marknadsvär-

de om –51 mnkr. Beräknat enligt Finansinspektionens föreskrifter 
för finansiella institut skulle Holmens sammanlagda motpartsrisk i 
derivatkontrakt uppgå till 224 mnkr per 31 december 2005. 

Kundkreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att full-
göra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll 
där information om kundernas finansiella ställning inhämtas från 
kreditupplysningsföretag och genom att i vissa fall försäkra kund-
fordringar mot kreditförluster. Per 31 december 2005 var cirka  
20 % av koncernens kundfordringar försäkrade mot kreditförluster. 

Försäkringar
Holmen försäkrar sina anläggningar mot egendoms- och avbrotts-
skador. Den egna risken varierar mellan olika anläggningar men 
uppgår som mest till cirka 30 mnkr för enskild skada. Koncernens 
skogsinnehav försäkras inte, eftersom arealerna är spridda över 
stora delar av landet och risken för omfattande samtidiga skador  
på stora delar av beståndet därmed bedöms vara liten. 
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       Koncern-
  Holmen Iggesund Iggesund  Holmen Holmen gemensamt Totalt
AFFÄRSOMRÅDEN 2005 Paper Paperboard Timber Skog Kraft och övrigt Koncernen

Nettoomsättning
 Extern 8 442 4 841 460 2 157 419 – 16 319
 Intern – 19 – 1 701 1 061 –2 781 –
Övriga rörelseintäkter 91 171 16 190 74 4 546
Värdeförändring biologiska tillgångar – – – 82 – – 82
Rörelsens kostnader –7 195 –4 055 –438 –3 565 –1 235 2 655 –13 833
Avskrivningar –727 –350 –25 –28 –18 –19 –1 167
Andelar i intresseföretags resultat 26  0    26
Rörelseresultat 637 626 13 537 301 –141 1 973
Finansnetto       –233
Skatt       –484
Årets resultat       1 256

Rörelsemarginal, % 7 13 3    12
Avkastning på operativt kapital, % 6 16 6 6 10  7

Operativa tillgångar 13 380 4 672 277 9 793 3 122 –94 31 150
 varav andelar intressebolag 132  2   1 486 2 1 622
Operativa skulder 1 928 707 47 874 164 –7 3 713
Operativt kapital 11 452 3 965 230 8 919 2 958 –87 27 437
Uppskjuten skattefordran       321
Uppskjuten skatteskuld       5 143
Sysselsatt kapital       22 615

Finansiella tillgångar       712
Finansiella skulder       7 248
Finansiell nettoskuld       6 536

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 637 902 56 505 361 –990 2 471
Investeringar 2 655 307 41 43 93 31 3 170
 

       Totalt
GEOGRAFISKA OMRÅDEN 2005 Sverige Storbritannien Spanien Övriga områden  Koncernen

Extern nettoomsättning 3 916 2 336 1 111 8 956 16 319
Operativt kapital 21 450 1 263 4 667 57 27 437
Investeringar 701 105 2 359 5  3 170

3  Rapportering per segment

Den primära indelningsgrunden för segment baseras på koncernens 
affärsområden. Detta överensstämmer med koncernens operativa 
struktur och den interna rapporteringen till koncernledning och sty-
relse. Den koncerninterna försäljningen mellan segmenten baseras 
på ett marknadsmässigt internpris. Segmentet ”Koncerngemensamt 
och övrigt” omfattar, förutom koncernstaber och koncerngemen-
samma funktioner som inte fördelas på övriga segment, eliminering 
av den koncerninterna försäljningen. Inga resultatposter efter rörel-
seresultatet allokeras till respektive affärsområde.
 I Holmen-koncernen ansvarar affärsområdena för förvaltningen 
av de operativa tillgångarna och skulderna. Det operativa kapitalet i 
respektive segment inkluderar alla tillgångar och skulder som nytt-
jas av affärsområdet såsom anläggningstillgångar, varulager och 

övriga externa fordringar och skulder. Kapitalandelar i intresseföre-
tag visas separat. Fordringar och skulder mellan segmenten som 
uppstår vid internförsäljning är inkluderade i respektive segments 
operativa kapital. Finansiering och skattefrågor hanteras på kon-
cernnivå. Följaktligen fördelas inte finansiella tillgångar och skulder 
inkluderande pensionsskuld samt aktuella och uppskjutna skatte-
fordringar och skatteskulder på affärsområdena. 
 Den sekundära indelningsgrunden för segment baseras på geo-
grafiska områden. Den externa nettoomsättningen redovisas efter 
var Holmens kunder är lokaliserade. Operativt kapital och investe-
ringar redovisas efter de länder där koncernen har verksamhet och 
följaktligen där tillgångarna och skulderna geografiskt är belägna.
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  Koncernen
Extern nettoomsättning per produktområde   2005 2004
Tidnings- och journalpapper   8 442 7 814
Kartong   4 736 4 745
Massa   94 106
Trävaror   460 492
Virke   2 157 2 141
Kraft   419 344
Övrigt   11 11
   16 319 15 653

  Koncernen
Extern nettoomsättning per marknad   2005 2004
Sverige   3 916 3 657
Storbritannien   2 336 2 460
Tyskland   2 229 1 937
Spanien   1 111 951
Nederländerna    732 827
Frankrike   820 761
Italien   713 566
Övriga EU-länder   2 083 1 994
Övriga Europa   686 473
Övriga världen   1 693 2 027
   16 319 15 653

       Koncern-
  Holmen Iggesund Iggesund  Holmen Holmen gemensamt Totalt
AFFÄRSOMRÅDEN 2004 Paper Paperboard Timber Skog Kraft och övrigt Koncernen

Nettoomsättning
 Extern 7 814 4 862 492 2 141  344 – 15 653
 Intern – 15 – 1 639 914 –2 568 –
Övriga rörelseintäkter 62 141 12 176 23 – 414
Värdeförändring biologiska tillgångar    61   61
Rörelsens kostnader –6 684 –3 866 –479 –3 403 –1 085 2 472 –13 045
Avskrivningar –727 –343 –23 –28 –18 –17 –1 156
Andelar i intresseföretags resultat 22  3    25
Rörelseresultat 487 809 5 586 178 –113 1 952
Finansnetto       –206
Skatt       –471
Årets resultat       1 275

Rörelsemarginal, % 6 17 1    12
Avkastning på operativt kapital, % 5 20 2 8 6  8

Operativa tillgångar 10 739 4 486 285 9 741 3 065 –59 28 257
 varav andelar intressebolag 180    1 488  1 668
Operativa skulder 1 080 615 54 899 135 59 2 842
Operativt kapital 9 659 3 871 231 8 842 2 930 –118 25 415
Uppskjuten skattefordran       273
Uppskjuten skatteskuld       5 177
Sysselsatt kapital       20 511

Finansiella tillgångar       459
Finansiella skulder       5 335
Finansiell nettoskuld       4 876

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 115 1 189 58 509 184 –724 2 331
Investeringar 869 381 8 21 12 0 1 291
 

       Totalt
GEOGRAFISKA OMRÅDEN 2004 Sverige Storbritannien Spanien Övriga områden  Koncernen

Extern nettoomsättning 3 657 2 460 951 8 585 15 653
Operativt kapital 21 577 1 117 2 656 65 25 415
Investeringar 494 167 623 7 1 291



H O L M E N   Å R S R E D O V I S N I N G   2 0 0 548   

Noter 

4  Övriga rörelseintäkter
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Försäljning biprodukter 215 163 119 87
Utsläppsrätter 12 – 12 –
Elcertifikat 56 67 51 63
Försäljning anläggningstillgångar 116 61 73  8
Hyres- och arrendeintäkter 31 22 30  18
Skogsvårdsuppdrag 57 51 57 51
Övrigt 59 50 77 67
 546 414 419 294

Statligt stöd om 56 (67) mnkr enligt IAS 20 har uppburits i form  
av intäkter avseende elcertifikat samt 40 (–) mnkr avseende ut-
släppsrätter. Tilldelade utsläppsrätter har till största del använts i 
den egna produktionen. Överskottet har medfört ett redovisat 
resultat på 12 mnkr.

5  Övriga externa kostnader

Operationell leasing
Koncernens leasingavgifter 2005 uppgick till 23,7 mnkr och 
moderbolaget leasingavgifter uppgick till 19,5 mnkr. Koncernens 
leasingavgifter avser i huvudsak truckar. Under räkenskapsåret 
2005 ingicks inte några leasingavtal som är av väsentlig betydelse 
för verksamheten. 
 Framtida icke uppsägningsbara leasingavgifter fördelar sig 
enligt följande:

 Koncernen Moderbolaget
 2006 2007–2011 2011– 2006 2007–2011 2011–
Framtida 
minimi- 
leasingavgifter 12,5 17,1 – 7,8 8,0 –

Nuvärdet av 
framtida 
leasingavgifter 12,0 15,2 – 7,5 7,1 –

Avtalen har en ursprunglig löptid från 1 år till 10 år. Den återståen-
de genomsnittliga löptiden är cirka 2 år. 

6  Avskrivningar enligt plan
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Immateriella anläggningstillgångar
  Övriga immateriella tillgångar 6 3 – –
Materiella anläggningstillgångar
  Byggnader och markanläggningar 115 126 2 2
  Maskiner och inventarier 1 046 1 027 23 24
  1 167 1 156 25 26

7   Andelar i intresseföretags resultat  
och närstående relationer

Resultatandelar
Resultatandelarna avser främst Carpa med dotterbolag, Peninsular 
Cogeneracion SA samt Les Bois de la Baltique SA (avyttrat 2004).   

Närstående relationer
L E Lundbergföretagen AB är en stor aktieägare i Holmen  
(se sid. 30). Holmen hyr kontorslokaler om 7 (7) mnkr av Fastighets 
AB L E Lundberg, som är ett koncernföretag till L E Lundberg-
företagen AB. Fredrik Lundberg, som är VD och huvudägare i  
L E Lundbergföretagen, erhöll 2005 ett arvode som styrelseord-
förande i Holmen om 500 000 kronor. 
 Ägarandel i vattenkrafttillgångar ger koncernen rätt att köpa 
producerad elkraft till självkostnad, vilket innebär att endast ett 
begränsat resultat uppstår i intressebolaget. Inköpt elkraft säljs 
externt till marknadspris och resultatet redovisas i koncernen inom 
affärsområdet Holmen Kraft.

Sammanställning över närståendetransaktioner 

 Försäljning av Inköp av  Fordran på Skuld till 
 varor till varor från närstående per närstående per
 närstående närstående 31 december 31 december
Koncernen 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Intresse- 
företag  62 2 266 206 11 – 39 23

Moderbolaget
Dotterföretag 36 42 268 230 5 659 2 921 2 861 2 597
Intresseföretag  62 2 8 3 11 – – –

8  Finansnetto
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Finansiella intäkter
Ränteintäkter     
 Externa  8 13 5 10
 Koncernföretag – – 107 80
Utdelning på aktier
 Koncernföretag – – 1 14
 Övriga – 2 – 5
Övriga finansiella intäkter
 Kursdifferenser – – – 14
 Övrigt 3 3 3 4
  11 18 116 127

Finansiella kostnader
Räntekostnader    
 Externa  –242 –224 –184 –122
 Koncernföretag – – –28 –26
Övriga finansiella kostnader
 Kursdifferenser –1 – –72 –
 Övrigt –1 – –1 –1
  –244 –224 –285 –149
 –233 –206 –169 –22
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Finansnettot består av ränteintäkter och räntekostnader samt valu-
takursvinster och valutakursförluster på de fordringar och skulder 
som ingår i den finansiella nettoskulden. I finansnettot ingår också 
utdelningsintäkter samt transaktionskostnader och periodiseringar 
av skillnaden mellan mottagna medel och återbetalningsbelopp för 
upptagna lån. Vidare ingår resultat om 9 mnkr från omvärdering 
av de finansiella instrument som värderas till verkligt värde, för-
utom resultatet från omvärderingen av derivat hänförliga till kassa-
flödessäkringar och säkringar av nettotillgångar i utlandsverksam-
het vilka redovisas direkt mot eget kapital. Värderingen till verkligt 
värde har gjorts genom beräkning av diskonterade kassaflöden uti-
från tillgängliga marknadsnoteringar för räntor och valutakurser. 
Marknadsvärdeförändringar för det lån som värderas till verkligt 
värde enligt ”fair value option” har påverkat resultatet med 6 mnkr, 
varav ändrade marknadsräntor har resulterat i marknadsvärdeför-
ändringar om 9 mnkr. I moderbolaget ingår inga marknads-
omvärderingar från finansiella instrument.

9  Skatt
 Koncernen Moderbolaget
Skattekostnad i resultaträkningen 2005 2004 2005 2004
Aktuell skatt –473 –507 –338 –294
Uppskjuten skatt
  Förändringar av aktiverade
  underskottsavdrag 53 32 – –
  Förändringar i temporära skillnader –58 10 –32 –
Andelar i intresseföretags resultat –6 –6 – –
 –484 –471 –370 –294

Skattekostnaden fördelas Koncernen Moderbolaget
enligt följande 2005 2004 2005 2004
Aktuell skatt
  Sverige –458 –497 –338 –294
  Utanför Sverige –15 –10 – –
Delsumma –473 –507 –338 –294

Uppskjuten skatt
  Sverige 23 39 –32 –
  Utanför Sverige –28 3 – –
Delsumma –5 42 –32 –

Intresseföretag –6 –6 – –
Summa skatt –484 –471 –370 –294

Skillnaden mellan nominell 
svensk skattesats och effektiv 
skattesats uppkommer Koncernen Moderbolaget
på följande sätt, % 2005 2004 2005 2004
Svensk inkomstskattesats 28 28 28 28
Skillnad i skattesats i utländsk verksamhet – 1 – –
Ej skattepliktiga intäkter –1 –1 –4 –5
Ej avdragsgilla kostnader – – 1 1
Schablonränta på periodiseringsfond 1 – 1 –
Effekter av skattemål – –1 – –1
Uppskjuten skatt – – 2 –
Skattesats  28 27 28 23

För koncernen har 33 (–4) mnkr avseende skatt för equity-hedge 
och säkringsreserv redovisats direkt mot eget kapital. För moder-
bolaget har skatt avseende koncernbidrag om –120 (–203) mnkr 
redovisats direkt mot eget kapital.
 Koncernen Moderbolaget
Skatter i balansräkningen 2005 2004 2005 2004
Fordringar
Uppskjuten skattefordran 321 273 – –
Aktuell skattefordran 34 23 – –
 355 296 – –
Skulder
Avsättningar för skatter
  Uppskjuten skatteskuld 5 143 5 177 648 616
  Övriga avsättningar* 72 69 45 42
Summa avsättningar för skatter 5 215 5 246 693 658
Aktuell skatteskuld 137 170 108 151
 5 352 5 416 801 809

* Övriga avsättningar för aktuell skatt avser reservering för ett antal tvister 
med skattemyndigheterna i olika länder. Avsättningen är till sin karaktär 
lång.

Uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder fördelas Koncernen Moderbolaget
enligt följande 2005 2004 2005 2004
Uppskjutna skattefordringar
Underskottsavdrag 374 299 – –
Avsättning för pensioner 81 80 – –
Uppskjutna skatteskulder  
nettoredovisade bland  
uppskjutna skattefordringar –134 –106 – –
 321 273 – –

Uppskjutna skatteskulder
Anläggningstillgångar
  Biologiska tillgångar 2 437 2 414 678 678
  Maskiner och inventarier 1 613 1 615 – –
  Byggnader och övrig fast egendom 224 234 – –
Periodiseringsfond  588 639 – –
Övrigt 281 275 –30 –62
 5 143 5 177 648 616

Förändring under perioden av uppskjuten nettoskatteskuld
  In- Upp- Övriga Om- Ut- 
 gående skjuten   för- räknings- gående
 balans skattekostnad ändringar differenser balans
Underskotts- 
avdrag –299 –53  –22 –374
Avsättningar för  
pensioner –80 6  –7 –81
Skogsmark 2 414 23   2 437
Byggnader  
och mark 234 –9 –1  224
Maskiner och  
inventarier 1 710 5  9 1 724
Periodiseringsfond 639 –51   588
Övrigt 286 84 –26 –40 304
Uppskjuten  
nettoskatteskuld 4 904 5 –27 –60 4 822
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Skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skatteford-
ringar inte har redovisats i resultat- och balansräkningen uppgår till 
200 mnkr, som inte förfaller enligt rådande skatteregler. Uppskjutna 
skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte 
bedöms vara sannolikt att koncernen kommer att kunna utnyttja 
dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

Pågående skatteprocesser

Holmens två stora skattemål är ännu inte avslutade. Det som berör 
Holmens dotterbolag MoDo Capital (sammanlagt cirka 600 mnkr i 
skatter och avgifter samt räntor) vann Holmen i länsrätten 2004,  
men Skatteverket har överklagat domen till kammarrätten. Det andra 
berör Holmens franska dotterbolag där Skatteverket har hemställt till 
länsrätten att skatten ska ökas med cirka 400 mnkr. Holmen har ytt-
rat sig och delar inte Skatteverkets syn i något av målen och har inte 
reserverat för några skattekostnader avseende dessa. 

10  Vinst per aktie   
   2005 2004
Vinst per aktie, kr
  Före utspädning   14,82 15,26
  Efter utspädning   14,82 15,12

Årets resultat efter skatt   1 256 1 275
Ränta konvertibellån efter skatt   – 2
Justerat resultat   1 256 1 277

Genomsnittligt antal aktier (milj.)
  Före utspädning   84,8 83,6
  Konvertibellån   – 0,8
  Teckningsoptioner   – 0,1
  Efter utspädning   84,8 84,5

Vinst per aktie efter utspädning beräknas som årets resultat, justerat 
med eventuella räntekostnader efter skatt hänförliga till utestående 
konvertibler dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier under året, justerat för eventuellt tillkommande antal aktier 
vid konvertering samt eventuella värden på utestående tecknings-
optioner.

11  Immateriella anläggningstillgångar
  Koncernen
   2005 2004
Goodwill
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   523 528
Företagsförvärv   40 –
Omräkningsdifferenser m m   23 –5
   586 523

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Övriga immateriella  
anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 41 28 11 11
Investeringar 13 13 – –
Utsläppsrätter 32 – 32 –
Avyttringar och utrangeringar –6 – –6 –
Omräkningsdifferenser m m 5 – – –
 85 41 37 11

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  7 4 – –
Årets avskrivningar enligt plan 6 3 – –
 13 7 – –
Planenligt restvärde vid årets slut 72 34 37 11

Koncernens redovisade goodwill uppgår till 586 mnkr, varav  
546 mnkr härrör från förvärvet av tidningspappersbruket i Madrid 
år 2000 och 40 mnkr från förvärv av majoritet i returpappersbolag i 
Madrid under 2005. Efter övergången till IFRS skrivs inte goodwill 
av planmässigt utan värdet prövas årligen i enlighet med IAS 36. 
Bruket och returpappersbolaget ingår i affärsområdet Holmen Pa-
per, vilket är den organisatoriska nivå där beräkning av återvin-
ningsvärdet har gjorts. Goodwillen utgör 5 % av affärsområdets to-
tala anläggningstillgångar. Återvinningsvärdet har beräknats utifrån 
nyttjandevärdet och utgår från en aktuell bedömning av kassaflöde-
na för perioden 2006–2008 och därefter har oförändrade kassaflö-
den använts. I bedömningen ingår tillkommande volymer från den 
nya pappersmaskinen som togs i drift vid årsskiftet 2005/06 samt 
vissa volymökningar från övriga maskiner främst till följd av trim-
ning. Pris- och kostnadsantaganden utgår från nu kända förändring-
ar. Kassaflöden har diskonterats med en vägd kapitalkostnad som 
motsvarar 9,0 % före och 6,5 % efter skatt. Den är beräknad uti-
från koncernens målsatta kapitalstruktur, aktuell riskfri långfristig 
ränta samt en riskpremie för eget kapital om 5 % och för lånat kapi-
tal om 1 %. Beräkningen visar att nyttjandevärdet väsentligt översti-
ger det redovisade värdet. 
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12  Materiella anläggningstillgångar
  Byggnader,  
  övrig mark och Maskiner och  Pågående Förskott 
 Skogsmark markanläggningar inventarier arbeten till leverantörer
Koncernen 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Ackumulerade 
anskaffningsvärden
Vid årets början 100 100 4 466 4 461 21 383 20 950 627 53 72 9
Investeringar – – 722 10 2 932 619 –598 583 –55 60
Företagsförvärv – – 80 – 94 – – – – –
Omklassificeringar – – – – 131 – – – – –
Avyttringar och utrangeringar – – –24 –8 –154 –119 – – – –
Omräkningsdifferenser m m – – 48 3 277 –67 20 –9 –3 3
 100 100 5 292 4 466 24 663 21 383 49 627 14 72

Ackumulerade 
avskrivningar enligt plan
Vid årets början – – 2 127 2 014 12 368 11 482 
Årets avskrivning enligt plan – – 115 126 1 046 1 027 
Företagsförvärv – – 3 – 57 – 
Omklassificeringar – – – – 59 – 
Avyttringar och utrangeringar – – –15 –7 –137 –108 
Omräkningsdifferenser m m – – 22 –6 152 –33 
 – – 2 252 2 127 13 545 12 368 
Planenligt restvärde vid årets slut 100 100 3 040 2 339 11 118 9 015 49 627 14 72

   Byggnader,  
   övrig mark och Maskiner och  
  Skogsmark markanläggningar inventarier
Moderbolaget 2005 2004  2005 2004 2005 2004
Ackumulerade 
anskaffningsvärden
Vid årets början 47 46  139 141 209 204
Investeringar 4 1  1 – 31 15
Avyttringar och utrangeringar – –  –1 –2 –43 –10
 51 47  139 139 197 209

Ackumulerade 
avskrivningar enligt plan
Vid årets början – –  120 119 161 146
Årets avskrivning enligt plan – –  2 2 23 24
Avyttringar och utrangeringar – –  – –1 –41 –9
 – –  122 120 143 161

Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början 2 423 2 425  1 1 – –
Avyttringar och utrangeringar –3 –2  – – – –
 2 420 2 423  1 1 – –
Planenligt restvärde vid årets slut 2 471 2 470  18 20 54 48

 Koncernen Moderbolaget
Taxeringsvärden 2005 2004 2005 2004
Taxeringsvärden avser 
tillgångar i Sverige
Skogs- och jordbruksfastigheter 10 110  8 117 5 076 4 148
Byggnader, övrig mark  
och markanläggningar 3 682 3 728 32 33
 13 792 11 845 5 108 4 181
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13  Biologiska tillgångar

Holmens skogstillgångar har tidigare redovisats till anskaffningskost-
nad justerad för uppskrivningar. Enligt IFRS ska skogstillgångarna de-
las upp på växande skog vilket redovisas enligt IAS 41 och mark vilket 
redovisas enligt IAS 16. IAS 41 innebär att växande skog vid varje bok-
slutstillfälle ska värderas och redovisas till verkligt värde. Förändringar 
i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. I de fall marknadspriser 
eller annat jämförbart värde saknas ska de biologiska tillgångarna vär-
deras till nuvärdet av framtida kassaflöden från tillgångarna. Marken 
som skogen växer på värderas till anskaffningskostnad enligt IAS 16. 
 Holmens bedömning är att det saknas relevanta marknadspriser som 
kan användas för att värdera skogsinnehav av Holmens storlek. Värde-
ringen görs därför genom att beräkna nuvärdet av framtida förväntade 
kassaflöden från den växande skogen. Beräkning av kassaflöden görs 
för kommande 100 år, vilket bedöms vara skogens avverkningscykel. 
Totalt innehar Holmen 1 035 000 hektar produktiv skogsmark med en 
volym stående skog om 113 miljoner skogskubikmeter. Avverkningen 
beräknas enligt avverkningsplaner som fastställs vart tionde år. Den nu 
gällande avverkningsplanen är från år 2000. För perioden 2000–2009 
beräknas avverkningen i genomsnitt uppgå till 2,5 miljoner m3 per år. 
Avverkningen bedöms öka under kommande tioårsperioder för att sta-
biliseras kring en nivå på 3,0 miljoner m3 om cirka 40 år. Detta motsva-
rar en genomsnittlig ökning av avverkningen med 0,4 % per år. Cirka 
55 % av avverkningen utgörs av timmer som säljs till sågverk och reste-
rande del utgörs av massaved som säljs till massa- och pappersindu-
strin. Kassaflödena beräknas utifrån avverkningsvolymer enligt 
Holmens aktuella avverkningsplan samt bedömningar om framtida 
pris- och kostnadsutveckling. Kostnader för återplantering har beaktats 
då återplantering efter avverkning är en skyldighet enligt lag. 
 Kassaflödet från den växande skogen uppgick under 2005 till  
380 mnkr, vilket var lägre än normalt till följd av en låg avverknings-
nivå och höga avverkningskostnader orsakade av stormen i södra 
Sverige vid årets början. I genomsnitt har kassaflödena under 2001–
2005 varit knappt 450 mnkr per år, vilket kan anses motsvara en 
normal nivå med dagens pris- och kostnadsläge samt avverknings-
volym. Utifrån nu gällande avverkningsplan och de antaganden om 
pris- och kostnadsutveckling som gjorts vid värderingen enligt IAS 
41 beräknas kassaflödet att öka från denna nivå med cirka 0,5 % 
per år under kommande 30 år. För perioden därefter förväntas kassa-
flödena öka med den antagna inflationen om 2 %. Kassaflöden före 
skatt diskonteras med en ränta om 6,25 %, vilket bedöms vara en 
långsiktig kapitalkostnad för skogsverksamheten. Uppskjuten skatt, 
det vill säga den skatt som beräknas belasta resultaten från framtida 
avverkningar, har beräknats på hela värdet av växande skog. 
 Värdet på skogstillgångarna beräknades vid utgången av 2005 upp-
gå till 8 704 mnkr, det vill säga värdet av bedömda kassaflöden före 
skatt. Tillhörande uppskjuten skatteskuld beräknades till 2 437 mnkr. 
Det redovisade värdet netto efter skatt för den växande skogen uppgick 
till 6 267 mnkr. Värdet före skatt har ökat med 82 mnkr sedan  
2004-12-31, vilket har redovisats i resultaträkningen för 2005.  

Den uppskjutna skatteskulden på växande skog har samtidigt ökat med 
23 mnkr, vilket ökat koncernens redovisade skattekostnad. Det ökade 
värdet på den växande skogen kan delas upp på:
   2005 2004
Bokfört värde vid årets början   8 622 8 561
Kassaflöde avverkad skog   –380 –460
Förändring av verkligt värde   462 521
Bokfört värde vid årets slut   8 704 8 622

Uttaget om 380 mnkr avser kassaflödet från avverkning av den väx-
ande skogen under 2005. Förändringen av verkligt värde kvarvaran-
de skog (462 mnkr) består till största delen av den ökning av nuvär-
det som uppstår till följd av att ett år har gått och kassaflöden från 
framtida avverkningar därmed har kommit ett år närmare. Därut-
över har förändringar i marknadspriser och avverkningskostnader 
till följd av stormen i södra Sverige vid årets början haft viss negativ 
påverkan på värdet. Vissa mindre köp och försäljningar av fastig-
heter har genomförts under 2005 vilka haft en obetydlig påverkan 
på värdet av den växande skogen. 
 Nedan visas hur värdet på skogstillgångarna efter skatt skulle på-
verkas av förändringar i de mest väsentliga värderingsantagandena:

    Värdeförändring
Tillväxttakt  En ökning med 0,1 %/år  170 mnkr
Prisinflation          -”-  0,1 %/år  200 mnkr
Kostnadsinflation          -”-  0,1 %/år  –110 mnkr
Diskonteringsränta          -”-  0,1 %   –120 mnkr

Effekter av övergång till IFRS beskrivs i not 30. 

14  Aktier och andelar
  Intresse- Övriga aktier
   företag och andelar
Koncernen 2005 2004 2005 2004
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 742 1 753 95 96
Investeringar 2 – 80 –
Avyttringar –91 –8 –59 –
Omklassificering –65 – – –
Årets omräkningsdifferenser 7 –3 1 –1
 1 595 1 742 117 95

Ackumulerade resultatandelar
Vid årets början 4 5 – –
Årets resultatandelar 20 14 – –
Avyttringar 3 –15 – –
 27 4 – –

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 78 78 9 9
Avyttringar –78 – –9 –
 – 78 – 9
Bokfört värde vid årets slut 1 622 1 668 117 86

Aktier och andelar i intresseföretag avser främst ägande i vatten-
krafttillgångar i Sverige, 1 486 mnkr, och energiproduktion och re-
turpappersinsamling i Spanien, 127 mnkr. 
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18  Rörelsefordringar
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Kundfordringar 2 547 2 324 1 886 1 853
Fordringar hos koncernföretag – – 140 103
Fordringar hos intresseföretag 11 – 11 –
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 81 112 61 83
Derivat 79 – – –
Övriga fordringar 439 291 149 202
 3 157 2 727 2 247 2 241

Kundfordringar redovisas efter avdrag för befarade kreditförluster, 
vilka per 2005-12-31 var obetydliga. Affärsområdet Holmen Papers 
kundfordringar utgör 60 % av koncernens totala kundfordringar 
och affärsområdet Iggesund Paperboards kundfordringar utgör 27 %. 
Koncernens kundfordringar är främst europeiska. Cirka 20 % av 
koncernens utestående kundfordringar är säkrade mot kreditförluster.
 Kundfordringarna i utländsk valuta har värderats till balansdags-
kurs. Marknadsvärden på derivat avser i allt väsenligt säkringar av 
framtida kassaflöden. Av marknadsvärdena har 2 mnkr redovisats i 
resultaträkningen under 2005, 44 mnkr förväntas redovisas i resul-
taträkningen under 2006 och resterande del under 2007. I moder-
bolaget har kundfordringarna i den mån de är valutasäkrade värde-
rats till terminskurs. 

19   Kortfristiga finansiella fordringar  
Likvida medel

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Kortfristiga finansiella fordringar
  Fordringar hos koncernföretag – – 3 983 1 786
  Orealiserad kursdifferens
  och upplupen ränta 39 15 39 15
  Övriga fordringar 19 19 19 19
 58 34 4 041 1 820
Likvida medel
  Kortfristiga bankdepositioner 215 69 110 57
  Bankkontotillgodohavanden 365 298 208 166
 580 367 318 223

Som kortfristiga placeringar redovisas räntebärande placeringar och 
utlåning med löptid upp till ett år, upplupna ränteintäkter och orea-
liserade kursvinster. 
 Kortfristiga placeringar har i allt väsentligt en räntebindning un-
derstigande 3 månader och bär därmed mycket begränsad ränterisk. 
 Koncernen håller normalt inte någon överskottslikviditet utan 
använder kontrakterade kreditlöften för att reducera risken för att 
framtida kapitalanskaffning och refinansiering av förfallande lån 
blir svår eller dyr. Likviditet är placerad på bankkonto eller som kor-
ta depositioner hos banker. 
 Snitträntan på koncernens kortfristiga placeringar och likvida 
medel var cirka 2,5 (3,2) %. Se not 24 för beräkning av verkligt värde.

    Övriga aktier 
  Koncernföretag Intresseföretag och andelar
Moderbolaget 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Ackumulerade 
anskaffningsvärden
Vid årets början 12 976 12 922 39 46 – –
Investeringar 43 – 2  80 –
Konverting av   
konvertibla förlagslån 301 – – – – –
Ägartillskott 3 124 – – – –
Avyttringar –17 –70 – –7 – –
  13 306 12 976 41 39 80 –
Ackumulerade 
uppskrivningar
Vid årets början 2 299 2 299 – – – –
  2 299 2 299 – – – –
Ackumulerade 
nedskrivningar
Vid årets början 2 712 2 709 34 34 – –
Årets nedskrivning 2 3 – – – –
  2 714 2 712 34 34 – –
Bokfört värde vid   
årets slut 12 891 12 563 7 5 80 –

För specifikation av aktieinnehav se sid. 64 och 65.

15  Långfristiga finansiella fordringar
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Placeringar kreditinstitut 20 24 – –
Derivat 6 – – –
Övriga fordringar 48 34 30 21
 74 58 30 21

Långfristiga finansiella fordringar består av räntebärande långa 
depositioner hos kreditinstitut, finansiella fordringar på andra före-
tag som i allt väsentligt är räntebärande samt förutbetalda kostna-
der för lånelöften. Därutöver ingår marknadsvärden på derivat som 
avser säkring av verkligt värde och derivat värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen. 
 Genomsnittlig ränta på finansiella fordringar var 1,5 % under 
2005. Se not 24 för beräkning av verkligt värde.

16  Andra långfristiga fordringar
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Fordringar hos koncernföretag – – 1 536 1 032
Andra långfristiga fordringar 19 20 18 18
 19 20 1 554 1 050

17  Varulager
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Råvaror och förnödenheter 854 808 602 603
Timmer och massaved 176 143 145 119
Färdiga varor, handelsvaror  
och produkter i arbete 1 223 1 157 907 920
Avverkningsrätter o dyl. 265 291 234 264
 2 518 2 399 1 888 1 906

Nedskrivningar som ingår i resultatet uppgår för koncernen till  
– (–13) mnkr och för moderbolaget till 4 (–13) mnkr. 
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20  Eget kapital 

  Övrigt  Andra reserver Balanserade
 Aktie- tillskjutet Säkrings-  Omräknings- vinstmedel inkl. 
Koncernen kapital kapital reserv reserv  årets resultat Summa

Ingående balans 2004-01-01 3 999 46 – – 12 932 16 977

Årets förändring Säkringsreserv – – – – – –
Årets förändring Omräkningsreserv – – – – – –

Skatt hänförlig till poster som  
redovisats direkt mot eget kapital – – – –4 – –4

Summa förmögenhetsförändringar  
redovisade direkt mot eget kapital  
exkl. transaktioner med bolagets ägare 0 0 0 –4 0 –4

Årets resultat – – – – 1 275 1 275

Summa förmögenhetsförändringar, 
exkl. transaktioner med bolagets ägare 0 0 0 –4 1 275 1 271

Nyemission genom konvertering 
och teckning 239 235 – – – 474

Lämnad utdelning
  Ordinarie – – – – –800 –800
  Extra – – – – –2 399 –2 399

Utgående balans 2004-12-31 4 238 281 0 –4 11 008 15 523

Justering för ändrade 
redovisningsprinciper IAS 39 – – 34 – – 34

Justerat eget kapital 2005-01-01 4 238 281 34 –4 11 008 15 557

Årets förändring Säkringsreserv – – –47 – – –47
Årets förändring Omräkningsreserv – – – 128 – 128

Skatt hänförlig till poster som  
redovisats direkt mot eget kapital – – 13 20 – 33

Summa förmögenhetsförändringar  
redovisade direkt mot eget kapital  
exkl. transaktioner med bolagets ägare 0 0 –34 148 0 114

Årets resultat – – – – 1 256 1 256

Summa förmögenhetsförändringar, 
exkl. transaktioner med bolagets ägare 0 0 –34 148 1 256 1 370

Lämnad utdelning
  Ordinarie – – – – –848 –848
Utgående balans 2005-12-31 4 238 281 0 144 11 416 16 079
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Aktiekapital
 2005-12-31 2004-12-31
  Kvot   
Moderbolaget Antal värde Mnkr Antal Mnkr
Aktiekapital 
Serie A  22 623 234 50 1 131,2 22 623 234 1 131,2
Serie B 62 132 928 50 3 106,6 62 132 928 3 106,6
 84 756 162  4 237,8 84 756 162 4 237,8

För ytterligare information se avsnittet Aktien, sid. 20–21.
Styrelsen föreslår bolagsstämman den 28 mars 2006 att besluta om 
utdelning om 11 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen upp-
går till sammanlagt cirka 932 mnkr. Föregående år lämnades en ut-
delning om 10 kronor per aktie (848 mnkr).

21  Obeskattade reserver moderbolaget
 Summa Årets Summa
  05-01-01 förändring 05-12-31
Ackumulerade avskrivningar 
utöver plan 9 5 14
Periodiseringsfond 2 282 –183 2 099
 2 291 –178 2 113

I moderbolagets balansräkning redovisas obeskattade reserver 
inklusive andel uppskjuten skatteskuld om 592 mnkr.

22  Avsättningar för pensioner
Holmen har förmånsbaserade tjänstepensionsplaner för tjänstemän 
i Sverige (ITP-plan) och för merparten av de anställda i England. 
Dessa planer tillhandahåller förmåner beräknade utifrån slutlön och 
tjänstetid. Planen i England är sedan halvårsskiftet 2004 stängd för 
nyinträde. Nyanställda erbjuds från och med denna tidpunkt en pre-
miebestämd pensionsplan. 
 Merparten av pensionsåtagandena för tjänstemän i Sverige tryg-
gas genom försäkring i Alecta (traditionell ITP). Premien för de 
tjänstemän som valt möjligheten till alternativ ITP är kostnadsneu-
tral till traditionell ITP (så kallad frilagd premie). Då Alecta inte kan 
tillhandahålla tillräckliga uppgifter för att redovisa ITP-planen som 
förmånsbestämd redovisas den i enlighet med URA 42 som avgifts-
bestämd. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i 
Alecta uppgick till 45 (46) mnkr, varav 40 (39) mnkr avser ålders-
pension och familjepension, och ingår i resultatposten personalkost-
nader. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/el-
ler de försäkrade. Vid utgången av 2005 uppgick Alectas kollektiva 
konsolideringsnivå till 129 (2004: 128) %. 
 Tjänstepension för arbetare i Sverige är avgiftsbestämd. 
 Åtagandena från pensionsplanerna i England ligger i så kallade 
trusts. Åtaganden utöver ITP-planen för koncernledningen i Sverige 
tryggas via stiftelse. Dessa åtaganden redovisas i koncernen som för-
månsbestämda planer enligt IAS 19. 
 Nedan ges information avseende de planer som redovisas som 
förmånsbestämda.
   Koncernen
Pensionskostnad   2005 2004
Kostnad för anställdas pensioner 
exklusive premier betalda av de anställda   36 28
Räntekostnad   79 75
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar   –71 –69
Pensionskostnad   44 34

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Moderbolaget Aktiekapital  Bundna reserver Fria reserver  Årets resultat Summa
Ingående balans 2004-01-01 3 999 1 442 5 882 967 12 290
Överföring av 2003 års resultat – – 967 –967 –
Nyemission genom konvertering och teckning 239 235 – – 474
Lämnad utdelning – – –3 199 – –3 199
Effekter av koncernbidrag – – 521 – 521
Årets resultat – – – 1 010 1 010
Utgående balans 2004-12-31 4 238 1 677 4 171 1 010 11 096

Överföring av 2004 års resultat – – 1 010 –1 010 –
Lämnad utdelning – – –848 – –848
Effekter av koncernbidrag – – 309 – 309
Årets resultat – – – 937 937
Utgående balans 2005-12-31 4 238 1 677 4 642 937 11 494
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Kostnad för anställdas pensioner redovisas som rörelsekostnad. 
Nettot av räntekostnad och förväntad avkastning på förvaltnings-
tillgångar redovisas i finansnettot som räntekostnad.
 I den utsträckning den totala vinsten eller förlusten av ändrade 
aktuariella antaganden faller utanför en korridor motsvarande 
10 % av det högsta av antingen pensionsåtagandet eller verkliga 
värdet av förvaltningstillgångarna kommer vinsten eller förlusten att 
resultatföras jämnt periodiserat över de anställdas återstående ge-
nomsnittliga anställningstid.
 Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar under 2005 
uppgick till 162 mnkr.
 I sammanställningarna nedan specificeras nettovärdet av de för-
månsbaserade pensionsåtagandena. Huvuddelen av åtagandena av-
ser pensionsplanerna i England.

Fonderade planer   2005 2004
Förmånsbaserade åtaganden   1 774 1 442
Verkligt värde av förvaltningstillgångarna   –1 400 –1 138
   374 304
Oredovisade aktuariella vinster    
och förluster, netto   –103 –34
Avsättning för pensioner, netto   271 270

I förvaltningstillgångarna ingår inga finansiella instrument utgivna 
av koncernbolag och inga tillgångar som används av koncernen.

Pensionsskuldens utveckling   2005 2004
Ingående balans fonderade planer   270 297
Pensionskostnad   44 34
Tillskjutna medel från arbetsgivaren   –64 –58
Valutaeffekter   21 –3
Utgående balans   271 270

Ofonderade planer   44 32
Avsättning för pensioner, netto   315 302

   2005 2004 
Väsentligt aktuariella antaganden (viktade genomsnitt)  31 dec 31 dec
Diskonteringsränta, %   4,6 5,1
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, %  5,3 5,8
Framtida löneökningar, %   3,7 3,7
Framtida inflation, %   2,7 2,7

23  Övriga avsättningar 
 Personal- och 
 Skogsvårds- omstrukture-
 reservering ringskostnader Övrigt Summa
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Koncernen
Ingående  
balans 145 142 38 27 83 64 266 233
Avsättningar  
under året 68 85 15 28 33 24 116 137
Ianspråktaget  
under året –78 –82 –18 –17 –8 –5 –104 –104
Utgående  
balans 135 145 35 38 108 83 278 266

Kort del 77 85 35 32 13 1 125 118
Lång del 58 60 – 6 95 82 153 148
 135 145 35 38 108 83 278 266

Moderbolaget
Ingående  
balans 145 142 36 23 61 62 242 227
Avsättningar  
under året 68 85 15 28 9 – 92 113
Ianspråktaget  
under året –78 –82 –20 –15 –57 –1 –155 –98
Utgående  
balans 135 145 31 36 13 61 179 242

Kort del 77 85 31 31 13 1 121 117
Lång del 58 60 – 5 – 60 58 125
 135 145 31 36 13 61 179 242

Skogsvårdsreservering avser avsättning för framtida åtgärder för 
återbeskogning efter gjorda slutavverkningar.

24  Finansiella skulder
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Långfristiga skulder
Andra långfristiga 2 554 2 625 2 094 2 266
Derivat 30 – – –
Koncernföretag – – 1 708 1 762
 2 584 2 625 3 802 4 028

Kortfristiga skulder
Certifikatprogram 3 185 1 096 3 185 1 096
Skulder till kreditinstitut 28 68 – 65
Kort del av långa lån 2 1 168 – 42
Övriga kortfristiga skulder 1 037 14 1 032 9
Orealiserad kursdifferens 
och upplupen ränta 97 62 97 62
Derivat 0 0 – –
Koncernföretag – – 781 736
 4 349 2 408 5 095 2 010
 6 933 5 033 8 897 6 038
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Som finansiella skulder redovisas låneskulder, övriga räntebärande 
skulder, upplupna räntekostnader, orealiserade kursförluster och 
marknadsvärden på derivat. 
 Finansiella skulder är i allt väsenligt räntebärande. Moderbola-
gets skulder till koncernföretag innehåller en betydande del räntefria 
skulder mellan svenska helägda koncernföretag.  
 Skulder som värderats till verkligt värde uppgår till –641 mnkr. 
Återbetalningsbeloppet för dessa skulder uppgår till –538 mnkr. 
Förfallostruktur och snittränta för koncernens skulder framgår av 
not 2. Av moderbolagets skulder förfaller 5 095 mnkr inom ett år 
och 564 mnkr senare än fem år efter balansdagen.

Bokfört värde och verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder

Tabell nedan visar bokfört och verkligt värde per typ av finansiellt 
instrument, exklusive dem som redovisas som rörelseskulder, rörel-
sefordringar samt aktier och andelar. Verkligt värde är beräknat som 
diskonterat nuvärde av framtida betalningar. 
 Skillnaden mellan verkligt värde och bokfört värde beror på ore-
dovisade aktuariella förluster samt att vissa skulder och tillgångar 
inte marknadsvärderas i balansräkningen utan tas upp till anskaff-
ningsvärde.

 Koncernen Moderbolaget
  Bokfört Verkligt Bokfört Verkligt
05-12-31  värde  värde  värde  värde
Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 74 74 30 30
Kortfristiga fordringar  58 58 4 037 4 037
Likvida medel 580 580 318 318
 712 712 4 385 4 385
Finansiella skulder
Avsättningar för pensioner 315 418 27 27
Övriga långfristiga skulder 2 584 2 604 3 802 3 802
Kortfristiga skulder 4 349 4 349 5 095 5 095
 7 248 7 371 8 924 8 924
Finansiell nettoskuld 6 536 6 659 4 539 4 539

Finansiella derivat utanför nettoskulden
Säkringar av transaktionsexponering –17 –17 –16 –17
Finansiella elsäkringar 29 29 – –

25  Rörelseskulder
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Förskott från kunder 1 – 1 –
Leverantörsskulder 2 215 1 504 1 126 1 170
Växelskulder 5 6 – –
Skulder till koncernföretag – – 372 99
Skulder till intresseföretag 39 23 – –
Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 673 593 464 445
Derivat 67 – – –
Övriga kortfristiga skulder 226 211 162 169
 3 226 2 337 2 125 1 883

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består huvudsakligen 
av personalkostnader, rabatter och reklamationer.
 Marknadsvärden på derivat avser i allt väsenligt säkringar av 
framtida kassaflöden. Av marknadsvärdena har –18 mnkr redovisats 
i resultaträkningen under 2005 och –49 mnkr förväntas redovisas i 
resultaträkningen under 2006. 

26  Ställda säkerheter
 Ställt säkerhetsvärde Totalt ställd Totalt ställd
 Fastighetsin- Övriga säkerhet säkerhet
 teckningar säkerheter 2005 2004
Koncernen
För egna skulder
Finansiella skulder 10 22 32 1 618
Övriga åtaganden – 67 67 43
 10 89 99 1 661

Moderbolaget    
För egna skulder
Finansiella skulder 10 – 10 10
Övriga åtaganden – – – 2
 10 – 10 12 

Koncernens ställda säkerheter för övriga åtaganden avser lån uppta-
get av intresseföretaget Peninsular Cogeneracion SA. Vid föregående 
årsskifte var aktierna i dotterbolaget Junkaravan AB  pantsatta till 
förmån för ett lån vilket återbetalats under 2005.

27  Eventualförpliktelser
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Borgen till förmån för koncernföretag – – 638 2 113
Borgen till förmån för intresseföretag 12 14   – –
Övriga eventualförpliktelser 1 302 1 244 371 375
 1 314 1 258 1 009 2 488

Moderbolagets borgen till förmån för koncernföretag avser främst 
borgen för lån i dotterbolaget Iggesund Kraft AB samt för investe-
ringsbetalningar i dotterbolaget Holmen Paper Madrid S.L. Vid fö-
regående årsskifte hade moderbolaget lämnat borgen till förmån för 
lån upptaget av dotterföretaget Junkaravan AB vilket återbetalats 
under 2005.
 Koncernens övriga eventualförpliktelser avser främst pågående 
skattetvister om totalt 1 043 mnkr som finns beskrivna i not 9. 
 Med stöd av Miljöbalkens bestämmelser aktualiserar de svenska 
miljömyndigheterna frågor om markundersökningar och efterbe-
handling vid nedlagda verksamheter. Ansvaret för efterbehandling 
avgörs i det enskilda fallet ofta med hjälp av skälighetsbedömning. 
Holmen kan därför ha miljörelaterade ansvarsförbindelser som idag 
inte kan kvantifieras men som i framtiden kan komma att innebära 
kostnader eller investeringar. 
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28  Personal, löner och ersättningar
 2005 2004
 Medelantal  Varav Medelantal  Varav
 årsanställda män årsanställda män 
Moderbolaget
Sverige 3 688 3 056 3 763 3 114

Koncernföretag
Sverige 47 42 48 43
Australien 4 2 3 1
Belgien 4 2 4 2
Danmark 3 1 3 1
Estland 23 19 22 18
Frankrike 28 22 29 21
Hongkong 4 3 4 3
Irland 1 1 1 1
Italien 5 2 4 1
Nederländerna 130 77 130 82
Polen 4 1 4 1
Portugal 2 1 2 1
Schweiz 10 6 10 7
Singapore 6 3 6 3
Spanien 343 291 293 247
Storbritannien 536 480 539 480
Tyskland 18 11 18 11
USA 12 8 14 8
Totalt koncernföretag 1 180 972 1 134 931
Totalt koncernen 4 868 4 028 4 897 4 045

Information enligt NBKs rekommendation om ledande befattnings-
havares förmåner:

Styrelsens ordförande

Arvode 2005: 500 000 kronor.

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare
Samtliga ledande befattningshavare har avtalad fast årslön. Någon rör-
lig lönedel eller ersättning i form av optioner eller liknande förekommer 
inte. Övriga förmåner avser i huvudsak bilförmån och i några fall 
bostadsförmån och utgör en begränsad del av ersättningarna.

Verkställande direktör 

Lön och övriga förmåner 2005: 5 305 837 kronor.

Pension. Avtal om framtida pension innebär pension vid 65 år, men 
med rätt för endera parten att aktualisera pension tidigast från 60 år. 
Pensionen är förmånsbestämd och utgår intill 65 år med 60 % av 
pensionsmedförande lön. Ordinarie pension vid 65 år följer ITP-pla-
nen. Därutöver lämnas kompletterande ålderspension om 32,5 % 
och familjepension om 16,25 % på den del av lönen som ligger mel-
lan 20 och 50 basbelopp. Med pensionsmedförande lön avses ett ge-
nomsnitt av de 3 senaste årens totala årslön. Rätten till pension är 
oantastbar, det vill säga ej villkorad av framtida anställning.
 Den totala pensionskostnaden (ITP-kostnad samt kostnaden för 
förmåner utöver ITP) beräknad enligt IAS 19 uppgick under 2005 
till 1 278 838 kr.

Uppsägning och avgångsvederlag. Uppsägningstiden är 12 måna-
der från bolagets sida och 6 månader från VDs sida. Vid uppsägning 
från bolagets sida kan avgångsvederlag motsvarande 2 årslöner 
utgå. Bolaget äger rätt att göra avräkning för ersättning från annat 
håll.

Beslutsform. Styrelsen har inom sig utsett en ersättningskommitté 
som ska bereda frågor rörande VDs lön och övriga anställningsvill-
kor och förelägga styrelsen förslag till beslut. Kommittén har vidare 
fastställt en lönepolicy för övriga ledande befattningshavare.

Övriga ledande befattningshavare

Koncernledningen består, förutom av VD, av de 10 personer som 
rapporterar direkt till VD, 5 affärsområdeschefer och 5  stabschefer.

Löner och övriga förmåner. För dessa ledande befattningshavare 
(exkl. VD) uppgick löner och övriga förmåner under 2005 till sam-
manlagt 15 604 742 kronor.

Pension. Avtal om framtida pension innebär pension vid 65 år, men 
med rätt för endera parten att aktualisera pension tidigast från 60 år. 
Pensionen är förmånsbestämd och utgår intill 65 år med 65 % av 
pensionsmedförande lön upp till 30 basbelopp och 32,5 % mellan 
30 och 50 basbelopp. Ordinarie pension vid 65 år följer ITP-planen. 
Därutöver lämnas kompletterande ålderspension om 32,5 % och fa-
miljepension om 16,25 % på den del av lönen som ligger mellan 20 
och 50 basbelopp. Med pensionsmedförande lön avses ett genom-
snitt av de 3 senaste årens totala årslön. Rätten till pension är oan-
tastbar, det vill säga ej villkorad av framtida anställning.
 Den totala pensionskostnaden (ITP-kostnad samt kostnaden för 
förmåner utöver ITP) beräknad enligt IAS 19 för denna grupp upp-
gick under 2005 till 14 292 186 kronor.

Uppsägning och avgångsvederlag. Uppsägningstiden är 12 måna-
der från bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida. Vid 
uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag utgå med mot-
svarande 1,0 till 2,5 årslöner beroende på ålder.

Ersättning till revisorer
Revisionsbolaget KPMG Bohlins valdes av bolagsstämman 2004 till 
revisorer för en tid av 4 år. KPMG genomför revisionen i Holmen 
samt i nästan samtliga dotterbolag. KPMG har varit Holmens revi-
sorer sedan 1995.
 Holmen har utöver revisionsuppdraget konsulterat KPMG inom 
skatteområdet, i redovisningsfrågor samt för utredningar i samband 
med större projekt. 
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2003 2005 2004 2003
Revisionsuppdrag 6,5 6,2 5,7 3,9 3,8 3,4
Andra uppdrag 7,3 8,8 6,9 2,5 3,5 2,3
Totalt 13,8 15,0 12,6 6,4 7,3 5,7
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2005 2004
  Varav    Varav    
  VD, motsvarande  Varav   VD, motsvarande  Varav 
 Löner och    befattningshavare Sociala  pensions- Löner och  befattningshavare  Sociala  pensions-
 ersättningar och styrelse kostnader kostnader ersättningar och styrelse kostnader kostnader

Moderbolaget
Sverige 1 332 15 1) 591 144 2) 1 323 15 1) 589 161 2)

Koncernföretag
Sverige 17 1 7 1 17 1 7 1
Övriga Norden 2 1 1 0 2 1 0 0
Frankrike 12 1 6 1 12 1 5 0
Nederländerna 53 10 10 5 48 5 11 4
Spanien 134 1 31 0 85 1 20 0
Storbritannien 212 6 48 30 200 4 48 30
Tyskland 12 1 2 1 12 1 2 1
Östeuropa 5 1 1 0 4 1 1 0
Övriga Europa 16 5 9 5 14 4 4 2
Övriga länder 16 5 1 0 15 3 1 0

Totalt koncernföretag 479 32 4) 116 43 409 22 4) 99 38

Totalt koncernen 1 811 47 707 187 3) 1 732 37 688 199 3)

1)  Av beloppet avser 7,3 (7,8) mnkr gruppen VD och styrelse i moderbolaget och 7,4 (7,4) mnkr gruppen VD i kommissionärsbolag.

2)  Av pensionskostnaderna avser 2,1 (2,4) mnkr gruppen nuvarande och tidigare VD i moderbolaget och 8,6 (3,4) mnkr gruppen VD i kom-
missionärsbolag. Utestående netto pensionsförpliktelser, redovisade i juridisk person enligt FARs rekommendation 4 Redovisning av pen-
sionsskuld och pensionskostnad under posten Avsättningar för pensioner, uppgår för dessa till sammanlagt 0 (0) mnkr.

3)  Av koncernens pensionskostnader avser 15,0 (10,4) mnkr gruppen nuvarande och tidigare VD i moderbolaget, VD i kommissionärsbolag 
och utländska koncernföretag. Koncernens pensionsförpliktelser för dessa, beräknade i koncernen enligt IAS 19 uppgår till 72,4 mnkr per 
2005-12-31. Förpliktelserna täcks huvudsakligen av förvaltningstillgångar i fristående pensionsstiftelse.

4) Bonus till VD i utländska koncernföretag har utgått med totalt 0,4 (0,3) mnkr.

Andel kvinnor, % Koncernen Moderbolaget
 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Styrelse (exkl. suppleanter) 9 9 9 9
Ledande befattningshavare  
(inkl. utlandsbolag) 6 6 0 0

Sjukfrånvaro i Sverige, % Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Total sjukfrånvaro 5,5 5,7 5,4 5,8
Långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 3,2 3,6 3,2 3,6
Sjukfrånvaro för män 5,0 5,4 4,9 5,4
Sjukfrånvaro för kvinnor 7,5 7,2 7,5 7,3
Anställda, ålder t o m 29 år 2,6 2,5 2,7 2,6
Anställda, 30–49 år 4,6 4,9 4,6 4,9
Anställda, 50 år– 7,2 7,6 7,1 7,7
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29  Kritiska uppskattningar och bedömningar

Redovisade värden baserar sig delvis på bedömningar och uppskatt-
ningar. Det gäller främst biologiska tillgångar (not 13), som värde-
ras till verkligt värde, prövning av behovet av nedskrivning av good-
will (not 11) och materiella anläggningstillgångar (not 12) samt för-
månsbaserade pensionsåtaganden (not 22).
 Dessa värden påverkas om bedömningar och uppskattningar 
förändras avseende tillämpad diskonteringsränta, utveckling på pri-
ser, kostnader och efterfrågan på de produkter på vilka kassaflödes-
prognoserna baserats.
 Avseende två pågående skattemål har Holmen inte reserverat för 
skattetvistiga belopp, avgifter och räntor på sammanlagt 1 043 mnkr. 
Detta belopp har redovisats som eventualförpliktelser. Se not 9 och 
not 27. Uppskjutna skattefordringar om netto 321 mnkr har redovi-
sats i koncernen utifrån bedömningen att de sannolikt kommer kunna 
utnyttjas och medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
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30  Övergång till IFRS

Holmen tillämpar från och med 1 januari 2005 i sin koncernredovis-
ning IFRS (International Financial Reporting Standards). Detta är 
en följd av en EU-förordning som gäller för samtliga noterade bolag 
inom EU.
 Övergången till IFRS innebär att jämförelsetalen för 2004 har 
räknats om förutom för IAS 39, IFRS 4 och IFRS 5 i enlighet med 
frivilligt undantag i IFRS 1. Regelverk för hur införande och omräk-
ning ska tillämpas återfinns i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas.
 Redovisningsrådets rekommendationer har inom många områ-
den anpassats till IFRS regelverk. Övergången till IFRS har för 
Holmen i huvudsak inneburit nedan kommenterade förändringar 
och anpassningar. Effekterna på resultat- och balansräkning presen-
teras på sid. 62–63.

IAS 19 Ersättningar till anställda 
IAS 19 har tillämpats av Holmen sedan 2003. Vid övergången till 
IFRS har oredovisade aktuariella vinster och förluster avseende för-
månsbestämda pensionsplaner nollställts per 1 januari 2004. Detta 
har inneburit att pensionsunderskottet (skillnaden mellan pensions-
tillgångar och gjorda åtaganden i förmånsbaserade pensionsplaner) 
har minskat med 65 mnkr, vilket reducerat nettolåneskulden med 
samma belopp. Efter avdrag för uppskjuten skatt har eget kapital 
ökat med 47 mnkr.

IAS 1 Utformning finansiella rapporter
I enlighet med IAS 1 ska minoritetsintresse i balansräkningen redo-
visas som en separat post inom eget kapital. Holmen har dock valt 
att inte göra någon omklassificering då utestående minoritetsintresse 
förvärvats under mars 2005.

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
Enligt IAS 39 ska alla finansiella tillgångar och skulder, inklusive 
derivat, redovisas beroende på hur de klassificeras till antingen verk-
ligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. För de tillgångar och 
skulder som redovisas till verkligt värde ska det omvärderingsresul-
tat som uppstår redovisas i resultaträkningen eller mot eget kapital, 
beroende på om säkringsredovisning tillämpas eller ej.
 För Holmens del är den främsta förändringen att marknadsvär-
det på finansiella tillgångar och skulder som säkringsredovisas tas 
upp i balansräkningen. Holmen tillämpar säkringsredovisning 
under IAS 39 avseende valutasäkring av transaktions- och omräk-
ningsexponering, säkring av ränterisk samt säkring av elprisrisk. 
Holmen tillämpar möjligheten att värdera skulder till verkligt värde 
enligt ”fair value option” för ett lån vilket uppfyller kriterierna för 
detta. Lånet har ett marknadsvärde per 31 december om 438 mnkr 
och en anskaffningskostnad om 452 mnkr. 
 Införandet av IAS 39 innebär att rörelsekapitalet per  
2005-01-01 ökade med 107 mnkr, den finansiella nettoskulden med 
60 mnkr, uppskjuten skatt med 13 mnkr och eget kapital med  

34 mnkr. Holmens resultatredovisning är i huvudsak oförändrad 
mot tidigare. Införandet av IAS 39 har därför haft obetydlig påver-
kan på koncernens resultat under 2005.

IAS 41 Jord- och skogsbruk 
Holmens skogstillgångar har tidigare redovisats till anskaffningskost-
nad justerad för uppskrivningar. Enligt IFRS ska skogstillgångarna de-
las upp på växande skog vilket redovisas enligt IAS 41 och mark vilket 
redovisas enligt IAS 16. IAS 41 innebär att växande skog vid varje bok-
slutstillfälle ska värderas och redovisas till verkligt värde. Förändringar 
i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. I de fall marknadspriser 
eller annat jämförbart värde saknas ska de biologiska tillgångarna vär-
deras till nuvärdet av framtida kassaflöden från tillgångarna. Marken 
som skogen växer på värderas till anskaffningskostnad enligt IAS 16. 
 Införandet av IFRS innebar att bokfört värde på Holmens skogs-
tillgångar per 2004-01-01 ökat från 6 301 till 8 661 mnkr, varav 
växande skog 8 561 mnkr. Uppskjuten skatteskuld avseende skogs-
tillgångarna ökar samtidigt från 1 715 till 2 397 mnkr. Eget kapital 
ökade med 1 678 mnkr. 
 Värdet på växande skog uppgick vid utgången av 2004 till  
8 622 mnkr. Värdeförändringen för växande skog redovisas i resul-
taträkningen, vilket för 2004 innebar att rörelseresultatet har ökat 
med 60 mnkr jämfört med tidigare redovisningsprinciper. Skattekost-
naden har samtidigt ökat med 17 mnkr, vilket motsvarar förändring-
en i uppskjuten skatteskuld på växande skog. Se även not 13.

IFRS 3 Rörelseförvärv
I enlighet med IFRS 3 är goodwill inte föremål för systematisk 
avskrivning. För Holmens del innebar det att den goodwill som upp-
stod vid förvärvet av Holmen Paper Madrid år 2000 inte längre skrivs 
av enligt plan. Istället kommer goodwill att årligen prövas för eventu-
ellt nedskrivningsbehov. Goodwill i Holmens balansräkning uppgick 
per 2004-01-01 till 528 mnkr. Rörelseresultatet för 2004 har förbätt-
rats med 32 mnkr jämfört med tidigare redovisningsprinciper.
 Holmen har inte omräknat förvärv före 1 januari 2004. Inga för-
värv genomfördes under 2004.
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Effekter vid övergång till IFRS
    2004
 2004   Jan-dec
Resultaträkning, mnkr Jan-dec IFRS 3 IAS 41 IFRS
Nettoomsättning 15 653   15 653
Rörelsens kostnader –12 630  60 –12 570
Avskrivningar enligt plan –1 188 32  –1 156
Andel i intresseföretags resultat 25   25
Rörelseresultat 1 860 32 60 1 952
Finansnetto –206   –206
Resultat efter finansiella poster 1 654 32 60 1 746
Skatt –443 –11 –17 –471
Periodens resultat 1 211 21 43 1 275

     2004  2005
 2004    31 dec  1 jan
Balansräkning, mnkr 31 dec IFRS 3 IAS 19 IAS 41 IFRS IAS 39 IFRS
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar      
   Goodwill 491 32   523  523
   Övriga 36    36  36
Materiella anläggningstillgångar 12 153    12 153  12 153
Biologiska tillgångar 6 201   2 421 8 622  8 622
Aktier och andelar 1 754    1 754  1 754
Övriga fordringar 20    20  20
Uppskjuten skattefordran 304 –11 –20  273  273
Omsättningstillgångar       
   Varulager 2 399    2 399  2 399
   Kortfristiga fordringar 2 750    2 750 145 2 895
Finansiella fordringar 92    92 13 105
Likvida medel 367    367  367
 26 567 21 –20 2 421 28 989 158 29 147
Eget kapital och skulder
Eget kapital 13 737 21 45 1 720 15 523 34 15 557
Minoritetsintresse 112    112  112
Uppskjuten skatteskuld 4 476   701 5 177 13 5 190
Finansiella skulder       
   Långfristiga 2 992  –65  2 927  2 927
   Kortfristiga 2 408    2 408 73 2 481
Rörelseskulder 2 842    2 842 38 2 880
 26 567 21 –20 2 421 28 989 158 29 147

Skuldsättningsgrad, ggr 0,36    0,31  0,31
Soliditet, % 52,1    53,9  53,8
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Effekter vid övergång till IFRS
     2004
 2003    1 jan
Balansräkning, mnkr 31 dec IFRS 3 IAS 19 IAS 41 IFRS
Tillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar
   Goodwill 528    528
   Övriga 28    28
Materiella anläggningstillgångar 12 077    12 077
Biologiska tillgångar 6 201   2 360 8 561
Aktier och andelar 1 767    1 767
Övriga fordringar 44    44
Uppskjuten skattefordran 295  –20  275
Omsättningstillgångar
   Varulager 2 204    2 204
   Kortfristiga fordringar 2 539    2 539
Finansiella fordringar 105    105
Likvida medel 570    570
 26 358 0 –20 2 360 28 698
Eget kapital och skulder
Eget kapital 15 254  45 1 678 16 977
Minoritetsintresse 112    112
Uppskjuten skatteskuld 4 557   682 5 239
Finansiella skulder
   Långfristiga 1 914  –65  1 849
   Kortfristiga 2 130    2 130
Rörelseskulder 2 391    2 391
 26 358 0 –20 2 360 28 698

Skuldsättningsgrad, ggr 0,22    0,19
Soliditet, % 58,3    59,5
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Aktieinnehav
Moderbolagets och koncernens innehav av aktier och andelar i koncernföretag

       2005   2004
     Antal Andel1) Bokfört Andel1) Bokfört
   Org nr Säte andelar % värde, tkr % värde, tkr

Holmen Paper AB 556005-6383 Norrköping 100 100 100 100 100
Iggesund Paperboard AB 556088-5294 Hudiksvall 1 000 100 100 100 100
Iggesund Timber AB 556099-0672 Hudiksvall 1 000 100 100 100 100
Holmen Skog AB 556220-0658 Örnsköldsvik 1 000 100 83 100 83
Holmen Kraft AB 556524-8456 Örnsköldsvik 1 000 100 100 100 100
AB Ankarsrums Skogar 556002-5495 Norrköping 1 000 100 41 609 100 41 609
Domsjö Klor AB 556227-5361 Örnsköldsvik 1 000 100 1 079 100 1 079
Fiskeby AB 556000-9218 Norrköping 2 000 000 100 646 160 100 646 160
Haradsskogarna AB 556000-6909 Örnsköldsvik 100 640 100 129 450 100 129 450
Harrsele Linjeaktiebolag 556003-6344 Örnsköldsvik – – – 100 16 985
Holmens Bruk AB 556002-0264 Norrköping 49 514 201 100 4 060 921 100 4 060 921
Holmen Försäkring AB 516406-0062 Stockholm 10 000 100 45 001 100 45 001
Husum Copy AB 556114-7058 Örnsköldsvik 100 100 100 100 100
AB Iggesunds Bruk 556000-8053 Hudiksvall 6 002 500 100 3 932 558 100 3 932 558
Iggesund Kraft AB 556422-0902 Örnsköldsvik 58 000 100 49 970 50  5 800
Junkaravan AB 556227-3630 Örnsköldsvik 1 537 398 100 549 125 100 248 497
Lägernskog AB 556003-2806 Örnsköldsvik 1 480 100 1 385 100 1 385
MoDo Holding AB 556537-6281 Örnsköldsvik 100 100 462 372 100 462 372
MoDo-Iggesund CTMP AB 556245-2556 Örnsköldsvik 400 000 100 40 000 100 40 000
MoDo Forest Management AB 556031-9047 Stockholm 100 100 16 200 100 16 200
Skärnäs Terminal AB 556008-3171 Hudiksvall 4 800 100 1 913 100 1 913
Ströms Trävaru AB 556000-7857 Örnsköldsvik 400 100 166 200 100  166 200
AB Överums Skogar 556156-0557 Norrköping 1 000 100 53 005 100 53 005
Övriga svenska koncernföretag     191 179  191 187

       10 388 710  10 060 905

Holmen France Holding SAS, Frankrike Paris 40 000 100 5 231 100 5 192
Holmen Reinsurance SA, Luxemburg Luxemburg 12 000 100 12 000 100 12 000
Holmen UK Ltd, Storbritannien  Workington 1 197 100 100 1 518 959 100 1 518 959
   Iggesund Paperboard (Workington) Ltd Workington – 100 – 100 –
Holmen Suecia Holding Sl, Spanien Madrid 9 448 557 100 939 187 100 938 862
   Holmen Paper Madrid Sl  Madrid – 100 – 100 –
   Iggesund Paperboard Asia Pte Ltd, Singapore Singapore 800 000 100 4 273 100 4 273
Övriga utländska koncernföretag     22 868  22 775

       2 502 518  2 502 061

       12 891 228  12 562 966

1)  Ägarandel överensstämmer med andel av rösterna för totalt antal aktier om ej annat anges.
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Moderbolagets och koncernens innehav av aktier och andelar i intresseföretag

      2005 2004
     Bokfört Andelens  Bokfört Andelens
     värde hos värde i  värde hos värde i
    Antal Andel1) moderbo- koncernre- Andel1) moderbo- koncernre-
  Org nr Säte andelar %  laget, tkr dovisn., tkr % laget, tkr dovisn., tkr

Harrsele AB 556036-9398 Sundsvall 9 886 49,43 – 1 486 386 49,43 – 1 487 974
Industriskog AB 556193-9470 Falun 25 000 33,3 128 128 33,3 128 128
Baluarte Sociedade   
de Recolha e Recuperação  
de Desperdicios, Lda, Portugal Alcochete  50,0 – 29 018
Cartón y Papel Reciclado
SA (Carpa), Spanien2) Madrid   – – 50,0 – 91 054
Ets Emilie Llau SA, Frankrike Lorp-Sentaraille 7 381 38,0 – 31 537 38,0 – 28 395
Peninsular Cogeneracion
SA, Spanien  Madrid 4 500 50,0 – 66 251 50,0 – 55 530
Diverse aktier ägda av moderbolaget    6 573 8 469  4 702 4 702

      6 701 1 621 789  4 830 1 667 783

1) Ägarandel överensstämmer med andel av rösterna för totalt antal aktier om ej annat anges.

2) Ägs till 100 % av Holmen Paper Madrid Sl från december 2005.

Moderbolagets och koncernens innehav av aktier och andelar i övriga företag

      2005  2004
    Antal Andel1) Bokfört Andel1) Bokfört
  Org nr Säte andelar % värde, tkr % värde, tkr

Moderbolaget
SweTree Technologies 556573-9587 Umeå 57 500 2,73 5 000 – –
Vattenfall Tuggen AB 556504-2826 Lycksele 683 6,83 74 755 – –
Diverse aktier     586  382

      80 341  382

Koncernen
Brännälvens  
Kraft AB 556017-6678 Arbrå 5 556 13,9 36 400 13,9 36 400
Papeles Allende SA,
Spanien  Barcelona 265 453 – – 15,0 48 682
Diverse aktier     744  699

      37 144  85 781

      117 485  86 163

1) Ägarandel överensstämmer med andel av rösterna för totalt antal aktier om ej annat anges.
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Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står hos moderbolaget följande vinstmedel: Kronor
Nettoresultat för räkenskapsåret 2005 937 344 000
Balanserade vinstmedel 4 642 034 665
  5 579 378 665

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
till aktieägarna utdelas 11 kronor per aktie (84 756 162 aktier) 932 317 782
samt att återstående belopp balanseras 4 647 060 883
  5 579 378 665

Motiverat yttrande gällande vinstutdelningsförslaget finns på bolagets hemsida www.holmen.com. Det 
kan även erhållas från bolaget på begäran. 

Årsredovisning och koncernredovisning för Holmen AB (publ) avseende år 2005 har godkänts för 
publicering enligt styrelsebeslut den 2 februari 2006. Årsredovisning och koncernredovisning föreslås 
fastställas på bolagsstämman den 28 mars 2006.

Årsredovisningen är, så vitt vi känner till, upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för 
aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsent-
lig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.  

 Stockholm den 2 februari 2006

 Fredrik Lundberg Kenneth Johansson Göran Lundin

 Ordförande

 Steewe Björklundh Carl Kempe Arne Mårtensson

 Lilian Fossum Hans Larsson Bengt Pettersson

 Torgny Hammar Ulf Lundahl Magnus Hall

   Verkställande direktör

 Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2006.

 KPMG Bohlins AB

 Thomas Thiel

 Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Holmen Aktiebolag
Org nr 556001-3301

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i Holmen Aktiebolag för år 2005. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisnings-
standarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av kon-
cernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och för-
valtningen på grundval av vår revision.
 Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort 
när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informa-
tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi 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 verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan.
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och års-
redovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 27 februari 2006

KPMG Bohlins AB

Thomas Thiel

Auktoriserad revisor
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Inledning
Den 1 juli 2005 infördes en svensk kod för 
bolagsstyrning. Koden innehåller totalt 69 
regler som är uppdelade i fem områden: 

1. Bolagsstämma 
2. Tillsättning av styrelse och revisor 
3. Styrelse 
4. Bolagsledning
5. Information om bolagsstyrning

Stockholmsbörsen har infört koden i sina 
regler för större noterade bolag och anger 
att den bör tillämpas så snart som möjligt, 
dock senast inför bolagsstämmorna 2006. 
Holmen tillämpar koden vilket under 
2005 har inneburit att olika regler succes-
sivt tillämpats och att koden i sin helhet 
beräknas vara införd under 2006.
 Koden är ett led i självregleringen 
inom det svenska näringslivet och bygger 
på principen följ eller förklara (”comply 
or explain”). Det innebär att ett företag 
som tillämpar koden kan avvika från 
enskilda regler men då ska avge förkla-
ringar där skälen till varje avvikelse redo-
visas. 
 Denna bolagsstyrningsrapport följer av 
koden. Med beaktande av att koden inför-
des vid halvårsskiftet 2005 och att Holmen 
successivt inför de olika reglerna kommer 
avvikelser från koden, och motiveringen 
till detta, huvudsakligen avse de delar av 
koden som varit tillämpliga fram till rap-
portens färdigställande.
 Bolagsstyrningsrapporten har inte gran-
skats av bolagets revisorer.

Aktieägarna
Holmen AB hade per årsskiftet 33 320 
aktieägare. Information om aktiens ut-
veckling, ägarstruktur, utdelning med 
mera finns på sid. 20–21.

Lagstiftning och bolagsordning
Holmen AB har att i första hand tillämpa 
svensk aktiebolagslag och de regler som 
följer av att aktien är noterad på Stock-
holmsbörsen. Holmen ska samtidigt i sin 

verksamhet följa de bestämmelser som 
finns angivna i Holmens bolagsordning. 

Bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 
utfärdas tidigast sex och senast fyra veck-
or före stämman. Kallelsen innehåller 
information om anmälan och rätt att 
delta i och rösta på stämman, numrerad 
dagordning med de ärenden som ska 
behandlas, information om föreslagen 
utdelning och det huvudsakliga innehållet 
i övriga förslag. Aktieägare eller ombud 
kan rösta för fulla antalet ägda eller före-
trädda aktier. Det är möjligt att anmäla 
sig till stämman via bland annat bolagets 
hemsida.
 Förslag till stämman bör adresseras till 
styrelsen och insändas i god tid innan kal-
lelsen utfärdas. Information om aktieäga-
res rätt att få ärende behandlat på stäm-
man finns på hemsidan.
 Bolagsstämman 2005 hölls på svenska 
och det material som presenterades var på 
svenska. Kallelse, föredragningslista, verk-
ställande direktörens (VD) anförande och 
protokoll finns tillgängliga via hemsidan. 

Vid stämman var hela styrelsen, hela kon-
cernledningen och bolagets revisorer när-
varande. Under stämman gavs aktieägarna 
möjlighet att ställa frågor, som bland annat 
berörde hållbarhet och bioenergi. Dessa 
besvarades under stämman. Det var inte 
möjligt att följa eller delta i stämman med 
hjälp av kommunikationsteknik från 
annan ort. Någon förändring i det avseen-
det är inte planerad för bolagsstämman 
2006. 
 Den 9 september 2005 offentliggjor-
des att ordinarie bolagsstämma 2006 
kommer att äga rum i Stockholm den  
28 mars kl 16.00.

Styrelse
Styrelsens ledamöter väljs årligen av 
bolagsstämman för tiden intill dess nästa 
ordinarie stämma hållits. Någon regel om 
längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen 
finns inte. Vid den ordinarie bolagsstäm-
man 2004 utsågs en nomineringskommitté 
bestående av Fredrik Lundberg, Carl 
Kempe och Arne Mårtensson som tillsam-
mans representerade mer än 2/3 av röster-
na i bolaget. Kommittén hade till uppgift 

Bolagsstyrningsrapport 2005 

Vid Holmens bolagsstämma 2005 deltog cirka 350 personer. 
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att bereda frågor om val till styrelse, arvode 
till styrelsen samt val av revisorer. 
 Bolagsstämman 2005 omvalde styrel-
sen bestående av Fredrik Lundberg, Lilian 
Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans 
Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin, 
Arne Mårtensson och Bengt Pettersson.  
Utöver dessa 9 av bolagsstämman valda 
ledamöterna har de lokala arbetstagaror-
ganisationerna enligt lag rätt att utse tre 
ledamöter och tre suppleanter. Utförligare 
information om styrelsen finns på sid.  
72–73. Styrelsen utsåg Fredrik Lundberg 
till ordförande och Carl Kempe till vice 
ordförande vid det konstituerande sam-
manträdet. 
 Bland de av bolagsstämman valda 
ledamöterna finns dels personer med 
anknytning till Holmens större ägare – 
L E Lundbergföretagen, Kempestiftelser-
na och Handelsbanken – dels personer 
oberoende från dessa. VD är den enda 
styrelseledamot som arbetar operativt i 
bolaget. 
 Antalet stämmovalda ledamöter som 
är oberoende i förhållande till bolaget 
uppgår till 6, beräknat enligt Stockholms-
börsens fortlöpande noteringskrav. Av 
dessa är 4 oberoende av bolagets större 
ägare och uppfyller samtliga uppställda 
krav på erfarenhet. Koden har en annan 
definition av oberoende än Stockholms-
börsen, främst när det gäller oberoendet i 
förhållande till bolaget. Utifrån kodens 
definition är 3 av de stämmovalda styrel-
seledamöterna oberoende i förhållande 
till bolaget, varav 1 är oberoende i förhål-
lande till större aktieägare. Holmen följer 
därmed inte koden på den punkten. Till 
skillnad mot Stockholmsbörsens krav 
beträffande oberoendet i förhållande till 
bolaget exkluderar kodens regler bland 
annat styrelseledamöter som suttit i bola-
gets styrelse i mer än 12 år (i Holmen gäl-
ler detta 4 ledamöter) eller som har varit 
VD i bolaget under de 5 senaste åren (i 
Holmens fall 1 ledamot utöver nuvarande 
VD). Vid nominering till, och val av, sty-
relseledamöter har det inte funnits anled-

ning att göra förändringar för att uppfylla 
kodens villkor för oberoende. Stort värde 
har fästs vid styrelsens erfarenhet från sty-
relsearbete och ledningsarbete från skogs-
industrin och andra branscher. Samarbe-
tet inom styrelsen har också fungerat 
mycket väl och kompetens samt kontinui-
tet är mycket hög.
 Styrelsen höll 9 sammanträden under 
2005. Fyra av dessa hölls i anslutning till 
att bolaget lämnade kvartalsrapporter. Ett 
tvådagarsmöte ägnades strategisk verk-
samhetsplanering. Vid ett annat tvådagars-
möte besöktes Holmen Papers verksamhet 
i Madrid. Ett möte ägnades åt koncernens 
budget för 2006. Övriga två möten 
genomfördes i anslutning till bolagsstäm-
man. Styrelsen ägnade under året särskild 
uppmärksamhet åt strategiska, finansiella 
och redovisningsmässiga frågor, investe-
ringen i Madrid samt andra större investe-
ringsärenden. Bolagets revisorer har vid 2 
tillfällen direkt till styrelsen rapporterat 
sina iakttagelser från granskningen av bok-
slut och sin bedömning av bolagets interna 
kontroll.
 Närvaron var mycket hög. Endast 
ledamoten Arne Mårtensson hade förhin-
der vid två styrelsemöten.
 Styrelsens arbete följer en plan som 
bland annat ska säkerställa att styrelsen 
får all erforderlig information. Styrelsen 
beslutar årligen om en skriftlig arbetsord-
ning och utfärdar skriftliga instruktioner 
avseende dels arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och VD, dels den information 
som styrelsen löpande ska erhålla avseen-
de ekonomisk utveckling och andra vikti-
ga händelser. 
 Tjänstemän i bolaget deltar vid styrel-
sens sammanträden som föredragande. 
Sekreterare i styrelsen är chefsjuristen.
 Holmens bolagsstämma den 5 april 
2005 beslöt att inrätta en valberedning 
bestående av styrelsens ordförande samt 
en representant för var och en av bolagets 
röstmässigt tre största aktieägare per den 
31 augusti varje år. Aktieägarna har utsett 
sina representanter och den 9 september 

2005 offentliggjordes att valberedningen 
inför 2006 års ordinarie bolagsstämma 
har följande sammansättning:
Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Per Welin, L E Lundbergföretagen
Alice J. Kempe, Kempestiftelserna
Robert Vikström, Handelsbanken med 
pensionsstiftelse.
Ordförande i valberedningen är Per 
Welin.
 Valberedningen har till uppgift att 
lämna förslag avseende val av styrelsele-
damöter och styrelsearvode samt, i före-
kommande fall, val av revisorer och revi-
sionsarvoden. 
 Valberedningens förslag kommer att 
presenteras i kallelsen till bolagsstämman 
och på hemsidan. Valberedningen föreslår 
bolagsstämman 2006 att Curt Källströmer 
väljs till ny styrelseledamot. Vidare före-
slås omval av Fredrik Lundberg, som 
även föreslås omvald som ordförande i 
styrelsen, Lilian Fossum, Magnus Hall, 
Carl Kempe, Hans Larsson, Ulf Lundahl, 
Göran Lundin och Bengt Pettersson. Sty-
relseledamoten Arne Mårtensson har 
avböjt omval.
 Arvodet till styrelsen föreslås bli oför-
ändrat, 2 250 000 kronor, varav 500 000 
kronor till styrelsens ordförande. 
 Styrelsen har under 2005 genomfört 
en utvärdering av styrelsearbetet. Valbe-
redningen har informerats om innehållet i 
utvärderingen. Denna kommer att utgöra 
ett underlag vid planering av styrelse-
arbetet kommande år.

Koncernledning
Styrelsen har delegerat det operativa 
ansvaret för bolagets och koncernens för-
valtning till bolagets VD. En instruktion 
avseende arbetsfördelningen mellan sty-
relse och VD beslutas årligen av styrelsen.  
 Holmens koncernledning utgörs av  
11 personer: bolagets VD, cheferna för de 
5 affärsområdena och cheferna för de  
5 koncernstaberna. 
 Koncernledningen sammanträdde vid 
11 tillfällen under 2005. Mötena behand-
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lade bland annat resultatutveckling, rap-
porter inför och efter styrelsens samman-
träden, verksamhetsplanering, budget, 
investeringar, policies samt genomgångar 
av marknadsläge, konjunkturutveckling 
och andra omvärldsfaktorer som påver-
kar verksamheten. Vidare diskuterades 
och beslutades affärsområdes- och stabs-
relaterade projekt. 
 Information om VD och övrig kon-
cernledning finns på sid. 74–75. 

Ersättningar
Bolagsstämman 2005 bestämde om sty-
relsens arvode och att arvodet till reviso-
rerna ska utgå enligt räkning. Ytterligare 
information finns i not 28 på sid. 58.
 Vid bolagsstämman 2005 redogjorde 
styrelseordföranden för principerna för 
ersättning till VD och övriga ledande be-
fattningshavare. Styrelsens avsikt är att 
även fortsättningsvis besluta om princi-
perna för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för bolagsledningen. Infor-
mation  kommer som tidigare att lämnas 
vid bolagsstämman och i årsredovisning-
en. Kodens regel att bolagsstämman ska 
godkänna principerna kommer således 
inte att följas. Skälet till detta är följande: 
Det är styrelsens ansvar att utse VD och 
se till att VD sköter sina åligganden. VD 
har motsvarande ansvar ifråga om sina 
medarbetare i bolagsledningen. Ersätt-
ningsfrågan ingår som ett viktigt instru-
ment i styrelsens respektive VDs ansvars-
område. Ett krav på att bolagsstämman 
ska godkänna principerna för ersättning-
en skulle kunna innebära en risk för att 
man på ett negativt sätt inskränkte styrel-
sens och VDs handlingsutrymme i situa-
tioner som inte var förutsedda då stäm-
man fattade sitt beslut. Det är också sty-
relsens uppfattning att nuvarande ord-
ning, som beskrivs i nästa stycke, funge-
rar mycket väl.
 Styrelsen har utsett en ersättnings-
kommitté som består av Fredrik Lund-
berg och Hans Larsson. Kommittén har 
haft ett flertal informella möten under 

året. Ersättningskommittén beredde frå-
gor om ersättning och andra anställnings-
villkor för VD och förelade styrelsen för-
slag till beslut. Ersättning och övriga 
anställningsvillkor för befattningshavare 
direkt underställda VD beslutas av denne 
i enlighet med en lönepolicy fastlagd av 
ersättningskommittén. Inom koncernen 
tillämpas principen att chefens chef ska 
godkänna beslut i ersättningsfrågor i sam-
råd med respektive personalchef. 
 Ersättningskommittén uppfyller inte 
kodens krav beträffande oberoende. Hans 
Larsson har suttit i Holmens styrelse i mer 
än 12 år. Mot bakgrund av att kommittén 
har erfarenhet från mångårigt lednings- 
och styrelsearbete i flera bolag inom olika 
branscher har det inte funnits anledning 
att ändra kommitténs sammansättning.
 Information om ersättningar lämnas i 
not 28 på sid. 58.
 Incitamentsprogram i form av 
options- eller bonusprogram till ledande 
befattningshavare finns inte. Cirka 40 
ledande befattningshavare erbjöds 2002 
att till marknadspris förvärva köpoptio-
ner utställda av den störste aktieägaren 
L E Lundbergföretagen. Dessa lednings-
optioner löper ut 2007.

Revision
Revisionsbolaget KPMG Bohlins, som 
varit Holmens revisorer sedan 1995, val-
des av bolagsstämman 2004 till revisorer 
för en tid av 4 år. KPMG Bohlins har sedan 
utsett auktoriserade revisorn Thomas 
Thiel till huvudansvarig för revisionen. 
KPMG genomför revisionen i Holmen 
samt i nästan samtliga dotterbolag. 
 Granskning av bokslut görs för perio-
den januari–september. Granskning av 
interna rutiner och kontrollsystem påbör-
jas under kvartal 2 och fortsätter sedan 
löpande. Granskning och revision av års-
bokslut och årsredovisning görs under 
januari–februari. 
 Holmen har inte inrättat något särskilt 
revisionsutskott utan hela styrelsen 
ansvarar för revisionsfrågor. I styrelsens 

rapporteringsinstruktion finns krav på att 
styrelsens ledamöter årligen av revisorer-
na ska få en redogörelse för om bolagets 
organisation är utformad så att bokfö-
ringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt kan 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Revi-
sorerna har under 2005 rapporterat till 
hela styrelsen vid 2 tillfällen. Därutöver 
har de rapporterat till styrelsens ordfö-
rande och VD vid 2 sammanträden och 
till VD vid ytterligare ett tillfälle.
 Holmen har utöver revisionsuppdra-
get konsulterat KPMG inom skatteområ-
det, i redovisningsfrågor, för utredningar i 
samband med större projekt samt i några 
länder också för affärsjuridiska konsulta-
tioner. Storleken av till KPMG betalda 
ersättningar för de senaste 3 åren framgår 
av not 28, sid. 58. KPMG är skyldiga att 
som revisorer i Holmen pröva sitt obero-
ende inför beslut att vid sidan av sitt revi-
sionsuppdrag även genomföra fristående 
rådgivning åt Holmen.

Intern kontroll 
Koden anger att styrelsen ska avge en rap-
port över hur den interna kontrollen till 
den del den avser den finansiella rapporte-
ringen är organiserad och hur väl den har 
fungerat under året. Rapporten ska även 
granskas av bolagets revisorer. Holmens 
styrelse har valt att följa det uttalande 
som Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
lämnade den 15 december 2005 och som 
anger att det för 2005 är tillfyllest om 
styrelsen i bolagsstyrningsrapporten 
inskränker rapporten om intern kontroll 
till en beskrivning av hur den interna kon-
trollen är organiserad utan att göra något 
uttalande om hur väl den fungerat och 
utan revisorsgranskning. 
 Intern kontroll har varit en viktig del 
av bolagsstyrningen redan innan den nya 
koden.  Styrelsens ansvar för den interna 
kontrollen framgår av aktiebolagslagen 
och den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen omfattas av 
styrelsens rapporteringsinstruktion till 
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VD. Holmens finansiella rapportering föl-
jer de lagar och regler som gäller för bolag 
noterat på Stockholmsbörsen och de 
lokala regler i varje land där verksamhet 
bedrivs. Förutom externa regler och 
rekommendationer finns för detta interna 
instruktioner, anvisningar och system 
samt en intern roll- och ansvarsfördelning 
som syftar till god intern kontroll i den 
finansiella rapporteringen. Konsoliderade 
finansiella rapporter upprättas kvartalsvis 
i koncernen och dess affärsområden, stör-
re enheter och dotterbolag. I koncernen 
följs resultatet upp även månadsvis med 
omfattande analyser och kommentarer.
 Ekonomifunktioner och controllers 
med funktionellt ansvar för redovisning, 
rapportering och analys av finansiell 
utveckling finns på koncerncentral-, 
affärsområdes- och större enhetsnivå. 
 Revisionen omfattar årligen en lag-
stadgad revision av Holmen ABs årsredo-
visning, lagstadgad revision av moderbo-
lag och alla dotterbolag (där så krävs), 
revision av interna rapportpaket och revi-
sion av bokslutet. Fr o m 2006 kommer 
revisionen även omfatta översiktlig 
granskning av en delårsrapport. Som ett 
led i arbetet används genomgångar av den 
interna kontrollen. 
 Inom Holmen sker en avstämning av 
den interna kontrollen mot bakgrund av 
koden. Det innebär en översyn av hur 
arbetet organiseras och av befintliga ruti-
ner och instruktioner. Arbetet förväntas 
medföra ökad kunskap och medvetenhet, 
tydliga instruktioner och en tydlig organi-
sation avseende intern kontroll.
 Arbetet följer COSOs vägledning till 
mindre noterade bolag avseende intern 
kontroll i den finansiella rapporteringen. 
COSO delar in arbetet i sammanlagt 26 
principer och fem områden:
–  Kontrollmiljö
–  Riskbedömning
–  Kontrollaktiviteter
–  Information och kommunikation
–  Uppföljning 

 Holmen har ingen särskild gransk-
ningsfunktion (intern revision). Styrelsen 
har bedömt att det inte finns särskilda 
omständigheter i verksamheten eller 
andra förhållanden som motiverar att en 
sådan funktion inrättas.

Information
Holmens information till aktieägarna och 
andra intressenter ges via årsredovisning-
en, boksluts- och delårsrapporterna, tid-
skriften Holmen Business Report, press-
meddelanden och bolagets hemsida 
(www.holmen.com). På hemsidan finns 
också finansiella rapporter, pressmedde-
landen och presentationsmaterial för de 
senaste åren samt information om bolags-
styrning liksom en omfattande miljö- och 
hållbarhetsredovisning. Informationsgiv-
ningen i bolaget följer en av styrelsen fast-
ställd informationspolicy. 
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Lilian 
Fossum

Magnus 
Hall

Carl 
Kempe

Torgny 
Hammar

Steewe 
Björklundh

Kenneth 
Johansson

Fredrik 
Lundberg

Fredrik Lundberg
Ordförande. Djursholm. Född 1951.  
Ledamot sedan 1988. 
Civilingenjör och civilekonom. Ekon dr h.c. och 
Tekn. dr h.c. VD och koncernchef  i L E Lund-
bergföretagen AB. Övriga väsentliga uppdrag: 
Ordförande i Cardo AB och Hufvudstaden AB, 
styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB, 
Svenska Handelsbanken AB, NCC AB och  
AB Industrivärden.
Aktieinnehav i Holmen: 734 724 aktier.
L E Lundbergföretagens aktieinnehav i Holmen:  
23 608 916 aktier. 

Carl Kempe
Vice ordförande. Örnsköldsvik. Född 1939. 
Ledamot sedan 1983. 
Teknologie licentiat. Dr h.c. mult. Övriga väsentliga 
uppdrag: Ordförande i Kempestiftelserna, MoRe 
Research AB och SweTree Technologies AB.
Eget och närståendes aktieinnehav i Holmen: 
385 125 aktier.

Steewe Björklundh
Hudiksvall. Född 1958. Ledamot sedan 1998. 
Löntagarrepresentant LO. Ordförande i Skogs- 
och Träfacket avd 4 Gävleborg och i Skogs- och 
Träfacket vid Iggesunds Sågverk. Ordförande i 
Hudiksvalls Sparbank.
Aktieinnehav i Holmen: 0.

Lilian Fossum
Lidingö. Född 1962. Ledamot sedan 2004.
Civilekonom. Direktör, chef  för Electrolux-kon-
cernens prissättningsprogram. Övriga väsent-
liga uppdrag: Styrelseledamot i Åhléns AB.
Aktieinnehav i Holmen: 500 aktier.

Magnus Hall
Stockholm. Född 1959. Ledamot sedan 2004. 
Civilingenjör i industriell ekonomi. VD och 
koncernchef. Övriga väsentliga uppdrag: Ord-
förande i Norrköpings Hamn och Stuveri AB, 
styrelseledamot i Skogsindustrierna, BasEl AB 
och Cepi (Confederation of  European Paper 
Industries).
Eget och närståendes aktieinnehav i Holmen: 
9 468 aktier, 10 000 köpoptioner.

Torgny Hammar
Hallstavik. Född 1943. Ledamot sedan 2003. 
Löntagarrepresentant PTK. Ordförande i 
Ledarna i Hallstavik.
Aktieinnehav i Holmen: 1 598 aktier.

Kenneth Johansson
Söderköping. Född 1958. Ledamot sedan 2004. 
Löntagarrepresentant LO. Sektionsordförande i 
Pappers avd 53, Holmen Paper Braviken.
Aktieinnehav i Holmen: 0.

Hans Larsson
Stockholm. Född 1942. Ledamot sedan 1990. 
Filosofie kandidat. Övriga väsentliga uppdrag: 
Ordförande i Nobia AB och Biolight International 
AB, vice ordförande i Svenska Handelsbanken 
AB.
Aktieinnehav i Holmen: 1 000 aktier.

Ulf Lundahl
Lidingö. Född 1952. Ledamot sedan 2004.
Juris kandidat och civilekonom. Vice VD och 
VDs ställföreträdare i L E Lundbergföretagen 
AB. Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i 
Föreningen Enskilda Gymnasiet, styrelseleda-
mot i Brandkontoret, IDI AB, Ramirent OYJ och 
S:t Eriks Ögonsjukhus.
Aktieinnehav i Holmen: 4 000 aktier.

Göran Lundin
Norrköping. Född 1940. Ledamot sedan 2001. 
Ingenjör. Övriga väsentliga uppdrag: Ord-
förande i Norrköpings Tidningar AB, styrelse-
ledamot i Lorentzen & Wettre AB och Fastighets 
AB L E Lundberg.
Aktieinnehav i Holmen: 1 000 aktier, 10 000 
köpoptioner.
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Göran 
Lundin

Karin 
Norin

Hans 
Larsson

Ulf 
Lundahl

Christer 
Alenius

Bengt 
Pettersson

Stig
Jacobsson

Arne Mårtensson
Djursholm. Född 1951. Ledamot sedan 1991. 
Civilekonom. Ekon dr h.c. Ordförande i Svenska 
Handelsbanken AB. Övriga väsentliga upp-
drag: Vice ordförande i Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson, styrelseledamot i AB Industrivärden, 
Sandvik AB, Skanska AB, V & S Vin & Sprit AB, 
Svenska ICC, International Business Council 
of  the World Economic Forum och ordförande 
i Handelshögskolans i Stockholm Advisory 
Board.
Aktieinnehav i Holmen: 460 aktier.

Bengt Pettersson
Stockholm. Född 1938. Ledamot sedan 1994. 
Teknologie licentiat. Övriga väsentliga uppdrag: 
Ordförande i BabyBjörn AB, styrelseledamot i 
Cardo AB, Econova AB och L E Lundbergföre-
tagen AB.
Aktieinnehav i Holmen: 4 000 aktier.

Köpoptioner är utfärdade av  
L E Lundbergföretagen AB. Se sid. 20.

Suppleanter
Christer Alenius
Vännäs. Född 1945. Suppleant sedan 2003.
Löntagarrepresentant PTK. Ordförande i 
Ledarna Holmen Skog. Ledamot i Ledarnas 
förbundsstyrelse.
Aktieinnehav i Holmen: 1 000 aktier.

Stig Jacobsson
Iggesund. Född 1948. Suppleant sedan 2004. 
Löntagarrepresentant LO. Ordförande i Pappers 
avd 15 Iggesund.
Aktieinnehav i Holmen: 0.

Karin Norin
Forsa. Född 1950. Suppleant sedan 1999.
Löntagarrepresentant PTK. Ordförande i SIF-
klubben Holmen-Iggesund och SIFs bransch-
delegation inom skogens avtalsområde.
Aktieinnehav i Holmen: 0.

Revisorer
KPMG Bohlins AB.
Huvudansvarig:
Auktoriserad revisor 
Thomas Thiel

Arne 
Mårtensson
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Anders 
Almgren

Lars
Ericson

Magnus 
Hall 

VD och koncernchef
Magnus Hall
Född 1959. Anställd 1985.
Aktieinnehav i Holmen: 2 770 aktier, 10 000 
köpoptioner.

Magnus Hall har inga väsentliga aktieinnehav 
och inga delägarskap i företag som bolaget har 
betydande affärsförbindelser med.

Staber
Anders Almgren
Vice VD.
Chef  för koncernstab Ekonomi och Finans.
Född 1965. Anställd 1990.
Aktieinnehav i Holmen: 2 093 aktier, 10 000 
köpoptioner.

Lars Ericson
Chef  för koncernstab Juridik från och med  
18 april 2005. Styrelsens sekreterare. 
Född 1959. Anställd 1988.
Aktieinnehav i Holmen: 5 000 köpoptioner.
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Björn
Kvick

Arne 
Wallin

Thommy
Haglund

Åke 
Eklöf

Björn 
Andrén

Håkan  
Lindh

Thommy Haglund
Chef  för koncernstab Personal.
Född 1950. Anställd 2001.
Aktieinnehav i Holmen: 7 000 köpoptioner.

Christer Lewell
Chef  för koncernstab Information.
Född 1948. Anställd 1987.
Aktieinnehav i Holmen: 10 000 köpoptioner.

Sven Wird
Chef  för koncernstab Teknik.
Född 1951. Anställd 1995.
Aktieinnehav i Holmen: 50 aktier, 10 000 
köpoptioner.

Johan Flodström
Chef  för koncernstab Juridik till och med  
17 april 2005.

Affärsområden
Björn Andrén
Chef  för Holmen Skog.
Född 1946. Anställd 1971.
Aktieinnehav i Holmen: 10 000 köpoptioner.

Åke Eklöf
Chef  för Holmen Kraft.
Född 1945. Anställd 1974.
Aktieinnehav i Holmen: 1 200 aktier, 10 000 
köpoptioner.

Björn Kvick
Chef  för Iggesund Paperboard.
Född 1950. Anställd 1983.
Aktieinnehav i Holmen: 10 000 köpoptioner.

Håkan Lindh
Chef  för Iggesund Timber.
Född 1964. Anställd 1994.
Aktieinnehav i Holmen: 0.

Arne Wallin
Chef  för Holmen Paper.
Född 1954. Anställd 1988.
Aktieinnehav i Holmen: 5 000 köpoptioner.

Köpoptioner är utfärdade av 
L E Lundbergföretagen AB. Se sid. 20.

Sven Wird

Christer
Lewell
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Holmen ABs bolagsstämma 2006 hålls 
tisdagen den 28 mars kl. 16.00 i Vinter-
trädgården, Grand Hôtel (ingång Royal), 
Stockholm.

Deltagande i stämman
Aktieägare som önskar delta i bolags-
stämman ska dels vara införd i den av 
VPC AB förda aktieboken senast ons-
dagen den 22 mars 2006, dels anmäla sig 
hos bolaget senast onsdagen den 22 mars 
2006 kl. 17.00 under adress:
Holmen AB
Koncernstab Juridik
Box 5407
114 84 Stockholm

Anmälan kan också göras per telefon  
08-666 21 11, telefax 0660-759 78 eller 
via bolagets hemsida www.holmen.com
 För att få delta i stämman måste aktie-
ägare som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier tillfälligt inregistrera dessa i eget 
namn hos VPC. Sådan omregistrering 
måste vara verkställd senast onsdagen 
den 22 mars 2006.

Utdelning
Styrelsen har föreslagit att till aktieägarna 
ska utdelas 11 kronor per aktie. Som 
avstämningsdag för erhållande av utdel-
ning har styrelsen föreslagit fredagen den 
31 mars 2006. Om bolagsstämman beslu-

tar enligt förslaget beräknas utdelningen 
komma att utsändas av VPC onsdagen 
den 5 april 2006.
 Aktieägare ombeds underrätta sitt 
kontoförande institut om ändringar av 
namn och adress.

Bolagsstämma

Holmen offentliggör ekonomiska rappor-
ter enligt följande under 2006:

2 februari Bokslutsrapport för 2005
Vecka 10 Årsredovisning för 2005
27 april Delårsrapport januari-mars
15 augusti Delårsrapport januari-juni
8 november  Delårsrapport januari-

september.

Bokslutsrapport för 2006 offentliggörs 
den 1 februari 2007. 

 Aktieägare som inte avsagt sig tryckt 
ekonomisk information erhåller årsredovis-
ning och tidningen Holmen Business Report, 
som på svenska och engelska kommer ut 
med fyra nummer 2006. Tidningen innehål-
ler boksluts- och delårsrapporter samt aktu-
ella reportage om Holmens verksamhet. 
 Beställning av tryckt och elektroniskt 
överförd ekonomisk information kan ske 
på hemsidan under Aktieägarservice.

Holmen och omvärlden 2005
”Holmen och omvärlden 2005” publice-
ras i slutet av mars och redogör för hur 

Holmen utifrån en helhets-
syn arbetar med miljö, soci-
alt ansvar samt ekonomi.
 Fullständig miljöredo-
visning för 2005 finns på 
hemsidan.
 Den ekonomiska infor-
mationen samt Holmen och 
omvärlden 2005 återges på 
svenska och engelska på 
hemsidan. Holmen och 
omvärlden finns även på 
spanska. Beställning och 
prenumeration kan göras 
via hemsidan och hos 

Holmen AB
Koncernstab Information
Box 5407
114 84 Stockholm
Tel 08-666 21 00
Fax 08-666 21 30
E-post: info@holmen.com

www. holmen.com

Ekonomisk information

Holmen Business Report kommer ut med fyra nummer 2006.
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Hongkong
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Huvudkontor

Produktionsorter

Arkningsanläggningar

Försäljning,

distribution etc.

Holmen Paper

Iggesund Paperboard

Iggesund Timber

Holmen Skog

Holmen Kraft 

Holmen 
i korthet

Publikt skogsindustribolag
Holmen är en skogsindustrikoncern 
som tillverkar tryckpapper, kartong och 
trävaror. Koncernen äger också skogs- 
och krafttillgångar. Nettoomsättningen 
uppgick under 2005 till cirka 16,3 mdkr 
och antalet anställda var cirka 4 900.
 Holmen är ett publikt bolag. Aktien 
är noterad på Stockholmsbörsen och 
aktieserierna A och B fi nns på listan över 
de mest omsatta aktierna.

2,7 miljoner ton 
papper och kartong
Holmen kan årligen tillverka cirka 2,7 
miljoner ton tryckpapper och kartong. 
 Holmen befäster med den nya maski-
nen i Madrid sin position som Europas 
femte största tillverkare av tryckpapper 
med en total kapacitet om 2 160 000 
ton/år. Inom kartong baserad på färsk-
fi ber är Holmen med en kapacitet om 
545 000 ton/år Europas tredje största 
till verkare.

Kommunikation och profilering
Med ord och bilder förmedlar tryckpap-
per budskap och medverkar till kommu-
nikation. På samma sätt profi lerar kar-
tong innehållet i förpackningar.
 Holmens tryckpapper används i 
vecko- och månadstidningar, dagstidning-
ar, sport- och affärstidningar, bilagor, 
kataloger och direktreklam. 
 Förpackningar för livsmedel, chok-
lad, tobak, parfym och medicin samt 
trycksaker tillverkas av kartong från 
Holmen. 
 Golv, trappor, dörrar, fönster och 
möbler från snickerier, hyvlerier och 
andra vidareförädlare har Holmens 
trävaror som bas.

Verksamhet under fem sekler
För snart 400 år sedan lade hertig Johan av 
Östergötland grunden till 
Holmens Bruk i Norr-
köping med ett 
vapenfaktori på en 
holme (därav nam-
net Holmen) i 
 Motala Ström. 
Detta stod klart 
1609.
 Även Iggesunds 
anor går tillbaka till 1600-talet. Östanå 
Pappersbruk blev 1665 den första indu-
strianläggningen i trakten.

Fem affärsområden
Koncernens fem affärsområden har hela 
affärsansvaret för sina verksamheter. 
Holmen Paper (tryckpapper), Iggesund 
Paperboard (kartong) och Iggesund 
Timber (trävaror) tillverkar och säljer 
produkter. Holmen Skog och Holmen 
Kraft svarar för tillgångar och anskaff-
ning inom skog respektive elkraft. 
 Holmen Skog säljer även virke till andra 
skogsindustrier. 
 Holmen Paper och Iggesund Paper-
board svarar tillsammans för cirka 80 % 
av koncernens nettoomsättning.

Produktion i tre länder
Holmen producerar i tre länder. I 
Sverige och Spanien tillverkas tryckpap-
per.  Kartong produceras i Sverige och 
England. Trävaror tillverkas i Sverige. 
 Fem av de sju producerande enheterna 
är belägna i Sverige. Här fi nns också tio 
av de 14 pappers- och kartongmaskiner-
na. Av cirka 4 900 anställda är ungefär 
3 800 verksamma i Sverige.
 Värdet av fakturering till kunder utan-
för Sverige representerar cirka 3/4 av 
omsättningen.
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Övriga världen, 10
Övriga Europa, 4
Övriga EU-länder, 13
Italien, 4
Nederländerna, 5
Frankrike, 5
Spanien, 7

■  Europa, 90

* Varav skog och kraft 14

Nettoomsättning per marknad, %

Sverige, 24*

Storbritannien, 14

Tyskland, 14

Fyra marknader dominerar
Holmens enskilt största marknader är Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien. 
Dessa länders förlag svarar för de största inköpen av tryckpapper. 
 Tyska, brittiska och franska konverterare av förpackningar står för merparten av 
kartonginköpen. 
 Storbritannien och de skandinaviska länderna är huvudmarknader för trävaror.

Holmen AB 
Huvudkontor
(Strandvägen 1)
Box 5407
114 84  STOCKHOLM
Tel 08-666 21 00
Fax 08-666 21 30
E-post info@holmen.com
www.holmen.com

Holmen Paper AB
(Vattengränden 2)
601 88  NORRKÖPING
Tel  011-23 50 00
Fax 011-23 63 04
E-post info@holmenpaper.com
www.holmenpaper.com

Holmen Paper Hallsta 
763 81  HALLSTAVIK
Tel 0175-260 00
Fax 0175-264 01
E-post info@holmenpaper.com

Holmen Paper Braviken
601 88  NORRKÖPING
Tel 011-23 50 00
Fax 011-23 66 30
E-post info@holmenpaper.com

Holmen Paper Madrid
Parque Industrial La Cantueña
C/del Papel 1
ES-28947 FUENLABRADA  
(Madrid)
SPANIEN
Tel  +34 91 642 0603
Fax  +34 91 642 2470
E-post info@holmenpaper.com

Holmen Paper Wargön
468 81  VARGÖN
Tel 0521-27 75 00
Fax 0521-27 75 80 
E-post info@holmenpaper.com

Iggesund Paperboard AB
825 80  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-288 00
E-post info@iggesundpaperboard.com
www.iggesundpaperboard.com

Iggesunds Bruk
825 80  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-285 32
E-post info.ib@iggesundpaperboard.com

Workington Mill
WORKINGTON Cumbria
CA14 1JX
STORBRITANNIEN
Tel +44 1900 601000
Fax +44 1900 605000
E-post info.wo@iggesundpaperboard.com

Ströms Bruk
Box 67
820 72  STRÖMSBRUK
Tel 0650-289 00
Fax 0650-289 30
E-post info.sb@iggesundpaperboard.com
 

Iggesund Timber AB
Box 45
825 21  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-280 57
E-post info@iggesundtimber.com
www.iggesundtimber.com

Iggesunds Sågverk
Box 45
825 21  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax  0650-284 48
E-post info@iggesundtimber.com

Holmen Skog AB
(Hörneborgsvägen 6)
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-754 00
Fax 0660-759 85
E-post info@holmenskog.com
www.holmenskog.com

Holmen Kraft AB 
(Hörneborgsvägen 14)
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-754 00
Fax 0660-755 10
E-post info@holmenkraft.com
www.holmenkraft.com

Adresser

Fullständig adressförteckning finns på Holmens hemsida, www.holmen.com




