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FAKTA OM  
ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 för moderbolaget och 
koncernen består av förvaltningsberättelsen (sidorna 47–50) och 
de finansiella rapporterna jämte noter och kommentarer (sidorna 
51–82). Den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt ÅRL ingår i 
årsredovisningen (sidorna 30–39).

Omslagsbild: Trähus presenterat 
i Svt:s programserie Husdrömmar 
där fasaden består av panel av 
den impregnerade och linolje-
behandlade produkten Linax från 
Bergs dotterbolag Bitus AB.  
Foto: Linda Gredåker
 
Produktion: Bergs i samarbete 
med Settcom AB.

19. 30.

37.10.
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Detta är 
Bergs

Bergskoncernen består av en grupp självständiga 
dotter bolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, 
producerar och marknads för förädlat trä för olika 
tillämpningar. 

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompe-
tens kring vidare förädling, bidrar Bergs till att bygga ett 
hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från håll-
bart brukade skogar i Östersjöregionen. 

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och 
Stor britannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. 
De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Balti-
kum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor och 
koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq sedan 1984.

Bergs äger och utvecklar företag 
som förädlar trä.

Produktområden

Wood Protection
Behandlat trä (impregnerat, brandskyddat mm) enligt 
internationella standarder och miljömässiga krav.   
Här ingår även ett specialsortiment av obehandlade 
och behandlade hyvlade produkter till DIY-sektorn. 
 Vanliga tillämpningar är t ex fasadspanel, 
 husstommar, trädäck och liknande konstruktioner  
där krav på funktion, hållbarhet och estetik är höga.

Joinery
Högkvalitativa träprodukter såsom hus, 
dörrar, fönster, utemöbler och 
trädgårdsprodukter.

Sawn Wood
Sågade trävaror för ytterligare vidare-
förädling av annan industri.

44%

12%

36%

Utöver dessa tre produktområden bedriver Bergs verksamhet inom pelletsproduktion och logistik. Den verksamheten 
representerar 8 procent av koncernens omsättning och beskrivs mer utförligt på sidan 28.
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Året i 
korthet

 Förbättrat resultat, kassaflöde och finansiell ställning. 

 En inledande optimism i början av året förbyttes till en stor osäker het 
med anledning av den globala corona pandemin. Gradvis under året 
steg efter frågan på koncernens produkter, inte minst genom att 
ombyggnationer och renoveringar, framför allt i privata hushåll ökade. 

 Som ett led i den ändrade inriktningen av koncernen, där ambitionen 
är att öka andelen värdeskapande förädling, såldes den svenska 
sågverksrörelsen till Vida AB.

MKR, Omsättning

Nettoomsättningen ökade med 5% till 
2 149 Mkr (2 056), främst till följd av högre 
försäljningsvolymer för förädlade trävaror. 

MKR, Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 137 Mkr 
(73). Justerat rörelseresultat uppgick 
till 137 Mkr (55).

2 149 137

Föreslagen utdelning per aktie

0,20 kr
MKR, Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten, 
inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till 
355 Mkr (147). 

355
Belopp i Mkr 2020 2019

Nettoomsättning 2 149 2 056

EBITDA 212 133

Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) 212 115

Justerad EBITDA-marginal, % 9,9 5,6

Rörelseresultat 137 73

Rörelsemarginal, % 6,4 3,6

Justerat rörelseresultat 137 55

Justerad rörelsemarginal, % 6,4 2,7

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,30 0,13

Resultat per aktie, inklusive avvecklad verksamhet, kr 0,49 0,13

Eget kapital per aktie, kr 3,61 3,18

Den svenska sågverksrörelsen såldes den 1 september 2020 och redovisas som avvecklad verksamhet. 
Jämförelseperioder i koncernens resultaträkning har omräknats.

Nyckeltal
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Viktiga 
händelser
Nedläggning av sågverk
Efter en strategisk översyn av den svenska sågverks-
rörelsen fattades beslut om att stänga Gransjö sågverk 
permanent. Nedläggningen kommunicerades i mars och 
påverkade cirka 45 medarbetare. 

Tillfällig anpassning av produktionen
Under tidig vår sjönk efterfrågan kraftigt i bland annat 
Storbritannien, kopplat till Covid-19 pandemin, varför en 
tillfällig anpassning av produktionen med viss permitte-
ring av personal genomfördes. 

Uppskjuten utdelning
Styrelsen beslutade att dra tillbaka den tidigare före-
slagna utdelningen om 0,04 kr per aktie, totalt cirka 14 
Mkr. Detta mot bakgrund av då rådande omvärldsklimat 
med osäkerhet kring de ekonomiska effekterna som 
spridningen av coronaviruset medförde. Koncernens 
finansiella ställning och manöverförmåga prioriterades.

Försäljning av de svenska sågverken
I juni genomfördes en strukturaffär omfattande de fyra 
sågverken i Vimmerby, Orrefors, Mörlunda samt det tidi-
gare nedlagda Gransjö som såldes till Vida AB. Köpe-
skillingen uppgick till cirka 390 Mkr och syftet var att tyd-
ligare kunna fokusera på den tidigare beslutade inrikt-
ningen mot ökad vidareförädling. 

Strategisk översyn
Ett omfattande strategiarbete inleddes under hösten för 
att tydliggöra den framtida inriktningen för koncernen. 
Prioritet har varit en affärsplan som bidrar till stabil tillväxt 
samt en hög och förutsägbar lönsamhet och därigenom 
ett ökat aktieägarvärde.

Investering i ökad produktionskapacitet
Vid Bitus i Nybro, Sverige, har en ny produktions lokal 
färdig ställts som möjliggör att samarbetet med 
Organowood, där Bitus producerar miljö klassade kisel-
tryckta trävaror, kan expandera.

Utveckling med design och digitala tjänster
Bergs dotterbolag Woodworks by Bergs säljer flera av 
koncernens produkter till både företag och direkt till kon-
sumenter. Bolaget har en god marknadskunskap och 
arbetar med att utveckla framtida tjänster som innebär att 
det ska bli enklare för kunder att jämföra olika alternativ 
samt att även genomföra köp online. Det är en intressant 
alternativ försäljningskanal som nu ges prioritet i Bergs 
interna arbete.

En ytterligare satsning under året var förvärvet av varu-
märket Radical Wood. Radical Wood med bas i Åre, 
Jämtland, producerar och säljer trämöbler för utomhus-
bruk. Förvärvet passar väl i Bergs existerande sortiment 
av trädgårdsprodukter.

Utveckling av engelsk logistikhub
Under året har investeringar gjorts i koncernens hamn- 
och logistikanläggning i Creeksea i sydöstra England. 
Förbättringar har gjorts i lagerbyggnader och i förmågan 
att ge service till inkommande fartyg för lossning och last-
ning. Närheten till den nationella vägen M25 gör anlägg-
ningen värdefull för vidare distribution inom 
Storbritannien.

Radical Wood med bas i 
Åre, Jämtland, ingår från 
och med årsskiftet i 
Woodworks by Bergs, ett 
dotterbolag till Bergs.

5
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Covid-19 och 
Bergs 

Produktionen har  
kunnat fungera normalt  

och efterfrågan från  
Gör det själv-segmentet  

har varit starkt.

I en omvärld där begränsningar i 
möten och rörlighet snabbt förändrar 
villkoren för att göra affärer, är 
samarbetet mellan leverantör och 
kund viktigare än någonsin.

Att kunna prioritera och ständigt förbättra närvaro 
och säkerställa försörjningskedjan för oss själva och 
våra kunder är avgörande för att förbli en eftertrak-
tad partner. Det visar sig tydligt att Bergs decentra-
liserade organisation är adaptiv och flexibel och kan 
anpassa sig snabbt när förutsättningarna förändras, 
så som skedde under 2020. 

Vi blir samtidigt påminda om den transformation 
som sker i hela näringslivet, där digitala lösningar 
som t ex en utökad e-handel etableras i en allt 
högre takt. Fler pågående projekt inom koncernen 
syftar till att stärka de olika bolagens konkurrens-
kraft med detta i åtanke.

Vidtagna åtgärder i koncernen
Under våren beslutades att skjuta upp årsstämman 
i maj. I samband med det skulle även en chefskon-
ferens med deltagare från koncernens olika dotter-
bolag hållas. Den ställdes in och genomfördes i 
någon mindre skala digitalt. Under året har det varit 
mycket restriktivt med resor och en övergång till 
digitala möten. Antal medarbetare på kontor 
begränsades med uppmaning att arbeta från bosta-
den där det är praktiskt och tekniskt möjligt. Dotter-
bolagschefer ålades att prioritera hälsa och 

säkerhet framför optimering av den dagliga 
verksamheten.

Påverkan på personal och anläggningar
Några enstaka fall av Covid-19 konstaterades bland 
koncernens anställda under 2020. Produktionen har 
kunnat fungera normalt och leveranser har till och 
med gått att öka. Möjligheten till möten i samband 
med försäljning och marknadsföring har 
begränsats.

Påverkan finansiellt
Efterfrågan på sågade och hyvlade trävaror har varit 
oväntat bra under andra halvåret 2020 och produk-
tionstakten har inte ökat i samma takt. Detta har 
resulterat i låga lager och prisökningar. Bergs har inte 
erhållit statligt stöd i den svenska verksamheten och 
endast i ytterst begränsad omfattning i  Storbritannien 
och Baltikum i form av permitteringsstöd.

Påverkan på verksamheten
Bergs och liknande företag i träbranschen har upp-
levt en högre efterfrågan inom det sk. DIY-segmen-
tet kopplat till nedstängningar som skett i vissa 
länder. Mer tid i bostaden har ökat intresset för 
renoveringar och olika typer av förbättringar. Vi 
bedömer dock att de långsiktiga förändringarna 
kommer vara begränsade och att övergripande 
makrotrender kopplat till ekonomisk utveckling, 
byggnation och renoveringar fortsätter. Köpmönster 
förändras delvis, där kunder i högre utsträckning vill 
kunna se produktfakta, tydliga erbjudanden och 
avsluta affären digitalt. Den utvecklingen kommer 
att prioriteras och påskyndas inom Bergs.
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»2020 blev ett turbulent 
år som bjöd på både 
optimism, stor osäkerhet 
men inte minst en ökad 
klarhet kring koncernens 
framtida inriktning.«
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Förnyelse 
enligt plan

VD-ord
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Marknadsläget
Året inleddes med tillförsikt där vi märkte av en 
generellt ökad efterfrågan och bättre priser på flera 
olika träprodukter. Det hängde bland annat 
samman med den omfattande strejken i Finland, 
men även på neddragningar av produktionen i 
Kanada. Uppgången under det första kvartalet 
följde på en ganska svag avslutning på 2019. Bergs 
och andra skandinaviska aktörer kunde skönja en 
optimism som relativt snart vändes mot en stor 
osäkerhet.

När det stod klart för alla hur omfattande och 
gränslös pandemin var, inleddes ett arbete för att i 
största mån minimera riskerna för vår personal, sta-
bilisera försörjningskedjor till kund och anpassa 
produktionen inför en förväntad nedgång i efter-
frågan. För att skapa större finansiell handlingsfrihet 
beslutade styrelsen att ingen utdelning skulle utgå. 
Omvärldsläget var under en period osäkert 
och turbulent.

Även om omfattande sk lock-downs genomför-
des i många länder, med inskränkningar i människ-
ors rörlighet, kunde bygghandeln bedriva normal 
verksamhet och fortsatte leverera till privatpersoner 
inom det sk DIY-segmentet för olika renoverings- 
och förbättringsarbeten. Den utvecklingen fortsatte 
under resten av året, med förbättrade priser under 
det tredje och fjärde kvartalet. För Bergs del ökade 
försäljningen av både sågat trä, behandlat trä 
(Wood Protection) samt fönster, dörrar, småhus och 
inte minst inom trädgårdssortimentet. Vid dotterbo-
laget Byko-Lat rådde från maj fullt kapacitetsutnytt-
jande, där vi även hade svårt att klara efterfrågan 
på vissa säsongsmässiga sortiment, fram för allt 
inom trädgårdsprodukter. Det industriella byggan-
det var på många håll helt nedstängt under senvå-
ren, men givet uppgångar i andra segment, påver-
kade det Bergs mer marginellt.

Brexit
Storbritannien är koncernens största enskilda 
marknad. Den överenskommelse som träffades 
med EU i slutet på 2020 innebär en stabilitet för 
dessa affärer. Något ökad byråkrati blir visserligen 
följden, men en utveckling med tullar har undvikits. 
Dotterbolagens affärer i landet kommer fortsätta att 

utvecklas och genom koncernens ägarskap till 
hamn- och logistikanläggning i Storlondons närhet, 
finns fler och spännande utvecklingsmöjligheter 
som löpande utvärderas. 

Framtida strategi
De senaste åren har en omfattande förändring och 
förnyelse av Bergs inletts. Vi ser goda förutsätt-
ningar att ytterligare öka andelen förädling i befintlig 
verksamhet och det arbetet skalas upp. Koncernen 
kommer därvid att prioritera utveckling av verksam-
heter inom områdena Wood Protection och Joinery, 
som vi bedömer är segment med gynnsamma 
marknadsförutsättningar, samtidigt som Bergs 
redan har en stark position. Syftet är att tillskapa en 
jämn och ökad lönsamhet.

Avvecklingen av den svenska sågverksrörelsen
Bergs träffade den 17 juni ett avtal med Vida Aktie-
bolag om överlåtelse av Bergs svenska sågverks-
rörelse. Transaktionen omfattade sågverken i 
 Orrefors, Vimmerby och Mörlunda. Affären genom-
fördes slutligen den 1 september 2020. Vida köpte 
även tillgångarna vid det redan avvecklade sågver-
ket i Gransjö.

En fortsatt utveckling av denna verksamhet i 
Bergs, skulle ha inneburit stora och nödvändiga 
investeringar för att säkerställa förmåga och konkur-
renskraft. Genom vårt beslut har vi undvikt en onö-
digt hög finansiell risk.

Avyttringen av den svenska sågverksrörelsen 
innebär en betydande förändring av koncernstruk-
turen samtidigt som helt nya finansiella förutsätt-
ningar skapas för den framtida utvecklingen. För-
säljningen är helt i linje med den uttalade strategin 
att utveckla koncernens verksamhet mot mer föräd-
lade segment.

Utveckling av kvarvarande verksamhet
Koncernen äger sju framgångsrika och lönsamma 
dotterbolag. Dessa kommer att utvecklas vidare 
och en offensiv plan som innebär investeringar på 
uppemot 500 Mkr under de kommande tre åren, 
ska skapa förutsättningar för en betydande orga-
nisk tillväxt i marknader vi bedömer som 
intressanta. 

» För Bergs del ökade 
försäljningen av både 

sågat trä, träskydd, samt 
fönster, dörrar, småhus 

och inte minst inom 
trädgårdssortimentet. «

Hållbarhet
Den tydliga trenden med ökat byggande i trä fort-
sätter. Den har på allvar tagit fart även i det större 
industriella segmentet, där trä blir vanligare och tar 
marknadsandelar. Bergs har en tydlig roll i denna 
utveckling och vi kommer att förstärka vår förmåga 
att leverera klimatsmarta produkter inom våra 
utvalda segment för att dra nytta av utvecklingen.

Koncernens nyligen beslutade hållbarhetsstra-
tegi kommer att vara en förutsättning för den fort-
satta utvecklingen och genomförandet ska visa 
marknaden att vi är långsiktiga och ansvars-
tagande. En hållbarhetschef har utsetts och arbetet 
kommer noga följas upp av både mig och styrelsen.

Medarbetare
Jag vill tacka alla kollegor i koncernen för det 
gångna året och riktar en särskild hälsning till de 
medarbetare som gick över till Vida AB i samband 
med försäljningen av de svenska sågverken. De var 
i hög grad bidragande till att bolaget hade ett gott 
rykte. Lycka till!

Aktieägare
Tack även till dig som är aktieägare i Bergs för för-
troendet. Koncernen är nu rustad för att förverkliga 
planerna på att utveckla våra befintliga dotterbolag, 
vara mer offensiva inom utvalda segment och att 
uppnå en förbättrad lönsamhet och därmed ett bra 
värde för ägarna.

Jag ser fram mot att fortsätta och utveckla 
Bergs till en framgångsrik och lönsam koncern som 
äger, utvecklar och driver konkurrenskraftiga dotter-
bolag med inriktning mot förädlat trä. 

Vimmerby i mars 2021

Peter Nilsson, 
VD och koncernchef 

VD-ord
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En koncern 
i förändring

Fritidshus från Byko-Lat som 
marknadsförs och säljs av Wood-
works by Bergs i Sverige.

Bergs har en lång historia som 
företag och kunde 2019 högtidlig-
hålla 100 år av verksamhet. I allt 
väsentligt under denna period har 
Bergs varit ett sågverksföretag som 
processat rundvirke till plankor och 
bräder och sålt dessa produkter på 
nära och fjärran marknader där hög 
kvalitet uppskattas. 

Ökad förädlingsgrad genom förvärvet av 
Norviks verksamheter i Baltikum och UK
Under de senaste åren har Bergs inlett en omfat-
tande förändring och förnyelse. Syftet är att genom 
ökad diversifiering och förädlingsgrad mildra de 
kraftiga svängningar som historiskt kännetecknar 
sågverksbranschen. De stora fluktuationerna i 
priser och efterfrågan parad med en osäker och 

volatil råvarumarknad försvårar planering och 
utveckling av segmentet.

Jämte en önskad nedtoning av sågverkens tyngd 
i Bergs genererar också produkter med högre för-
ädlingsvärde högre lönsamhet över tid. För produk-
ter där kostnaden för råvaran är betydligt lägre än 
vid ett sågverk ökar förutsättningarna att genom 
egna åtgärder påverka slutproduktens totalkostnad.

En avgörande händelse i utvecklingen mot 
högre förädlingsgrad var förvärvet av Norvik hfs 
verksamheter i Baltikum och Storbritannien 2018. 
Det innebar att koncernens omsättning dubblera-
des och samtidigt fick tillgång till konkurrenskraftiga 
produktionsenheter och högspecialiserad kunskap, 
framför allt när det gäller vidareförädling.

Avvecklingen av den svenska sågverksrörelsen
Ett ytterligare, stort steg i riktning mot högre föräd-
lingsgrad och minskad affärsrisk togs i och med 
2020 års överlåtelse av den svenska sågverksrörel-
sen till Vida. Jämte sågverken i Orrefors, Vimmerby 
och Mörlunda köpte Vida även tillgångarna vid det 

redan avvecklade sågverket i Gransjö. Den avytt-
rade rörelsen representerar en årlig försäljning om 
cirka 1 100 Mkr och har under de senaste fem åren 
uppvisat en EBITDA-marginal om 3–11 procent.

Finansiell styrka
Genom avyttringen av den svenska sågverks-
rörelsen kom också Bergs finansiella ställning att 
stärkas. Från en nettolåneskuld om 675 Mkr vid 
ingången av 2020, motsvarande en nettoskuldsätt-
ningsgrad om 0,61, förfogade Bergs vid årsskiftet 
över en nettokassa om 32 Mkr. 

Upplåningspotentialen är således betydande 
och av stor betydelse för finansieringen av Bergs 
fortsatta expansion inom prioriterade 
produktområden.

Bergs för framtiden
Kvarvarande verksamheter i Bergs har en netto-
omsättning om cirka 2 100 Mkr med en marginal 
som över tid varit högre och mer stabil än vad den 
sålda sågverksrörelsen uppvisat. 

Denna verksamhet består av träförädlingsverksam-
het inom träskydd, hyvling, tillverkning av hus, föns-
ter, dörrar, trädgårdsprodukter och pellets. I  Lettland 
och Estland bedrivs även sågverksrörelse med en 
årlig produktion om cirka 350 000 kubik meter samt 
hamn- och distributionsverksamhet i England. 

För att förtydliga den framtida inriktningen 
bedrivs verksamheten i Bergs inom tre produkt-
områden, tillika rapporterade segment. Dessa är 
Wood Protection, Joinery och Sawn Wood. Där-
utöver bedriver Bergs produktion av pellets och en 
hamn- och distributionsverksamhet i 
Storbritannien.

Koncernen kommer att prioritera utveckling av 
verksamheter inom områdena Wood Protection och 
Joinery, vilka bedöms ha gynnsamma marknads-
förutsättningar, samtidigt som Bergs redan har en 
stark position som kan utvecklas och skalas upp. 
En stor tillgång är dotterbolaget Bitus i Sverige som 
bedriver omfattande träskyddsproduktion och lik-
nande verksamhet förekommer även i koncernens 
anläggningar i Baltikum och Storbritannien. Inom 

– från sågverksbolag till 
aktivt ägarbolag
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Tillväxt både  
organiskt och  

via förvärv

Vägledande 
principer för  

Bergs

En stark  
finansiell ställning  
skapar oberoende  

och möjliggör  
utveckling

Tillväxt och  
lönsamhet med hög 

förutsägbarhet

Självständiga  
dotterbolag  
med tydliga  
resultatkrav

Koncernen ska  
kännetecknas av en 
entreprenörskultur  

som utvecklar  
medarbetare  
och företag

Kundefterfrågan  
ska avgöra  

investeringar  
och typ av  
verksamhet

Verksamheterna  
ska bidra till  
en hållbar  
utveckling

området Joinery förfogar Bergs över betydande 
anläggningar i Baltikum för produktion av fönster, 
dörrar, hus och trädgårdsprodukter. 

Koncernen har idag sin verksamhet förlagd till 
Baltikum, Sverige och Storbritannien. Strategin 
bygger på fortsatt expansion på dessa huvudmark-
nader. Jämte dagens kanaler kommer digital försälj-
ning och mer avancerade logistiklösningar att eta-
bleras. I syfte att stärka kundbasen är en del av 
strategin inriktad på mer systematiskt bedriven 
produktutveckling.

Bilden av Bergs
Den förändring av koncernen som nu görs handlar 
om hur produktutveckling och produktion ska 
anpassas till efterfrågan och nya förändrade 
köpmönster.

Bergs ska i högre utsträckning vara förknippat 
med att sälja produkter och lösningar som skapar 
mervärde för kunderna. Bergs ska inte vara 

förknippat med standardsortiment baserat på volym 
där lågt pris är prioriterat. Ett ökat varumärkesper-
spektiv, ett förbättrat självförtroende som framtida 
partner, inte endast till bygghandel utan lika mycket 
till arkitekter, konstruktörer, inköpare, säkerhets-
konsulter och andra beslutspåverkare kommer att 
ha betydelse. Bergs olika varumärken kommer att 
ta plats och finna sin position på marknaden. Det 
nyligen etablerade marknads- och försäljningsbola-
get Woodworks by Bergs har en viktig roll i den 
uppgiften.

Förvärvsstrategi
Vid sidan av organisk tillväxt kommer förvärv att 
kunna utgöra del av Bergs fortsatta expansion. 
Avgörande vid beslut kommer att vara lönsamhet, 
hållbarhet samt möjligheter till ytterligare tillväxt 
samt optimering av verksamheten. Med nuvarande 
kapitalstruktur finns betydande utrymme för offen-
siva förvärv under den kommande treårsperioden.

Affärsidé 
Bergs äger och utvecklar företag som producerar 
och säljer förädlade träprodukter till krävande 
kunder på utvalda marknader.

Det innebär att:

• Vi äger och utvecklar företag inom träförädling
• Våra dotterbolag utvecklar och producerar förädlade trävaror 

med kundens behov i centrum
• Vi har en decentraliserad affärsmodell
• Vi arbetar hållbart i hela värdekedjan – med råvara från ansvars-

fullt brukade skogar – fram till färdig produkt och leverans

Hållbarhetsstrategi antagen
Under 2020 har Bergs utvecklat en strategisk
plan för hållbarhetsarbetet vilken utgör en integre-
rad del av företagets övergripande affärsstrategi.
Den nya hållbarhetsstrategin syftar till att stärka 
affärsverksamheten där hållbar utveckling ska ses 
utifrån ett helhetsperspektiv och påverka all verk-
samhet och kommande investeringar och affärs-
beslut. Som andra långsiktiga företag måste Bergs i 
högre grad gå mot att betrakta hela verksamheten 
som ett evigt kretslopp med stor respekt för både 
människor och resurser.

Att vara aktieägare i Bergs
Målet med den nya strategin är att öka värdet för 
aktieägarna. Bergs kommer vara en aktiv ägare 
med tydliga krav på utveckling och lönsamhet i de 
olika dotterbolagen. På koncernnivå kommer Bergs 
vare en pådrivande aktör för förändring och sunda 
strukturåtgärder i olika delar av förädlingskedjan för 
att uppnå skalfördelar eller introducera ny teknik 
eller marknadskanaler för att växa. Det innebär att 
Bergs har som mål att växa med totalt 10 procent 
årligen, både organiskt och via förvärv. 

En koncern i förändring
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Mål för Bergs

Område Mål Utfall 2020

Råvara från hållbart 
brukade skogar

Minst 80% certifierat virke 
senast 2024

59%

Fossilfri produktion Inga fossila utsläpp (Scope 
1+2) från dotter bolag till 2030

0,015 Mt CO2e

50% minskning av fossila 
utsläpp i transportkedjan, 
mot baseline 2020, till 2030

0,034 Mt CO2e

Ansvarsfullt  
resursutnyttjande

Inget träspill till 2022 Målet beslutades i 
december 2020.  
Mätmetod inte färdigställd

Ingen påverkan på grund-
vatten till 2025

Målet beslutades i
december 2020.
Mätmetod inte färdigställd

Säkra och jämställda 
arbetsplatser

Minska arbetsrelaterade 
arbetsskador med 50% till 
2025 (2020 baseline)

20 olyckor per miljon 
arbetade timmar

Förbättrad jämställdhet 67% män

Kärnvärden och  
affärsetik

100% av medarbetare utbil-
dade i etik, kärn värden och 
hållbarhet till 2023

Utbildning planeras 
påbörjas 2021

Finansiella mål

Hållbarhetsmål

+ Bergs äger och 
utvecklar företag som 
förädlar trä

+ Decentraliserad affärs-
modell med själv-
ständiga dotterbolag

+ Utvecklar produkter 
inom Wood Protection, 
Joinery och Sawn Wood

+ Hållbar och lönsam 
tillväxt genom riktade 
investeringar

• Bergs mål är att nå en årlig tillväxt med 10% över en konjunkturcykel

• Bergs mål är att uppnå en EBITDA marginal på 9% över en konjunkturcykel

• Bergs eftersträvar en finansiell nettsokuld understigande eget kapital

• Bergs mål är en årlig utdelning med normalt 25 – 40% av årets resultat  
efter skatt
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Investerar porträtt

 Attraktiv affärsmodell
Bergs äger och utvecklar företag som vidare-
förädlar trä. Affärsmodellen bygger på en 
starkt decentraliserad styrning och ledning 
där självständiga dotterbolag har ett tydligt 
resultatansvar. Genom att agera som ägare 
kan koncernen styra och leda genom tydliga 
mål och instruktioner och tillhandahålla resur-
ser t ex inom finansiering och förvärv. Affärs-
modellen innebär hög flexibilitet och ökar för-
mågan att anpassa sig till efterfrågan på 
utvalda marknader. Bergs har ambitionen att 
driva strategisk förändring för att uppnå 
högre resultat.

 Marknadsledande positioner
Flera av de produkter och tjänster som produ-
ceras inom Bergs har en mycket stark mark-
nadsposition. Inom t ex träskydd är dotter-
bolagen Byko-Lat och Bitus några av de 
största aktörerna i Europa. Både inom det 
segmentet, men även andra produkt områden, 
gör Bergs bedömningen att det går att ta 
ytterligare marknadsandelar genom ökad för-
säljning och investeringar i befintlig verksam-
het för att öka produktions kapaciteten. Bergs 
är dessutom det enda börsnoterade bolaget i 
Sverige inom träförädling.

Fem skäl till att 
investera i Bergs

 Mot ett hållbart byggande
Den tydliga trenden med ökat byggande i trä 
fortsätter. Den har på allvar tagit fart även i det 
större industriella segmentet, där flerbostads-
hus allt oftare byggs i trä. Under 2020 uppgick 
andelen nybyggda flerbostadshus av trä till 
20 procent, jämfört med 13 procent under 
2019. Bergs har en tydlig roll i denna utveckling 
och kommer att förstärka möjligheten att leve-
rera klimatsmarta produkter för dessa tillämp-
ningar.  Koncernens nyligen beslutade hållbar-
hetsstrategi kommer i det sammanhanget att 
vara en tillgång för den fortsatta utvecklingen 
av koncernen. 

 Hög tillväxt 
Bergs beräknar att uppnå en årlig tillväxt på 
10 procent. Ett investeringsutrymme på 
500 Mkr för satsningar på befintlig verksamhet 
under de kommande tre åren finns tillgängligt. 
Ytterligare finansiellt utrymme existerar för 
ytterligare förvärv för att förstärka marknads-
positionen inom utvalda produktområden.

 Stark finansiell ställning och 
lägre risk
Genom försäljningen av den svenska såg-
verksrörelsen är koncernen inte lika påverkad 
av de kraftiga fluktuationer avseende pris och 
tillgång på råvara som historiskt kännetecknar 
sågverksbranschen. Den framtida intjäningen 
bedöms bli mer förutsägbar och koncernen är 
i princip skuldfri.

Jon Helgi Gudmundsson, du är storägare i 
Bergs och för de som inte redan känner till dig, 
kan du ge en kort presentation av dig själv och 
av Norvik? 
Jag är i grunden islänning och har hela mitt yrkes-
verksamma liv varit aktiv med att bygga och 
utveckla företag, både på Island men även med en 
tydlig internationell utblick.

Vårt familjeägda investeringsföretag heter 
Norvik hf och har huvudfokus inom träindustri och 
byggvaruhandel, där vi har vårt ursprung. Vi äger 
även grossistverksamhet, fastigheter och bolag 
inom skogsförvaltning och råvaruförsörjning. Verk-
samheten startade 1962 med grundandet av 
BYKO, som är en trä- och byggvaruhandel.

Idag är vi den marknadsledande aktören av 
byggmaterial på Island och levererar till både pro-
fessionella användare som byggentreprenörer och 
till allmänheten som en Gör det själv-leverantör. För 
att komplettera byggmaterialverksamheten och för 
att expandera utanför Island, har vi genom åren 
gjort investeringar och byggt upp företag i liknande 
verksamheter i Lettland, Estland, Ryssland och 
Storbritannien. 

Vi har även utvecklat företag inom hemelektro-
nik, vitvaror och livsmedel. Vår specialitet är nog att 
vi är långsiktiga, att vi arbetar nära företagsledning-
arna och att vi är snabba och flexibla när så 
behövs. Den totala försäljningen inom Norvik hf 
uppgår till ca 150 MEUR och representerar ett 
värde på ca 200 MEUR.

Hur blev ni storägare i Bergs?
2018 köpte Bergs Norviks träförädlingsverksamhet 
i Baltikum samt andra tillgångar i Storbritannien 
och betalade en stor del av köpelikviden med 
aktier. Det var ett viktigt strategiskt beslut för oss 
båda och innebar att Bergs fördubblade sin 
omsättning och vi fick en formell ägarroll i det nya 
större Bergs.

På vilket sätt agerar Norvik som aktiv ägare 
i Bergs? 
Det är framför allt jag själv och min son Gudmun-
dur som är starkt engagerade i Bergs. Han sitter 
också i styrelsen. Vi har tillsammans en lång erfa-
renhet och betydande kunskap om branschen. Vi 
arbetar aktivt med ledningen när det finns ett 
behov för vår support och råd. Peter Nilsson och 
Anders Marklund är otroligt professionella och ett 
nöje att samarbeta med. På ett strategisk plan är vi 
aktiva i styrelsen och driver frågor som syftar till att 
utveckla Bergs ytterligare. Försäljningen av den 
svenska sågverksrörelsen under 2020 och utveck-
ling av ny strategisk agenda är några exempel. De 
åtgärderna innebär en minskad volatilitet och har 
även bidragit till att koncernen nu har en stark 
finansiell ställning och är rustade för expansion. 
Dessa och liknande åtgärder syftar till att skapa ett 
förbättrat aktieägarvärde.

En annan av framgångsfaktorerna för Bergs är 
och kommer att vara den decentraliserade och 
entreprenörsinriktade affärsmodellen. Höga krav 
ställs därmed på det lokala ledarskapet där vårt 
kunnande och erfarenhet kan fungera som värde-
fullt stöd och vägledning. Jag tror också vi har 
bidragit till en ökad solidaritet i gruppen och 
intresse för varandra.

Hur fungerar styrelsearbetet i Bergs? 
Det fungerar väldigt väl och vi har en stark samsyn 
kring bolagets utveckling. Det har visat sig särskilt 
tydligt under det senaste halvåret, då vi noga 
genomlyst koncernen och gjort aktiva val kring den 
framtida strategin.

Du själv är inte styrelseordförande? 
Det stämmer. Det är ett medvetet val, även fast vi 
är den största ägaren. Styrelsearbete är väldigt 
mycket ett lagarbete där egenskaper som 

kompetens, integritet och kontinuitet hos de olika 
ledamöterna är viktigare. Michael Bertorp gör dess-
utom ett utomordentligt bra arbete som ordförande.

Ni äger idag cirka 64 procent av Bergs. Några 
tankar om framtiden?
Bergs är ett viktigt innehav för oss. Vi kommer fort-
sätta att vara långsiktiga och delaktiga i 

utvecklingen av bolaget. En ny strategisk inrikt-
ning, med fokus på ökad förädling och nischade 
produktområden, gör att utsikterna ser lovande ut. 
Det tror jag säkert att fler investerare kommer att 
notera. Bergs kommer att växa, både organiskt 
och via förvärv. Rätt tillfälle, rätt aktör som kan 
bidra i denna resa, kan innebära att vårt ägande 
gradvis minskar. 

Jon Helgi Gudmundsson
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Aktien
Handel med aktien 
Aktien är sedan oktober 1984 noterad på 
Stockholms börsen. Idag noteras bolaget på 
Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, 
materials. Sedan juni 2018 är ABG Sundal Collier 
likviditets garant för aktien. Detta innebär att likviditets-
garanten under börsens ordinarie handel ställer både 
sälj- och köpkurser för det antal aktier som motsvarar 
en omsättning på 30 000 kronor. Skillnaden mellan 
köp- och säljkurser (spread) får vara maximalt 
3 procent. 

Aktieägarinformation
Samlad information till aktieägare finns på bolagets 
webbplats bergstimber.com under rubriken Investe-
rare. Där finns också möjligheter att prenumerera 
på pressmeddelanden samt adresser till olika 
kontaktpersoner. 

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 
2020 lämnas med 0,20 kr per aktie. 

Utdelningspolitik 
Bergs mål är att kunna ge en årlig utdelning med 
25 – 40 procent av årets resultat efter skatt. Fakto-
rer som styrelsen i första hand kommer att beakta 
vid framtida utdelningsförslag är investeringsbehov, 
finansiell ställning, resultatutveckling och utsikter för 
de kommande åren.

Bergs Timber B aktiekurs 2018– 2020
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Aktiedata 2020 2019 17–18 16–17 15–16

Antal aktier vid räkenskapsårets slut st 346 728 283 346 728 283 340 787 689 170 787 689 159 787 689
Resultat per aktie efter skatt2) kr 0,49 0,13 0,75 0,15 –0,03
Resultat per aktie efter skatt och full utspädning2) kr 0,49 0,13 0,75 0,15 –0,03
Eget kapital per aktie kr 3,61 3,18 3,09 2,33 2,17
Avkastning på sysselsatt kapital % 8,3 4,4 15,4 7,3 0,50
Föreslagen utdelning per aktie kr 0,20 0,00 0,10 0,05 0,00
Utdelningens andel av vinsten % 40,82 – 18,10 33,33 –
Utdelningens andel av eget kapital % 5,54 – 3,24 2,15 –
Börskurs 31 december (augusti för åren före 2017/18) kr 3,07 2,55 2,97 2,62 2,01
Börskurs/eget kapital per aktie2) % 85 80 96 112 93
Direktavkastning % 6,51 1,57 3,37 1,91 –
P/E-tal ggr 6 20 4 17 neg
Antal omsatta aktier per år3) tusental 37 307 27 977 58 515 26 255 19 686
Börsvärde per bokslutsdatum Mnkr 1 064 884 1 012 447 321
Antal aktieägare per bokslutsdatum st 4 769 5 041 4 951 3 376 3 134

1) Definitioner av ekonomiska begrepp se sidan 79.  
2) Resultat per aktie har omräknats med anledning av nyemitterade aktier.  
3) Antal omsatta aktier avser aktier som handlats över Stockholmsbörsen senaste 12 mån.  

År Antal aktier Aktiekapital Serie A Serie B
Totalt antal 

aktier

1993 10 350 000 240 000 1 830 000 2 070 000
1993 Fondemission 1:1 2 070 000 10 350 000 480 000 3 660 000 4 140 000
1999 Nyemission, förvärv av Järnforsen 659 490 3 297 450 480 000 4 319 490 4 799 490
2005 Nyemission, förvärv av Orrefors 2 000 000 10 000 000 480 000 6 319 490 6 799 490
2007 Nyemission, förvärv av Bitus 100 000 500 000 480 000 6 419 490 6 899 490
2012 Omstämpling av A-aktier till B-aktier 0 6 899 490 6 899 490
2012 Nedsättning av aktiekapitalet –27 597 960 0 6 899 490 6 899 490
2012 Nyemission 89 693 370 89 693 370 0 96 592 860 96 592 860
2014 Nyemission, förvärv av Gransjö 16 856 399 16 856 399 0 113 449 259
2016 Nyemission, förvärv av Broakulla 46 338 430 46 338 430 0 159 787 689
2017 Nyemission, förvärv av Vimmerby 11 000 000 11 000 000 0 170 787 689
2018 Nyemission, förvärv av verksamhet i  

Baltikum och UK 170 000 000 0 340 787 689
2019 Nyemission, förvärv av Fågelfors Hyvleri AB 5 940 594 5 940 594 0 346 728 283

346 728 283

Antalet aktieägare uppgick enligt aktieboken per 2020-12-31 till 4 769 stycken (5 041) 

Aktieägare 2020-12-31  
(10 största ägarna) 

Antal  
aktier

Andel  
röster %

Norvik hf 220 420 843 63,6
P-A Bendt, med bolag 16 257 646 4,7
Peter Thormalm via kapitalförsäkring 13 011 115 3,8
Niklas Sjöfors via bolag 12 383 980 3,6
Åke Bergh med maka 11 860 780 3,4
Fogelfors Bruk AB via kapitalförsäkring 5 940 594 1,7
Futur pension Försäkrings AB 4 950 000 1,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 889 009 1,4
Swedbank Försäkring AB 3 793 159 1,1
Souverain Securities AB 2 500 000 0,7
Övriga 50 721 157 14,6

346 728 283 100,0

Aktiekapital, emissioner mm från 1993
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Bergskoncernen
Bergs operativa verksamhet består av själv ständiga dotterbolag med tydligt 
resultatansvar som bedriver verksamhet inom tre olika produkt områden. Dessa 
är Wood Protection, Joinery och Sawn Wood. Därutöver bedriver Bergs 
produktion av pellets och en hamn- och distributions verksamhet i Storbritannien.

Wood Protection Joinery Sawn Wood Energy & Logistics

Andel av  
omsättning 44% (1 020 Mkr) 12% (274 Mkr) 36% (841 Mkr) 8% (179 Mkr)

Produkter Behandlat trä (impregnerat, brandskyddat 
mm) enligt internationella standarder och 
miljö mässiga krav. Här ingår även ett speci-
alsortiment av obehandlade och behandlade 
hyvlade produkter till DIY-sektorn.

Högkvalitativa träprodukter som 
dörrar, fönster, småhus, utemöbler och 
trädgårdsprodukter.

Sågade trävaror för vidareförädling av 
industrikunder.

Pellets och värmelogs för uppvärmning.

Hamn- och distributionsverksamhet

Användnings- 
områden

Vanliga tillämpningar är t ex fasadspanel, hus-
stommar, trädäck och liknande konstruktioner 
där krav på hållbarhet och estetik är höga.

Om- och tillbyggnader, renoveringar, 
nybyggnationer.

Om- och tillbyggnader, renoveringar, 
nybyggnationer.

Insatsprodukter till annan industri.

Uppvärmning av bostäder samt stallpellets till 
häst- och ridanläggningar

Dotterbolag Bitus 
Byko-Lat
Woodworks by Bergs
Bergs Timber UK

Byko-Lat
Woodworks by Bergs

Vika Wood 
Laesti

Fågelfors 
Byko-Lat
Baltic Distribution Ltd

Produktområdena utgör rapporterande segment från och med 2021. För att underlätta jämförelsen med den finansiella utvecklingen under 2021 har siffrorna för 2020 omräknats enligt den nya segmentsindelningen. 
Detta arbete har gjorts i början av 2021. Segmentsredovisningen i noterna till årsredovisningen avser den segmentsstruktur som följdes upp under 2020.
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Leverans av fritidshus märkta 
Woodworks by Bergs
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Bergskoncernen består av en grupp 
självständiga dotterbolag med tydligt 
resultatansvar som utvecklar, produ-
cerar och marknadsför förädlat trä 
för olika tillämpningar och till olika 
marknader. 

Lokalt entreprenörskap driver Bergs
Respektive dotterbolag utvecklar, tillverkar och 
marknadsför produkter och tjänster till kunder inom 
bygghandeln – både till professionella användare och 
för DIY-segmentet – samt till byggare/entreprenörer 
och för industrikunder. Huvudmarknader är Skandi-
navien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike.

Bolagen kan befinna sig i olika delar av värde-
kedjan, men har det gemensamt att de förädlar trä 
från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Ledning och styrning är delegerat till respektive 
dotterbolag som har ansvar för resultat och 

kapitalbindning. Respektive dotterbolagschef har 
vidare ansvar för strategi, att sondera bland lämp-
liga förvärvskandidater, produktutveckling, varu-
märkesfrågor, försäljning och kundvård. Varje 
dotter bolags chef mäts på fastställda mål och en 
tydlig incitamentsstruktur för nyckelpersoner bidrar 
till god måluppfyllelse. En framgångsfaktor är att 
dessa chefer är högt motiverade av koncernens 
gemensamma mål och effektiva i att leda företaget.

Tillväxt både organiskt och via förvärv
Den övergripande planen för att tillskapa en orga-
nisk tillväxt i koncernen utgår från att respektive 
dotterbolag ska identifiera och planera investeringar 
som bidrar till att förbättra kapacitet och förmåga. 
I grunden har varje dotterbolag uppdraget att för-
bättra lönsamhet i nuvarande verksamhet. I det 
ligger även att säkerställa kostnadseffektivitet och 
att arbeta med ständiga produktivitetsförbättringar. 
Vidare ska bolagen tillse efterlevnad av hållbarhets-
mål och övriga gemensamma åtaganden. Framtida 

Organisationsschema

Bergskoncernen

BERGS

Byko-Lat, Lettland Bitus, Sverige
Woodworks  

by Bergs, Sverige
Bergs Timber UK Ltd
Baltic Distribution Ltd

Vika Wood,  
Lettland

Laesti, Estland
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Råvaruförsörjning

Marknads-
föring och 
försäljning, 

B2B

Försäljning 
och 

distribution

Marknads-
föring och 
försäljning, 

B2C

Hamn- och 
logistik-

verksamhet
Sågverk Sågverk

Koncernfunktioner som redovisning 
och rapportering, finansiering, håll-
barhet och kommunikation.

förvärv kan bli aktuellt. Avgörande vid beslut 
kommer att vara tidigare bevisad lönsamhet och 
hållbarhet, möjligheter till ytterligare tillväxt samt att 
verksamheten förstärker någon av de befintliga 
marknaderna i Bergs samt ett ömsesidigt synsätt 
och värderingar om framtiden. 

Marknadsföring och försäljning
Grundprincipen är att alla dotterbolag i koncernen 
ansvarar för sin egen marknad och försäljning som 
en tydlig konsekvens av delegerat resultatansvar.

Under 2019 etablerades dotterbolaget Wood-
works by Bergs med syfte att bedriva marknads-
föring och försäljning i Sverige av produkter som 
bland annat produceras av dotterbolaget Byko-Lat i 
Lettland. I första hand för att sälja småhus som 
Attefallshus, andra prefabricerade modeller för fri-
tidsbruk samt dörrar, fönster, utemöbler och träd-
gårdsprodukter. Arbetet bedrivs både mot 
affärskunder och mot privatkunder.

Koncernfunktioner
Bergs koncernledning är ansvariga för lönsamhet 
och rapportering på koncernnivå. De agerar stöd 
och rådgivare till dotterbolagschefer, rekryterar och 
anställer chefer, ansvarar för att genomdriva den 
övergripande strategin som beslutats av styrelsen, 
genomför förvärv, planerar och säkerställer finansie-
ring, bedriver dialog med aktiemarknad och ägare 
samt ansvarar för övergripande hållbarhetsfrågor.

Medarbetare
En ökad specialisering ställer högre krav på kompe-
tens. Att varje dotterbolag drivs effektivt beror i hög 
grad på de anställda och enligt den decentralise-
rade affärsmodellen har varje chef ett direkt ansvar 
för att medarbetarna är motiverade och har relevant 
kunskap. På koncernnivå finns tydliga mål om 
säkerhet för att minimera risker för skador. Även mål 
för att förbättra jämställdhet har antagits. 
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Wood 
Protection
Inom produktområdet Wood Protection bedrivs en 
omfattande verksamhet inom träskydd. Verksamheten 
bedrivs i Sverige, Lettland samt i Storbritannien.  
Huvud delen av produktionen bedrivs vid dotterbolagen   
Byko-Lat och Bitus. De största marknaderna är 
Storbritannien, Sverige och Frankrike.

Andel av koncernens 
omsättning

Huvudsakliga marknader

44 %

Omsättning

EBITDA-marginal

1 020 MKR

6,3%

Storbritannien 35%
Frankrike 15%
Sverige 25%
Baltikum 5%
Island 5%

Övrigt 20%
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Wood Protection

Verksamhet 

Inom produktområdet Wood Protection möter 
Bergs en växande efterfrågan på olika typer 
av träskydd genom en storskalig och effektiv 
tillverkning vid tre olika dotterbolag. Byko-Lat 
i Lettland och Bitus i Sverige ansvarar för 
merparten av träskyddsverksamheten i kon-
cernen och förfogar över moderna produk-
tionsanläggningar för olika typer av träskydd. 
Bolagen förädlar cirka 300 000 m3 årligen, 
vilket gör Bergs till en betydande europeisk 
aktör inom träskydd.

Träskydd är ett övergripande begrepp som beskri-
ver hur man med olika processer kan förstärka 
egenskaper för göra trä mer hållbart och mot-
ståndskraftigt mot t ex röta eller brand. Efterfrågan 
styrs främst av att beställare efterfrågar träproduk-
ter som kräver minimalt av underhåll och andra 
specifika egenskaper som krävs för moderna 
konstruktioner.

Träskyddsverksamheten som bedrivs av Bergs 
olika dotterbolag är främst inriktat på träimpregne-
ring där slutprodukten ska användas utomhus. De 
huvudsakliga produkterna är fasadpanel, trädäck, 
konstruktionsvirke samt trädgårdsprodukter för 
utomhusbruk som t ex staket, vindskydd och 
möbler.

Process
Impregnerat trä har behandlats i en industriell pro-
cess för att få en djup inträngning och hög upptag-
ning av träskyddsmedel i virket. Det finns i huvud-
sak två ledande processmetoder, tryckimpregnerat 
och vakuumimpregnerat trä. Vid tryckimpregnering 
används vanligen vattenlösliga träskyddsmedel, 
ofta innehållande koppar som ger virket en karakte-
ristisk grön färg. Vid en vakuumimpregnering 
används i regel ofärgade, lösningsmedelsburna 
träskyddsmedel. Dotterbolaget Bitus har även en 
ytterligare metod där tryckimpregnerat virke 
behandlas i uppvärmd linolja. Resultatet blir en 
mycket motståndskraftig och estetiskt tilltalande pro-
dukt som med fördel kan användas i t ex fasad-
paneler. Produkten säljs under varumärket Linax.

Huset i genomskärning ger exempel på olika 
 tillämpningar av träskydd. Det kan vara både stommar 

(brandskyddat trä), fasader och trall.

Olika marknader har olika krav och Bergs möter 
dessa genom olika certifikat samt med att använda 
certifierat virke som insatsvara. På den svenska 
marknaden är regelverket NTR styrande, där man i 
störst utsträckning jobbar med fururåvara. De voly-
mer som produceras inom Bergs utförs enligt 
 Nordiska Träskyddsrådets standard. 
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BITUS

Dotterbolaget Bitus i Nybro, Sverige, tillverkar 
en rad kvalitetskontrollerade impregnerade 
träprodukter för både den svenska marknaden 
och för exportmarknader.

I produktsortiment finns trallvirke, ytterpaneler och 
hyvlade reglar/stolpar som både grön- och brun-
tryckt virke. Därutöver finns även efterbehandling av 
målade paneler och fasadelement. 

Bitus har en årlig produktion på cirka 150 000 m3 
virke per år, varav cirka 60 000 m3 utgör egna pro-
dukter. Huvuddelen produceras på uppdrag av flera 
externa produkt- och varumärken.

Bitus har några starka varumärken varav Bitus 
Scandex är det volymmässigt största och innefattar 
samtliga typer av träskydd av mer traditionell typ 
eller det som ofta beskrivs som grön impregnering. 

Förutom traditionella tryckimpregnerade produk-
ter erbjuder Bitus även ett brett sortiment av 

Produktionsenheter

BYKO-LAT

Dotterbolaget Byko-Lat, utanför Riga, Lettland, 
är en modern integrerad anläggning som kombi-
nerar hustillverkning, dörr- och fönsterproduk-
tion med produktion av olika typer av kvalitets-
kontrollerat träskydd. 

Anläggningen utnyttjar modern utrustning för 
impregnering och producerar årligen cirka 
225 000 m3 träskyddat virke, vilket gör Byko-Lat  
till den största producenten i Baltikum.

Huvudsakliga produkter är konstruktionsvirke, 
trallvirke och fasadelement samt som insatsvara för 
annan vidareförädlad industri. Verksamheten har 
därutöver en omfattande hyvleriverksamhet samt 
ett lager för snabba leveranser till 
gör-det-själv-marknaden.

Impregnerade produkter från Byko-Lat säljs i 
huvudsak till Storbritannien, Frankrike, Holland och 
Island.

ÖVRIGA PRODUKTIONSENHETER

Träskyddsbehandling bedrivs även vid koncer-
nens hamn- och logistikverksamhet i södra Eng-
land, och omfattar cirka 15 000 m3.

specialprodukter. Ett sådant är varumärket Linax 
som är NTR-behandlat trä som vidarebehandlas 
med linolja under vauukum.

Under varumärket Burnblock produceras trä 
som brandskyddsbehandlas i olika dimensioner för 
husbyggnation. Verksamheten bedrivs i samverkan 
med Burnblock ApS i Danmark, som utvecklat ett 
brandskyddsmedel som fixeras i träråvaran via 
impregnering. Dessa specialsortiment produceras 
på legobasis för olika produkt- och 
varumärkesägare.

Därutöver finns några specialsortiment för olika 
tillämpningar, bland annat Thermowood (värme-
behandlat trä) samt Organowood (silikonbaserad 
tryckimpregnering).

Råvara för produktionen vid Bitus kommer bland 
annat från hyvleriet i Broakulla samt från Fågelfors, 
som båda rapporterar till ledningen för Bitus.



22B E R G S Å R S -  O C H H Å L L B A R H E T S R E D OV I S N I N G  2 0 2 0

Marknad

Att välja trä som material blir allt vanligare i 
olika tillämpningar. En sådan tydlig trend är i 
samband med uppförande av flerbostadshus, 
där trä är accepterat som betydligt mer miljö-
anpassat och hållbart jämfört med många 
andra material. Träets förmåga att binda kol-
dioxid under en byggnads livslängd innebär 
att användning av trä stärker den långsiktiga 
klimatnyttan. Även estetiska och funktionella 
produktegenskaper talar för att använda trä.
 
Trä har fördelen att det är lätt att använda och 
anpassa för både stora industriella tillämpningar 
och till små hushållsnära behov. Det senare seg-
mentet är av tradition stort hos Bergs och anlägg-
ning av impregnerade trädäck i anslutning till både 
permanent- och fritidshus är något av en folkrö-
relse. Även anläggning av swimmingpool har ökat i 
flera länder, vilket vanligtvis ramas in av trädäck och 
staket eller insynsskydd. 

När det gäller marknaden för om- och tillbygg-
nad är trä redan idag ett givet material och för till-
lämpningar där konstruktioner ska tåla krävande 
påfrestningar i form av fukt och vind, är impregne-
rat trä en självklarhet.

Denna utveckling är gynnsam för Bergs där en 
god tillväxt inom det industriella byggandet, där 
större entreprenörer bidrar till ökade volymer. Med 
samma logik finns en betydande potential inom 
brandskyddsbehandlat trä för huskonstruktioner 
samt för industriellt målade paneler och liknande 
träprodukter med olika grad av träskydd applicerat.

Impregnerat trä
Marknaden för tryckimpregnerat trä omfattar både 
ett lågprissegment och ett premium sortiment som 
kännetecknas av mer utvalda material- och färgval. 
Ett sådant exempel är Bitus varumärke Linax som 
utöver den vanliga NTR-impregnering även 
behandlats med linolja.

Marknaden är väl etablerad och konsoliderad 
när det gäller det mer traditionella NTR-sortimentet. 

Däremot har segmentet för kvalitetsprodukter 
större potential till utveckling. Producenter med 
alternativa och mer förädlade produkter har inte 
lyckats nå ut och marknadsföra dessa produkter i 
lika stor utsträckning. Etablerade och trovärdiga 
kommunikationskanaler har saknats, utom då arki-
tekter och utvecklare lyckats rikta fokus på något 
nytt och intressant. Ett sådant exempel är Svt:s 
program Husdrömmar med bland andra arkitekten 
Gert Wingård. Programmet har vid flera tillfällen lyft 
fram högkvalitativa material som till exempel Linax 
från Bitus, där produkten har använts som fasad-
panel och prisats för både sin skönhet och miljö-
mässiga egenskaper. Framstående arkitekter, byg-
gare, inredare och influensers bidrar till att denna 
utveckling fortsätter. Utvecklingen mot hållbarhets-
baserade och estetiska lösningar, där olika infärg-
ningar och linoljebehandlingar blir gradvis mer upp-
märksammat och efterfrågat.

Brandskyddat trä
Trä behandlat för att motstå brand är ett relativt litet 
sortiment i förhållande till den totala mängden trä 
som produceras och säljs. Endast i några länder 
säljs detta sortiment i bygghandeln, och det är i 
princip uteslutande större entreprenörer och byg-
gare som efterfrågar och upphandlar detta sorti-
ment. Denna utveckling drivs av både ett ökat byg-
gande i trä samt att regelverk och kravställning för-
ändras och uppdateras i takt med att större och 
högre hus kan färdigställas av trä. För drygt 20 år 
sedan var det i Sverige endast tillåtet att bygga hus 
i två våningar av trä. I dagsläget byggs höghus, bl a 
i Skellefteå och Stockholm med trästomme. Det 
innebär att tillväxten bedöms bli god för denna typ 
av produkter men även förmågan att leverera större 
volymer kommer att ha betydelse.

Industrimålat trä
Bästa kvalitet, färg- och formbeständighet och 
därmed livslängd uppnås om trä behandlas och 
målas i en anpassad och torr miljö. Fukt i samband 

Wood Protection
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Om impregnering och miljö 

De träskyddsmedel som används i Sverige i dag 
är godkända av Kemikalie inspektion och EU:s 
biocidförordning. Den tryckimpregnerade väts-
kan består av kopparsalter, samma ämnen som 
finns i båtbotten färger för algbekämpning. I grun-
den är koppar en livsnödvändig metall för både 
människor och natur, men i för höga halter är den 
giftig för vatten levande organismer. I den vätska 
som används för tryckimpregnering går det åt 
mindre är fyra gram koppar per löpmeter virke.

Tryckimpregnerat trä är virke som genom en över-
trycksprocess pressar in impregneringsvätska, före-
trädesvis innehållande kopparsalter, genom virkets 
splintved. Syftet är att motverka röta när virke används 
utomhus i fuktiga miljöer.

• Vakuumimpregnering utförs i tryckkärl under högt tryck, torrt 
virke placeras i ett liggande tryckkärl som tillsluts. Luften sugs 
ur kärlet och det porösa virket, varefter man tillsätter impreg-
neringsvätskan under vakuum. Vid korrekt utförd tryckimpreg-
nering trycks impregneringsvätskan in till kärnveden, vilket ger 
ett gott skydd mot röta. Upptagningen av impregneringsvätska 
ligger runt 300 liter per m3 virke, men kan variera upp mot 
600 liter beroende på det tryckta virkets förutsättningar.

• Brandskyddsimpregnering utförs med torkat virke för att få 
bättre motstånd mot brand, här tillförs brandskyddsvätskor 
under vakuum.

Det går också att tryckimpregnera med linolja. Virke som 
tryckimpregnerats med linolja får ett extra skydd samtidigt 
som materialet får en fin färgton. Det är beständigt mot fukt 
och röta, spricker inte och kan målas utan att grundfärgas. Trä 
behandlade med Linaxmetoden erhåller skydd mot röta i upp 
till 50 år.
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Wood Protection

Impregneringsprocessmed målning försämrar färgens egenskaper och 
vidfästning. Av det skälet ökar efterfrågan på indu-
striell ytbehandling och målning på produkter som 
sedan ska monteras ute. Efterfrågan bedöms öka. 
Svenskt Trä (Swedish Wood) har tillsammans med 
några ledande tillverkare utvecklat en certifiering för 
målad panel, CMP, (Certified Painted Panels) i syfte 
att underlätta för konsumenter och säkerställa en 
hög produktkvalitet. 

Certifieringar
Bitus brandskyddimpregnering har blivit bedömt av 
SundaHus miljödata gällande Bergs Burnblock 
Gran, Furu samt Thermo furu. Den visar att produk-
terna inte är hälso- eller miljöfarliga i byggskedet, att 
den ger minimal belastning på naturresurser och 
inte bidrar till ett ohållbart skogsbruk. SundaHus 
driver och underhåller en miljödatabas enligt miljö-
lagstiftningens riktlinjer där varor för bygg- och 
fastig hetssektorn vid ny- och ombyggnation. Bland 
kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala 
och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter 
och entreprenörer.

Även Byggvarubedömningen har listat varu-
märkena Linax och Burnblock från Bergs.

Ett ändamålsenligt träskyddsmedel som används 
enligt Nordiska Träskyddsrådets kvalitetssystem 
och märks med NTR har en teknisk livslängd på 
cirka 30 år, eller väsentligt längre om konstruktio-
nen är utförd på rätt sätt. Sett ur ett livscykel-
perspektiv så är tryckimpregnerat virke det som 
ger minst miljö påverkan av motsvarande alterna-
tiv på marknaden.
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Joinery
Inom produktområde Joinery tillverkas förädlade 
produkter av trä såsom hus, fönster, dörrar samt 
ett brett sortiment av trädgårdsprodukter som 
staket, vindskydd, bänkar, bord och trädäck. 

Andel av koncernens  
omsättning

Fördelning sortiment

12 %

Omsättning

EBITDA-marginal

274 MKR

9,5%

 Hus 11%
 Dörrar och fönster 46%
 Trädgårdsprodukter 43%

Huvudsakliga marknader

Storbritannien
Holland
Frankrike
Belgien
Danmark
Norge
Island
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Joinery

Verksamhet 

Inom produktområde Joinery tillverkas för-
ädlade produkter av trä såsom hus, fönster, 
dörrar samt ett brett sortiment av trädgårds-
produkter som staket, vindskydd, bänkar, bord 
och trädäck. 

Dörrar och fönster
Inom Bergs finns en nischkompetens inom dörr- 
och fönstertillverkning med mycket höga kvalitets-
krav. Produkterna är moderna fönster och dörrar 
som ska klara krav på energieffektivitet och funk-
tion, men även fungera i ömtåliga historiska miljöer. 
Tillverkningen är kundorderstyrd och all produktion 
är specialbeställningar för en särskilt tillämpning. 
Produktcertifikat finns för viktiga marknader som 
Storbritannien, Baltikum, Sverige och Island.

Trädgårdsprodukter
Trädgårdsprodukter omfattar t ex vindskydd, staket, 
insynsskydd, bullerplank, konstruktioner för swim-
mingpool och utemöbler. Ett nytt sortiment av 
designade utemöbler kommer att marknadsföras 
under varumärket Radical Wood.

Hus
I en helt modern fabrik tillverkas olika permanenthus 
och fritidshus inklusive de sk. Attefallshusen. Pro-
duktionen är anpassad för specialbeställningar men 
har även ett eget sortiment av hus som kan levere-
ras nyckelfärdiga till kund. Tillverkningen sker base-
rat på unika kundbeställningar och utförs i en effek-
tiv industriell miljö med ett genomtänkt flöde för de 
olika momenten.

Produktionsenheter

Den största produktionsenheten i koncernen är dot-
terbolaget Byko-Lat, som bedriver verksamhet vid 
två platser i Lettland. Anläggningarna är effektiva 
produktionsanläggningar och hör till de ledande 
producenterna av trävaror i Baltikum. De huvudsak-
liga marknaderna är Stor britannien, Holland, 
 Frankrike, Belgien, Danmark, Norge och Island.

Fönster och dörrar 
tillverkas efter  

specialbeställningar 
från krävande 

kunder, inte sällan till 
kulturhistoriskt  

värdefulla miljöer.

Drömmen om ett 
fritidshus eller en 

tillbyggnad 
hemma kan lösas 

med ett stort 
utbud.

Trädgårdsprodukter 
säljs både till  

privatkunder och  
för offentlig miljö.

Marknad

Marknaden som påverkar produktområdet Joi-
nery drivs av några olika faktorer. Inom dörrar 
och fönster är Bergs och Byko-Lat en etablerad 
aktör i en nisch för specialtillverkade enheter 
som tillverkas efter beställning där unika mått, 
anpassning till arkitektur, inte sällan i kultur-
historiskt värdefulla miljöer, gör att kraven på 
kvalitet och finish är mycket höga. 

Framför allt i Storbritannien har bolaget lyckats eta-
blera sig som en producent som kan leva upp till 
dessa högt ställda krav. Marknaden drivs med hjälp 
av rekommendationer inom kvalificerade byggare, 
arkitekter och kulturhistoriska experter. Nischen 
påverkas av ett stort renoveringsbehov där man 
önskar behålla den exteriöra och interiöra miljön 
och bedöms växa med 15–20 procent per år.

När det gäller modulhus, fritidshus och sk Atte-
fallhus är konkurrensen hårdare med fler aktörer 
som tillhandahåller liknande produkter. Vad som 
driver denna marknad är att få ner produktionskost-
nad och byggtid. Även aspekter runt hållbarhet har 
betydelse, samt regelverk för uppförande av kom-
pletteringsbyggnader på befintlig tomt, där vi i fram-
för allt i Sverige sett en uppgång för denna typ av 
konstruktioner. Bedömd marknadstillväxt i Sverige 
är cirka 5–10 procent.

När det gäller trädgårdsprodukter finns ett 
ökande intresse för att förbättra nuvarande stan-
dard och där trä bidrar med många positiva känslor. 
En kraftig utbyggnad av swimming pools i anslut-
ning till privatbostäder genererar även ett behov av 
trädäck och staket runt själva poolen. Även ett ökat 
intresse för hemförbättringar relaterat till social dis-
tansering med anledning av Covid-19 pandemin gör 
att denna verksamhet växer. Konkurrensen är hår-
dare med fler aktörer, men utveckling av produktde-
sign kan komma att bli ett viktigt konkurrensmedel. 
Marknaden för trädgårdsprodukter i Europa beräk-
nas ha en tillväxt på 5–10 procent per år.

Dotterbolaget Woodworks by Bergs agerar som 
marknads- och säljbolag för dessa produkter, fram-
för allt i Sverige.
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Sawn Wood
Inom produktområdet Sawn Wood produceras 
sågade trävaror från två dotterbolag, Vika Wood i 
Lettland samt Laesti i Estland. Dessa bolag förädlar 
skogsråvara till plankor och bräder i olika dimensio-
ner, längder och kvaliteter. Den totala kapaciteten 
uppgår till cirka 350 000 kubikmeter sågad vara.

Andel av koncernens 
omsättning

36 %

Omsättning

EBITDA-marginal

841 MKR

13,9%

Marknadsfördelning

 Baltikum 50%
 Japan 15%
 Övrigt 35%
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Sawn Wood

Verksamhet 

Inom produktområdet Sawn wood produceras 
sågade trävaror från två dotterbolag, Vika Wood i 
Lettland samt Laesti i Estland. Dessa bolag förädlar 
skogsråvara till olika dimensioner, längder och kvali-
teter. Den totala produktionen uppgår till cirka 
350 000 kubikmeter sågad vara. 

Sortimentet är i huvudsak inriktat mot industri-
kunder som vidareförädlar produkter till exempelvis 
dörrar, fönster och hus. En mindre andel säljs via 
bygghandel och en viss andel högkvalitativt virke 
säljs till bland annat till Japan. Det avser främst pro-
dukter av furu som används som råmaterial inom 
snickeribranschen. 

Råvaran i form av rundvirke köps från olika vir-
keshandlare som i sin tur köper skog på rot av mar-
kägare och sedan avverkar i samverkan med speci-
aliserade entreprenörer och därefter levererar till 
Bergs sågverk.

Det är ett annorlunda anskaffningsförfarande 
jämfört med t ex Sverige där Bergs tidigare hade 
sågverk. Där görs råvaruaffärer ofta upp direkt med 
skogsägaren. Fördelen med att köpa från virkes-
handlare är att man uppnår en högre flexibilitet och 
att råvarupriset tydligare korrelerar med utpris för 
den förädlade produkten på grund av att ledtider 
kortas. Det minskar risken för att hamna i osäkra 
och negativa prispositioner. 

Staten är viktiga skogsägare i både Estland och 
Lettland med en ägarandel av cirka 50 procent av 
skogsmarken. Som förhållandevis stor köpare har 
Bergs dotterbolag goda möjligheter, vid sidan av 
betydande flexibilitet, att även vara tydliga krav-
ställare kring kvalitet och miljömässiga aspekter.

Marknad 

Marknaden för sågade trävaror är fragmenterad 
med många olika aktörer. Det är visserligen en ökad 
användning av trä i olika tillämpningar, och i ett 
Europaperspektiv har efterfrågan historiskt ökat 
med cirka 1 procent per år. Även tillgängligheten på 
råvara är begränsad och det har också en begräns-
ande effekt på tillväxten. 

Den långsiktiga trenden är positiv givet att till-
lämpningar av trä i fler applikationer har blivit vanli-
gare; som fasadpanel, tak, golv, trädäck och embal-
lage. Vid sidan av att vara ett material med goda 
produktegenskaper, har trä på allvar etablerat sig 
som ett hållbart materialval som även för med sig 
positiva miljö- och klimateffekter då det binder kol 
under konstruktionens hela livscykel.

Under 2020 har vi dessutom sett en stark efter-
frågan på olika produkter som drivs av ett ökat 
renoveringstryck hos hushållen, påverkat av ökat 
hemarbete som en konsekvens av Covid-19 pande-
min. Den utvecklingen är positiv för Bergs och 
bedömningen är att den trenden kommer fortsätta 
under de kommande åren.

Ytterligare tillväxt finns inom marknaden för fler-
bostadshus, där Bergs dotterbolag kan se intres-
santa affärsmöjligheter.

Framför allt dotterbolaget Vika Wood har ett 
 etablerat varumärke med kunder i t ex Japan, och 
några andra exportmarknader i Europa. Denna 
marknad ser fortsatt positiv ut, givet att det är hög-
kvalitativa produkter och väl etablerade kundrelatio-
ner. En mindre del av produktionen inom Sawn 
Wood, framför allt från dotterbolaget Laesti, levere-
ras till dotterbolaget Byko-Lat som insatsvaror för 
ytterligare förädling.

Produktionsenheter

VIKA WOOD, LETTLAND 
Produktionsvolym: 270 000 m3 
Inriktning: Gran och furu 
Marknader: Baltikum, Europa, Japan och Asien

Vika Wood grundades 1995 och är således ett 
modert företag med en effektiv produktion. Företa-
get har gradvis expanderat och är idag ett av de 
största och effektivaste sågverken i Baltikum. Bola-
get har cirka 140 medarbetare. Vika Wood har ett 
väl utvecklat produktionsupplägg som är i hög grad 
kundorderstyrt, vilket medför en flexibel produktion 
som säkerställer snabba order och leveranser till 
kund. Det medför även att lagernivåerna hålls låga. 
Under 2019 investerades cirka 100 Mkr i en modern 
sorteringsanläggning.

Bolaget har även en stor torkkapacitet, inklusive 
ett extra torrt sortiment som lämpar sig för vidare-
bearbetning till så kallat korslimmat trä med mycket 
stark hållfasthet som används i hus, tak och bro-
konstruktioner. Marknadsmässigt exporteras cirka 
75 procent av produktionen till direktkunder, vilket 
minimerar beroende av mellanhänder, med en 
bättre ekonomi till följd.

LAESTI, ESTLAND 
Produktionsvolym: 70 000 m3 
Inriktning: Gran och furu 
Marknader: Baltikum, Europa och Mellanöstern 

Laesti producerar och levererar sågade produkter 
av både furu och gran samt ett flertal biprodukter 
som cellulosaflis till pappersbruk, sågspån till pel-
letsproduktion och bark för uppvärmning. 

Laestis geografiska läge är gynnsamt ur både 
marknads- och kundperspektiv samt även i sam-
band med råvaruanskaffning, då de flesta övriga 
sågverk i Estland är belägna i de centrala och öst-
liga delarna av landet.

Huvudmarknader är Baltikum, Tyskland och 
Tjeckien. En mindre del säljs till Kina. Cirka 40 pro-
cent av produktionen säljs till koncernens bolag 
Byko-Lat i Lettland, för vidareförädling.

Vika Wood är ett av de moder-
naste sågverken i Europa och har 
en kundorderstyrd produktion.
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Energy & 
Logistics
Utöver de tre produktområdena, tillika rapporterande 
segment, äger Bergs ytterligare tillgångar i form av till-
verkning av pellets och en hamn- och logistik-
anläggning i Storbritannien.

Andel av koncernens 
omsättning

8 %

Omsättning

179 MKR

Pelletstillverkning

5% 

av kocernens omsättning
103 Mkr

Hamn- och 
logistikanläggning

3% 
av konernens omsättning
76 Mkr
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Energy & Logistics

Verksamhet 

Pellets och värmelogs 
Fågelfors tillverkar och säljer pellets för uppvärm-
ning samt sammanpressade värmelogs av spån-
material, för eldning i kaminer och kakel ugnar. Båda 
produkterna är tillverkade av biprodukter från såg-
verk- och hyvleriverksamheter. Kapaciteten uppgår 
till cirka 90 000 ton pellets samt cirka 20 000 ton 
värmelogs per år och försäljning sker både direkt till 
slutkund samt via ett utbrett återförsäljarnät samt 
via e-handel. Tillverkningen sker vid en ny helauto-
matiserad anläggning i Fågelfors som installerades 
2019. Dotterbolagets verksamhet motsvarar cirka 
5 procent av den svenska produktionen. En utveck-
ling av nya sortiment pågår, och som bland annat 
omfattar stallpellets för hästsport och ridanlägg-
ningar. Produktion av pellets sker även i mindre 
skala vid dotterbolaget Byko-Lat i Lettland, som 
säljs lokalt.

Hamn- och logistikverksamhet
Baltic Distribution Ltd äger och driver hamnen i 
Creek sea vid floden Crouch, i Storlondons närhet. 
Anläggningen omfattar både hamn och kajanlägg-
ning samt lager och logistikutrymme. 

Bolaget hanterar och lagrar över 120 000 m3 
skogsprodukter per år i form av sågat trä, träd-
gårdsprodukter samt tillbehör av trä för möbelindu-
strin. För externa kunder hanteras även betydande 
volymer av stål och plåt. Bolaget erbjuder även 
träskydd i form av impregnerat virke från egen 
anläggning.

Genom att erbjuda allt ifrån lossning till lagring, 
vidareförädling av trä samt logistiktjänster, har Baltic 
Distribution ett omfattande utbud av tjänster för att 
säkerställa en trygg leveranskedja och bereda inter-
nationella kunder ett brohuvud till England.

Pellets och värmelogs för 
uppvärmning.

Hamn- och 
logistik-

anläggningen i 
Creeksea med 

närhet till London.
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Hållbarhet hos Bergs
Strategi och styrning   |   SDG:er   |   Hållbarhetsmål   |   Väsentlighetsanalys   |   Risk
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Hållbarhet i 
Bergs

Under 2020 har Bergs utvecklat en 
strategisk plan för hållbarhets arbetet 
som är en integrerad del av företa-
gets övergripande affärs strategi.  
Den nya hållbarhetsstrategin, som 
beslutades i december, syftar till att 
stärka affärsverksamheten där håll-
bar utveckling ska ses utifrån ett  
helhetsperspektiv och integreras  
i all verksamhet och kommande 
investeringar och affärsbeslut.

Inriktningen på hållbarhetsarbetet är att gå mot en 
ökad cirkularitet och betrakta hela verksamheten 
som en del av ett kretslopp, där varje insatsvara 
och inköpt tjänst måste tåla att ifrågasättas och 
vägas mot kriterier som rör hållbarhet. Det nya 
målet om resurs effektivitet är ett uttryck för det.

Bergs hållbarhetsarbete utgår ifrån Agenda 
2030 med de 17 övergripande hållbarhetsmål som 

Förenta Nationerna lagt fast. Dessa mål integrerar 
sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner, 
vilka utgör grunden för hållbar utveckling. Utifrån 
detta har en hållbarhetsplattform tagits fram, 
anpassad till företagets verksamhet. Ambitionen är 
att företaget ska fortsatta vara attraktivt för alla 
intressentgrupper – vilket inkluderar kunder, inves-
terare, långivare, aktieägare, leverantörer, skogs-
ägare och anställda. 

Förändringar i koncernstruktur under 2020
I samband med försäljningen av den svenska såg-
verksrörelsen under 2020 förändrades både struk-
tur och inriktning. Den traditionella sågverksverk-
samheten bedrivs framöver på två sågverk istället 
för som tidigare sex.

Omsättningsmässigt minskade koncernen med 
cirka en tredjedel och fokus lades på att fastställa 
mål och inriktning för den kvarvarande verksam-
heten. Av det skälet blir jämförelser mellan 2019 
och 2020 inte fullt rättvisande och även en anled-
ning till att styrelsen antog en ny hållbarhetsstrategi 
för att ha fokus framåt.

Bergs hållbarhets plattform 
med sju komponenter. 
Företagets verksamhet 
och prioriteter länkas till 
samtliga FN’s 17 
hållbarhets mål (SDGs).

Hållbarhetsmålen 
(Sustainable Develop ment 
Goals) antagna i Förenta 
Nationerna 2015

Långsiktig 
lönsamhet

Värdegrund  
och etik

Alla anställda 
utbildade i värde-
grund och 
hållbarhet

Ansvarsfullt 
skogsbruk

Andel certifierat  
virke 80%

Resurseffektiva och rena värdekedjor

Inget virkesspill

Ingen förorening av  
grundvatten

Säkra och jämlika 
arbetsplatser

Halvera antalet 
olyckor

Bättre  
könsfördelning

Livskraftiga 
lokal samhällen

Fossilfri värld

0 egna fossila 
utsläpp

Halvera 
transportutsläpp

Hållbarhetsstrategi och 
mål för Bergs

Plattform
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Bergs är en stor aktör på den europeiska trävaru-
marknaden och tar ansvar för att virket kommer 
från hållbart skötta skogar. Företagets mål är att år 
2024 ska minst 80 procent av virkesråvaran vara 
certifierat inom ett av de två etablerade program-
men, FSC® C106624 (Forest Stewardship Council®) 
eller PEFC™ (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification). Dessa system verifierar skogs-
ägarens ansvarstagande för sociala och miljörelate-
rade värden. Ansvarsfullt skogsbruk kopplar till fler-
talet av de 17 hållbarhetsmålen, vilket visas i Förenta 
Nationernas Skogsstrategi från 2017. Väl genomförd 
skogsskötsel och väl utförda skogs avverkningar är 
särskilt relevant för SDG 15 (Ekosystem och biolo-
gisk mångfald) och, mer indirekt, för SDG 14 (Hav 
och vattenresurser)

En av de största utmaningarna för vårt samhälle är 
att drastiskt minska människans påverkan på det 
globala klimatet. De politiska ambitionerna är höga 
med internationella överenskommelser som 
Paris-avtalet. Skogsnäringen har en viktig roll i 
klimat arbetet genom att möjliggöra en cirkulär 
bioekonomi vilket kan reducera vårt beroende av 
fossila bränslen. Välskötta skogar tar upp och lagrar 
mycket kol från atmosfären. Dessutom ersätter för-
nybara skogsprodukter material och energi som är 
baserade på fossil energi. Träbyggande är särskilt 
effektivt för en övergång till ett mer fossilfritt sam-
hälle och Bergs levererar därmed en betydande 
klimat nytta. Klimatsmarta produkter av trä och bio-
energi är direkt relaterade till SDG 13 (Bekämpa kli-
matförändringarna) och SDG 7 (Hållbar energi för 
alla). Samtidigt måste även skogsnäringen minska 
sina egna fossila utsläpp, både som en klimatåtgärd 
som sådan, men också för att vara en konsekvent 
och trovärdig leverantör av klimatpositiva produkter. 
Bergs har antagit två mål – dels att helt eliminera de 
egna fossila utsläppen i verksamheten till år 2030, 
dels att halvera 2020 års utsläpp från upphandlade 
transporter till år 2030.

Ett högt utbyte av värdefulla råvaror och minimerad 
påverkad på omgivande miljö är en viktig faktor i 
hållbarhetsarbetet. Ett högt utbyte är önskvärt både 
ur ett samhällsperspektiv då vi måste se över hur 
våra konsumtionsmönster påverkar klimat och 
naturmiljö, men också för företagets finansiella 
avkastning. Relevanta SDGs är SDG 12 (Hållbar 
konsumtion och produktion) samt SDG 6 (Rent 
vatten och sanitet). Som hållbarhetsmål för före-
taget har satts att virkesspillet ska vara noll år 2022. 
Läckage av potentiellt skadliga kemikalier till grund-
vattnet ska elimineras till år 2025.

Bergs  
hållbarhets strategi 
– komponenter

Ansvarsfullt 
skogsbruk

Fossilfri 
värld

Resurseffektiva 
och rena 
värdekedjor
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Säkra och jämställda arbetsplatser är en viktig kom-
ponent för företagets hållbarhet. Lagstiftning lägger 
grunden för att säkerställa goda arbetsförhållanden 
för alla anställda. Därutöver kan glädje, produktivitet 
och innovation stimuleras när arbetssituationen är 
inspirerande och engagerande. SDG 3 (Hälsa och 
välbefinnande) samt SDG 5 (Jämställdhet) är cen-
trala här. Arbetsplatsolyckor är alltid ett misslyck-
ande för företaget och dess ledning. Även med 
höga ambitioner och rigorösa säkerhetsföreskrifter 
inträffar tyvärr ändå olyckor. Uppföljning av arbets-
platsolyckor är viktigt och motiverar ett eget hållbar-
hetsmål – att halvera antalet arbetsplatsolyckor 
(Lost Time Accidents, LTA) från år 2020 till år 2025. 
Skogsnäringen har ett notoriskt överskott av män 
som kan härledas till traditioner inom skogsarbete 
och skogsindustrin. Bergs har satt ett hållbarhets-
mål att kontinuerligt arbeta för att förbättra könsför-
delningen bland sina anställda, dock utan numeriskt 
riktmärke.

Bergs produktionsenheter i Sverige, Estland och 
Lettland är lokaliserade på landsbygden. Dessa 
regioner påverkas negativt på olika sätt genom 
avfolkning, låga investeringar i samhälls service och 
minskande arbetstillfällen i den privata sektorn. 
Lokalt verksamma företag som Bergs fyller en viktig 
funktion i lokalsamhället, inte bara som arbetsgivare 
utan även genom lokal upphandling av produkter 
och tjänster. Dessutom ger virkesköp i närområdet 
ett kapitalinflöde till den lokala ekonomin. Omvänt 
gäller att ett vitalt lokalsamhälle är en förutsättning 
för rekrytering och upprätthållande av kompetens 
hos företaget. Det finns alltså ömsesidiga nyttor 
mellan företaget och lokalsamhället, vilket relaterar 
till SDG 11 (Hållbara städer och samhällen). Dess-
utom fångas SDG 10 (Minskad ojämlikhet) in med 
avseende på att minska klyftor mellan storstad och 
landsbygd. För denna komponent har inget kvanti-
fierat hållbarhetsmål definierats.

Bergs har definierat sin värdegrund som att verka 
genom hållbarhet för att stärka varumärket både 
som arbetsgivare och för företaget som helhet. 
Företagets kärnvärden sammanfattas med orden 
”engagemang, kvalitet och ansvar”. Denna värdeba-
serade grund för företaget överensstämmer till fullo 
med ambitionen att verka för hållbar utveckling, 
definierat av Agenda 2030 med dess 17 hållbar-
hetsmål. De hållbarhetsmål som inte anges explicit 
under de övriga hållbarhetskomponenterna listas 
här som en del av värdegrunden. Med detta inklu-
deras även prioriteter relaterat till fattigdom, mänsk-
liga rättigheter, matsäkerhet, utbildning, fred och 
inkluderande samhällen, samt partnerskap i företa-
gets hållbarhetsvision. Ett hållbarhetsmål har satts 
till att alla anställda ska genomgå utblidning med 
avseende på värdegrund och etik samt före tagets 
hållbarhetsarbete till år 2023. 

Ekonomisk tillväxt skapar finansiella förutsättningar 
för att uppnå andra hållbarhetsmål, och samtidigt är 
sociala och miljömässiga framsteg nödvändiga för 
att uppnå en lönsam finansiell tillväxt. Detta uttrycks 
i SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt) samt SDG 9 (Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur). Denna hållbarhetskomponent 
behandlas utförligt i avsnittet on företagets 
affärsstrategi. 

Säkra och  
jämställda 
arbetsplatser

Livskraftiga 
lokalsamhällen

Värdegrund 
och etik

Lönsamhet

Bergs hållbarhets strategi – komponenter
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Under 2020 har Bergs utvecklat en strategisk 
plan för hållbarhetsarbetet, som en integrerad 
del av företagets övergripande affärsstrategi. 
Planen avser att stärka affärsverksamheten uti-
från ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling. 
Den har tagits fram i dialog med enheter 
(anställda, investerare och kunder) och inklude-
rar tidsangivna målsättningar (KPIer). 

Målsättningarna anges och rapporteras för kon-
cernen som helhet och utgör ett riktmärke för 
arbetet på de olika affärsenheterna. Som ett led i 
styrning och samordning etableras hållbarhets-
råd på varje affärsenhet i syfte att stärka hållbar-
hetsarbetet och utarbeta specifika prioriteringar 
per affärsenhet. Enheternas hållbarhetsarbete 
koordineras av koncernens hållbarhetschef.

Hållbarhetsplanen syftar till att inkludera hållbar-
hetsprioriteringar i investeringar, stödja affärs-
enheter mot kontinuerliga förbättringar, utbilda 
och engagera medarbetare, samt följa och årli-
gen rapportera måluppfyllelse.

Styrning och process
Skogs- 
förvaltning

Konsumtion

Biologiskt kol förvaltas  
i ett kretslopp

Tillverkning/ 
förädling

Handel/export

Transport

Gallring och  
skörd

Rekreationsvärden

PRIMÄR- 
PRODUKTER

SEKUNDÄR-
PRODUKTER

Recycling

Bioenergi

Det skogliga kretsloppet
Förädling i Bergskoncernen sker med råvara från hållbart brukade skogar i Östersjö regionen. 
Rätt förvaltad är det en råvara som aldrig kommer att ta slut. Ny skog planteras, förvaltas och 
används till produkter som har lång livslängd och bidrar till att skapa ett hållbart samhälle. 
Restprodukter återvinns eller används som bioenergi i både fast och flytande form. Efter  
förbränning lagras kol i atmosfären in i växande skogar igen. Koncernens hållbarhetsstrategi 
stödjer en cirkulär bioekonomi.
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Hållbarhetsmål  
(inom ramen för företagets strategi)

Hållbarhets-
komponent

Koncernmål Tidsram Huvudsaklig risk vid 
implementering

Utfall 2020 Jämförelse 2019

 Ansvarsfull 
virkesförsörjning

Minst 80% av upphandlat 
virke ska vara certifierat 

2024 Utbudet av certifierat virke är 
begränsat

59% 59%

 Fossilfri värld Noll fossila utsläpp (scope 
1+2) från Bergs affärsenheter

2030 Potentiellt höga kostnader 
för omställning.

0,015 Mt CO2e Minskning sedan 2019 
(0,018 Mt CO2e) förklaras 
i huvudsak av företagets 
omstrukturering under 2020

Halvera 2020 års fossila 
utsläpp från upphandlade 
transporter

2030 Utbudet av fossilfria 
transporter inte säkerställt

0,034 Mt CO2e Ingen förändring per 
transporterad volym jämfört 
med 2019 (0,042 Mt Co2e)

 Resurseffektiva och 
rena värdekedjor

Noll virkesspill 2022 Ingen signifikant risk 
identifierad

Målet beslutades i decem-
ber 2020. Mätmetod inte 
färdigställd

Ej rapporterat 2019

Noll förorening av 
grundvatten

2025 Ingen signifikant risk 
identifierad

Målet beslutades i december
2020. Mätmetod inte 
färdigställd

Ej rapporterat 2019

 Säkra och jäm-
ställda arbetsplatser

Halvera 2020 års arbets-
relaterade olyckor

2025 Skillnader i nivåläggning för 
olyckor mellan länder

20 olyckor per miljon arbe-
tade timmar

29 olyckor per miljon 
arbetade timmar

Förbättra könsfördelningen 
bland anställda 

Continuous Ingen signifikant risk 
identifierad

67% män Totala antalet anställda 
har minskat som följd av 
omstrukturering. 2019 var 
82% av de anställda män

 Värdegrund och etik Samtliga anställda utbildade 
i företagets värdegrund och 
hållbarhetsarbete

2023 Språkbarriärer Utbildning planeras påbörjas 
2021

Ej rapporterat 2019

För komponenten Livskraftiga lokalsamhällen har inget koncernmål definierats.  
Långsiktig lönsamhet behandlas i avsnittet om affärsstrategi

Åtta strategiska hållbarhetsmål för Bergs 
har antagits av styrelsen under 2020.
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Väsentlighets-
analys

StörreMindre Betydelse för företaget och möjlighet att påverka
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 Säkerställd biodiversitet

  Sociala hänsyn i 
skogsbruket

  Positiv påverkan på 
skogsbruk

 Bioenergiprodukter

 Låg energiförbrukning

  Låga utsläpp i 
verksamheten

 Noll virkesspill

  Noll förorening av 
grundvatten

 Färre olyckor

 Bättre könsfördelning

 Samhällsengagemang

 Engagerade medarbetere

  Klimatsmarta  
kvalitetsprodukter  
för träbyggnad

  Affärsetik och 
antikorruption

För att bedöma hur Bergs 
verksamhet påverkar olika 
intressenter har en analys 
gjorts som illustrerar vilka 
hållbarhetsfrågor som har 
stört betydelse och även 
störst på verkan på Bergs.

Under 2020 skedde stora  
förändringar i koncernens 
struktur och avsikten är att 
förnya denna analys genom 
att involvera fler intressenter  
i arbetet.
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Riskfaktorer

Exponering för risker är en naturlig 
del av en affärsverksamhet. Risk-
hanteringen syftar till att identifiera 
risker och förebygga så att risker 
uppkommer samt att begränsa 
 eventuella skador från dessa risker.

Bergs Timber kategoriserar sina risker som finan-
siella risker, konjunktur, marknads- och omvärlds-
risker, operativa risker och hållbarhetsrisker. Nedan 
framgår de risker som Bergs Timber identifierat och 
hur de kan motverkas. I avsnittet framgår även en 
kvantifiering av risken för vissa centrala parametrar.

Riskområde Beskrivning Motverkande faktorer

Finansiella risker

Valutarisk Bergs Timber verkar internationellt 
och utsätts för valutarisker från olika 
valuta exponeringar, framför allt EUR 
och GBP.

Operativ hantering att försöka få intäk-
ter och kostnader i andra valutor än 
SEK att matcha varandra.

Intäkter och kostnader i utländska 
valutor kan säkras i enlighet med lokala 
policyer i dotterbolagen.

Finansieringsrisk Risken att koncernen inte har rätt 
kapital struktur eller kan erhålla finansie-
ring för verksamheten.

Styrelse och ledning övervakar ständigt 
kapital strukturen och behovet av refi-
nansiering av verksamheten.

Likviditetsrisk Risken att koncernen inte klarar sina 
betalningar till följd av otillräcklig likvi-
ditet eller svårighet att erhålla krediter 
från externa kreditgivare.

Styrelse och ledning följer kontinuerligt 
koncernens likviditetsreserv som består 
av likvida medel och outnyttjat kredit-
utrymme. Koncernen har som policy 
att minst 5% av nettoomsättningen ska 
finnas omedelbart tillgängligt.

Ränterisk Koncernens ränterisk uppstår genom 
kort- och långfristig upplåning där en 
kraftigt höjd ränta kan påverka koncer-
nens resultat och ställning.

I enlighet med koncernens finanspolicy 
ska den genomsnittliga räntebindnings-
tiden vara kort.

Kreditrisk Kreditrisk uppstår genom likvida medel 
och tillgodohavande hos banker och 
kreditinstitut samt kreditexponeringar 
inklusive utestående fordringar och 
avtalade transaktioner.

Koncernens kundfordringar är spridda 
på ett stort antal kunder och historisk 
har kreditförlusterna varit låga. 

Kundfordringar kan säkras genom kredit-
försäkringar eller genom att använda 
olika typer av dokumenthantering, t ex 
remburser.

Likvida medel placeras enbart hos 
kreditinstitut med hög kreditrating.
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Riskområde Beskrivning Motverkande faktorer

Konjunktur, marknads- och omvärldsrisker

Global marknad och 
makroekonomiska 
risker

Bergs Timber verkar på en cyklisk 
och global  marknad som styrs av 
makroekonomiska faktorer.

Bergs Timber verkar på många 
marknader och har olika produktutbud, 
såsom sågade trävaror, hus, fönster, 
dörrar, trädgårdsprodukter och pellets.

Träindustrins  trender 
och  drivkrafter

Bergs Timber verkar i en konkurrensut-
satt och cyklisk marknad. 

Priser och volymer för sågade trävaror 
är till stor del beroende av balansen 
mellan utbud och efterfrågan på global 
nivå med stora variationer över tid.

Kostnaden för råvara utgör en stor 
andel av produktens värde, särskilt för 
sågade trävaror, och gör Bergs Timber 
känsligt för prisutvecklingen och till-
gången till råvara.

Bergs Timber arbetar ständigt med att 
vara en konkurrenskraftig producent 
av trävaror och fokuserar på effektivitet 
inom produktion, kvalitet, logistik och 
ser ständigt över produktionsstruktur 
och investeringsallokering.

Genom att bredda produktutbudet 
mot mer förädlade trävaror som har 
stabilare lönsamhet över tid.

Genom att utveckla långvariga 
kund relationer där kunderna ska 
välja Bergs Timber i utmanande 
marknadsförhållanden.

Bergs Timber anskaffar idag råvara från 
olika leverantörer och regioner samt 
eftersträvar långvariga relationer.

Legala och  
politiska risker

Bergs Timber verkar inom olika jurisdi-
ktioner och är föremål för lokala regler 
och lagar. Förändringar i regler och 
lagar kan komma att påverka koncer-
nens verksamhet.

Eventuella handelskonflikter kan 
påverka  koncernen negativt.

Bergs Timber möter dessa risker med 
att arbeta med riskbedömningar samt 
vid behov inhämta extern expertis. 
Genom samverkan med lokalt base-
rade företag kan den politiska risken 
minskas.

Riskområde Beskrivning Motverkande faktorer

Operativa risker

Avbrott i verk-
samheten och 
egendomsskador

Skador på produktionsutrustning kan 
ha negativ  inverkan, både på vad gäller 
direkt egendoms skada och vad gäller 
avbrott i verksamheten.

Bergs Timber genomför löpande 
underhåll på sin produktionsutrustning 
och har goda interna rutiner vid varje 
produktionsenhet.

Koncernen har även försäkringsskydd 
mot avbrott i verksamheten och vid 
egendomsskada.

Miljörelaterade risker Koncernen bedriver tillstånds- och 
anmälnings pliktig verksamhet inom 
flera jurisdiktioner.

Koncernens verksamhet ger upphov till 
utsläpp till luft och vatten samt buller. 
Historiskt bedriven verksamhet, särskilt 
impregnering, kan ge upphov till kost-
nader för åtgärder.

Bergs Timber möter risker genom att 
säkerställa att bolagen har samtliga 
de tillstånd och avtal som krävs samt 
uppfyller givna säkerhets, rapporte-
rings-  och kontrollbehov.

Vid nya förvärv görs en genomgång 
av miljörisker och kostnader för dessa 
hanteras avtalsmässigt och ska inte 
belasta Bergs Timber.

Kundberoende Risk finns att ett fåtal kunder står för en 
stor del av omsättningen.

Ingen kund står för en stor del av kon-
cernens omsättning. Risken hanteras 
genom att ha flertal kunder på flertalet 
marknader.

IT-relaterade risker Bergs Timber är beroende av IT-system 
och hård vara för att bedriva sin verk-
samhet. Avbrott i dessa system eller 
hårdvara innebär en risk för störningar 
i produktionen och möjligheten att 
fullfölja leveranser till kunder i tid.

Risk för obehöriga intrång i systemen.

Bergs Timber ser ständigt över sin 
IT-miljö och eftersträvar en IT-miljö som 
snabbt kan hantera störningar.

Koncernen har etablerade rutiner 
avseende informationssäkerhet samt 
processer för uppföljning och kontroll.
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Riskområde Beskrivning Motverkande faktorer

Hållbarhetsrisker

Emissioner Bergs Timbers verksamhet innebär 
nyttjande av fossila bränslen, främst för 
transporter.

Bergs Timber arbetar för att optimera 
logistikflöden.

Vid upphandling av transport-
tjänster ställs emissionskrav och 
hållbarhetsfokus.

Energianvändning Produktion och tillkommande proces-
ser leder till nyttjande av energi. Risken 
är att Bergs Timber inte har tillgång till 
energi framställd av förnybara källor av 
motsvarat behov.

Bergs Timber mäter löpande sin 
energiförbrukning i syfte att minska 
förbrukning av icke förnybar energi.

Vid investeringar är energieffektivitet en 
parameter.

Organisation  
och 
kompetens försörjning

Bergs Timber är beroende av att kunna 
attrahera, rekrytera och behålla rätt 
medarbetare. Risken att inte uppfat-
tas som en attraktiv arbetsgivare kan 
påverka detta negativt.

Brist på medarbetares engagemang 
kan ha direkt negativ påverkan på bola-
gets varumärke, ställning och resultat.

Kommunikation av koncernens verk-
samhet och kärnvärden kan underlätta 
rekrytering.

Genom att vara en större koncern finns 
förutsättningar för utveckling i olika 
delar av verksamheten.

Bristande hälsa  
och säkerhet

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är 
strategiskt viktigt för Bergs Timber. 
Brister i arbetet inom dessa områden 
kan medföra ökad risk för ohälsa.

Bergs Timber arbetar systematiskt 
med att  säkerställa och förbättra 
arbetsmiljön.

Bergs Timber mäter och följer upp 
nyckeltal  gällande hälsa och säkerhet. 
Förbättringsaktiviteter identifieras och 
genomförs.

Bergs Timber främjar friskvårdsaktivite-
ter för anställda.

Korruption  
och 
konkurrens lagstiftning

Korruption förekommer i alla länder och 
sektorer, dock i olika hög grad. Bergs 
Timber riskerar att bli involverade i icke 
etiska affärer.

Samarbeten om pris till kund kan även 
förekomma i träindustrin.

Bergs Timber har antagit en policy mot 
korruption och riktlinjer för efterlevnad 
av konkurrensrättslig lagstiftning.

Relevanta medarbetare utbildas och 
medvetandegörs om riskerna.

Bristande jämställd-
het och mångfald 
samt diskriminering

Bergs Timber verkar i en traditionellt 
mans dominerad bransch.

Bergs Timber har en uttalad ambi-
tion att förbättra balansen bland sina 
anställda.

Risk- och känslighetsanalys

Värde/volym 
per år

Förändring
Ger ungefärlig 

effekt

Prisutveckling

Försäljningspris sågade trävaror 350 000 m3sv +/–5% +/–35 Mkr

Inköpspris sågtimmer 710 000 m3fub +/–5% –/+25 Mkr

Valutakurser 

Nettoinflöde, EUR 737 Mkr +/–5% +/–37 Mkr

Nettoinflöde, GBP 410 Mkr +/–5% +/–20 Mkr

Nettoinflöde, USD 270 Mkr +/–5% +/–14 Mkr

Förädlingskostnader 

Löner och avgifter 258 Mkr +/–5% –/+13 Mkr

Låneräntor (förändring av räntesatsen) 210 Mkr +/–1% –/+2 Mkr

Revisorns yttrande avseende  
den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Bergs Timber AB (publ.), org.nr 556052-2798

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets rapporten för år 2020-01-01 – 2020-12-31 på  
sidorna 30–39 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lag stadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning  jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Kalmar den 19 mars 2021

Deloitte AB

Magnus Andersson
Auktoriserad revisor 
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Bolagsstyrning
Bergs Timber AB (publ.)

Bergs Timbers principer och struktur för bolags-
styrning ska säkerställa att koncernen sköts på 
ett för aktieägarna så effektivt och värdeska-
pande sätt som möjligt. Bolagsstyrningen är ett 
verktyg för att upprätt hålla ordning och syste-
matik för styrelse och ledning. En tydlig struktur 
och klara regler och processer underlättar 
besluts fattande och annan styrning av verksam-
heten samtidigt som den ger förutsättningar att 
säkra och kontrollera att Bergs Timber följer 
interna och externa regelverk.

Bergs Timber AB (publ) är ett svenskt publikt aktie-
bolag med organisationsnummer 556052-2798, 
vars B-aktier är noterade på Nasdaq OMX i Stock-
holm, Small Cap.

Bolaget har sitt säte i Hultsfreds kommun i 
Kalmar län.

Styrdokument
Bolagsstyrningen utgår från externa styrinstrument 
som bland andra svensk aktiebolagslag, svensk 
årsredovisningslag, Nasdaq Stockholms regelverk 
för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning. 
Interna styrinstrument är bland andra bolags-
ordning, styrelsens respektive verkställande direk-
törens arbetsordningar, instruktioner, policies och 
riktlinjer.

Bolagsordning
Bolagsordningen stadgar bland annat att bolagets 
verksamhet är att bedriva förädling och försäljning 
av trävaror och fasta bränslen, skogsskötsel, för-
valtning av fast egendom och förvaltning av värde-
papper. Fullständig information om bolagsordningen 
återfinns på www. bergstimber.com/bolagsstyrning.

Översikt av  
bolagsstyrning

Röstar på årsstämma

Utser 
val beredning

Väljer styrelse

Mål, strategier, policyer, 
styr instrument, kärnvärden, 
ersättningsstruktur

Föreslår styrelse, revisor och 
arvoden för nästkommande 
årsstämma

Information

Väljer revisor

Information

Externa styrinstrument 
Viktiga externa styrinstrument som utgör 
ramen för bolagsstyrningen är:
Svensk aktiebolagslag
Svensk årsredovisningslag
Nasdaq Stockholms regelverk
Svensk kod för bolagsstyrning

Interna styrinstrument 
Viktiga interna bindande styrdokument är:
Bolagsordning
Arbetsordning för styrelsen
Instruktioner för verkställande direktören,  
revisionsutskott, ersättningsutskott och  
finansiell rapportering
Policyer

1) Valberedningen förbereder förslag till beslut som 
presenteras för årsstämman. Årsstämman beslu-
tar om principer för tillsättande av valberedning.

2) Styrelsen inrättar utskotten och utser dess 
ledamöter.

3) Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas 
vägnar granska Berg Timbers årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. 
Rapporterar till styrelsen och aktieägarna.

Aktieägare1.

Årsstämma2.

Valberedning1)3.

Styrelse2)4.Revisionsutskott5.

Ersättningsutskott5.

Intern kontroll, 
rapporter8.

Vd och koncernchef6.

Koncernledning6.

Revisor3)7.

Revisionsutskott och 
Ersättnings utskott utses av 
styrelsen.
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1.  Aktieägare

Bergs Timber börsnoterades 1984. Enligt bolags-
ordningen kan bolaget emittera aktier av serie A och 
aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till tio 
röster per aktie och av serie B till en röst per aktie. 
Bolaget har inga utestående aktier av serie A. Varje 
aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som 
ägaren innehar i bolaget. Norvik har lämnat ett åtag-
ande att inte rösta för sitt fulla innehav av aktier. 
Åtagandet innebär att Norvik inte får rösta för egna 
aktier i Bergs Timber som representerar mer än 90 
procent av det antal röster som innehas av övriga 
aktieägare. Aktier av serie B är upptagna till handel 
på Nasdaq OMX Stockholm. Antalet aktier uppgick 
den 31 december 2020 till 346 728 283.

Antalet aktieägare var 4 788. Den 31 december 
2020 var Norvik Hf Bergs Timbers största ägare med 
63,57 procent av aktierna. Ytterligare information om 
aktien finns i avsnittet Aktien, sidorna 14–15.

2.  Årsstämma

Aktieägarna har möjlighet att utöva sitt inflytande 
via bolagsstämman, som är högsta beslutsfattande 
organ i Bergs Timber. Regler som styr bolagsstäm-
man finns i bland annat aktiebolagslagen och 
bolagsordningen. Den årliga, ordinarie bolagsstäm-
man – årsstämman – utser styrelsens ledamöter, 
styrelsens ordförande och bolagets revisor samt 
deras arvoden. Vidare beslutar årsstämman om 
fastställande av resultat- och balansräkning, dispo-
sition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelse 
och verkställande direktör, valberedningens utform-
ning samt principer för ersättnings- och anställ-
ningsvillkor för koncernledningen.

Räkenskapsåret för Bergs Timber löper från och 
med den 1 januari till och med den 31 december. 
Årsstämma ska hållas inom sex månader från 
utgången av räkenskapsåret och äger enligt bolags-
ordningen rum i Hultsfreds, Vimmerby eller Växjö 
kommun. Utöver bolagsstämma kan det kallas till 
extra bolagsstämma. Plats och tid för årsstämma 
offentliggörs senast i samband med den tredje 

kvartalsrapporten. Kallelse till årsstämma sker tidi-
gast sex veckor och senast fyra veckor före stämma 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
och genom annonsering via www.bergstimber.com.
Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid 
årsstämman och ska då skriftligen begära detta hos 
styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda 
senast sju veckor före bolagsstämman.

Årsstämma 2020
Årsstämman hölls den 23 juni i Mörlunda. Års-
stämman beslutade om:
• Fastställande av resultatoch balansräkning
• Att disponera bolaget vinst genom överföring i ny 

räkning (ingen utdelning lämnas)
• Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl-

lande direktör
• Omval av ordinarie styrelseledamöterna 

Åke Bergh, Michael Bertorp, Ingrida Bluma, 
Jon Helgi Gudmundsson, Gudmundur H Jónsson 
och Lars Gustafsson

• Val av Michael Bertorp till styrelsens ordförande
• Ändring av bolagsordningen avseende att kunna 

ha bolagsstämma även i Vimmerby kommun
• Omval av revisionsbolaget Deloitte AB till revisor. 

Revisionsbolaget meddelade att 
Magnus  Andersson är ansvarig revisor

• Bemyndigande för styrelsen att under vissa förut-
sättningar fatta beslut om nyemission av 
34 000 000 aktier av serie B

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes 
Michael Bertorp till ordförande i styrelsens revi-
sionsutskott och till övriga ledamöter i utskottet 
valdes Åke Bergh och Lars Gustafsson. På samma 
styrelsemöte valdes Michael Bertorp till i ordförande 
i styrelsens ersättningsutskott och till övriga leda-
möter i utskottet omvaldes Åke Bergh och 
Jon Helgi Gudmundsson.

Årsstämma 2021
Årsstämma 2021 kommer att äga rum den 5 maj 
2021. Kallelse kommer att publiceras senast fyra 
veckor innan stämman. För vidare information hän-
visas till www.bergstimber.com.

3.  Valberedning

Valberedningens arbete
Valberedningen ansvarar för att bereda och presen-
tera förslag till styrelseordförande, styrelse-
ledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, 
ledamöter och utskott), ordförande vid stämman 
samt val och arvodering av revisorerna, samt regler 
för valberedningen.

Styrelsens ordförande överlämnar en årlig utvär-
dering av styrelsens arbete under året till valbered-
ningen, vilken ligger till grund för valberedningens 
arbete tillsammans med kraven i Svensk kod för 
bolagsstyrning samt de bolagsspecifika kraven i 
Bergs Timber. Valberedningens förslag lämnas i 
samband med kallelsen till den kommande års-
stämman samt via www.bergstimber.com.

Valberedning
Enligt årsstämman den 23 juni 2020 ska 
Bergs  Timbers valberedning inför årsstämman 2021 
bestå av Bertil Lönnäs (ordförande), Michael Bertorp 
och Brynja Halldorsdottir. Beslut fattades också att 
om någon ledamot av valberedningen avgår i förtid 
skall valberedningen utse ersättare. Arvode till valbe-
redningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbas-
belopp och övriga ledamöters arvoden till 
2 500 kronor per möte.

Valberedningens oberoende
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara 
oberoende i förhållande till bolaget och bolags-
ledningen och minst en av dessa ska även vara obe-
roende i förhållande till den i bolaget röstmässigt 
största aktieägaren. Av de utsedda leda möterna är 
alla tre oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen samt två till den röst mässigt största 
aktieägaren.
 
Aktieägarnas förslag
Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till val-
beredningen med förslag på styrelseledamöter. För-
slagen ska skickas till valberedningens ordförande 
med e-post till info@bergstimber.com.

4.  Styrelse

Styrelsens arbete
Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets 
och aktieägarnas intressen. Den ska utse verkstäl-
lande direktör, ansvara för bolagets förvaltning och 
organisation, vilket innebär att ansvara för att fast-
ställa mål och strategier, säkerställa rutiner och 
system för utvärdering av fastställda mål, fort-
löpande utvärdera bolagets resultat och finansiella 
ställning samt den operativa ledningen. Styrelsen 
ansvarar också för att det finns ändamålsenliga 
system för uppföljning och kontroll av bolagets verk-
samhet och förekommande risker. Vidare ansvarar 
styrelsen för att bolaget följer tillämpliga lagar, 
bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyr-
ning. Minst en gång per år ska styrelsen utan när-
varo av koncernledningen träffa bolagets revisor.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fast-
ställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare 
möten sammankallas och dessa kan även hållas per 
telefon eller per capsulam. Sammanträdena förbe-
reds av styrelseordförande och verkställande direk-
tör, som gemensamt föreslår en dagordning för 
varje möte. Verkställande direktören förser leda-
möterna med skriftliga rapporter och underlag inför 
respektive sammanträde. Vid styrelsemötena med-
verkar bolagets koncernledning. Andra tjänstemän 
deltar vid behov som föredragande av särskilda 
ärenden.

Styrelsens sammansättning
Styrelse väljs av årsstämman för tiden intill nästa 
årsstämma. Styrelsen ska bestå av lägst fem och 
högst åtta stämmovalda ledamöter, med högst fyra 
suppleanter. På årsstämman i juni 2020 fram till 
tiden intill nästa årsstämma som äger rum den 
5 maj 2021, utsågs ledamöterna Michael Bertorp 
(ordförande), Åke Bergh, Ingrida Bluma, 
Lars  Gustafsson, Jon Helgi Gudmundsson, 
 Gudmundur H Jónsson. De fackliga organisationerna 
utsåg två arbetstagarledamöter, Lars  Pettersson och 
Reino Thapper samt suppleanten Patrik Ivarsson. 
Arbetstagar ledamöterna avgick från styrelsen i sam-
band med att den svenska sågverksverksamheten 
såldes den 1 september 2020. En av de sex 
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bolagsstämmo valda ledamöterna är kvinna. En pre-
sentation av samtliga ledamöter finns på sidan 44 
samt www.bergstimber.com.

Styrelsens oberoende
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majorite-
ten av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter 
vara oberoende i förhållande till bolaget och bolags-
ledningen och minst två av dessa ska även vara 
oberoende i förhållande till bolagets större aktie-
ägare. Av styrelsens sex ledamöter är alla obero-
ende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, 
och fyra är oberoende i förhållande till större ägare.
 
Styrelsens arbetsordning och instruktioner
Styrelsens arbete regleras bland annat av den 
svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och 
Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Vid det konstituerande sammanträdet beslutar 
styrelsen om en arbetsordning som ska gälla till och 
med nästa årsstämma. Arbetsordningen reglerar bl a 
styrelsens övergripande arbetsuppgifter, regler för 
styrelsesammanträden, arbetsfördelning mellan sty-
relse och verkställande direktör samt formerna för 
den löpande ekonomiska rapporteringen. Det konsti-
tuerande styrelsemötet fastställer även instruktionen 
för verkställande direktör, innefattande finansiell rap-
portering. Vid mötet utser styrelsen också utskottens 
medlemmar och fattar beslut om firmateckning.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att 
utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet 
samt att ge valberedningen ett underlag inför nomi-
neringsarbetet. Styrelsens ordförande ansvarar för 
utvärderingen som omfattar arbetsformer, kompe-
tens och årets arbete.

Under räkenskapsåret skedde utvärderingen 
genom en enkät följd av styrelsens analys och dis-
kussion. Resultatet av utvärderingen har rapporte-
rats till valberedningen.

Ordinarie styrelsemöten
Dagordningen innehåller stående punkter vilka 
berör områden som ekonomi, marknad, råvaru-
situation, personal, produktion, säkerhet samt 
pågående investeringar m.m. Jämte dessa stående 
punkter och övriga ärenden, exempelvis rörande 

investeringar, utformas dagordningen för respektive 
möte enligt följande.

Januari–februari
Godkännande av bokslutsrapport och den utdel-
ning som ska föreslås årsstämman. Vid detta möte 
ska också en rapport med resultatet av revisorernas 
granskning framläggas av revisionskommittén.

Mars–april
Godkännande av årsredovisningen, kallelse till års-
stämma samt ärenden som kräver årsstämmans 
godkännande, inklusive den av styrelsen föreslagna 
vinstdispositionen. Vid detta möte ska revisorerna 
presentera sin revisionsrapport. Dessutom ska 
möte hållas med revisorerna då koncernledningen 
inte deltar.

April–maj, i samband med årsstämma
Godkännande av rapport för årets första kvartal, 
antagande av och förändringar i koncernens poli-
cyer samt årlig utvärdering huruvida intern revi-
sionsfunktion krävs. Dessutom uppdaterad finan-
siell prognos för helåret.

Juni
Kompetensutveckling samt arbete med långsiktig 
planering och strategiska frågor.
 
Juli
Godkännande av halvårsrapport samt prognos för 
årets andra halvår.

Oktober–november
Godkännande av rapport för årets tredje kvartal, 
koncernledningens riskanalys samt utvärdering av 
styrelsens arbete och kvaliteten på koncernchefens 
finansiella rapporter till styrelsen. Vid detta möte 
presenteras även årets sista prognos för 
helårsresultatet.

December
Godkännande av ramverk för kommande års inves-
teringsbudget och granskning av övrigt budgetma-
terial. Årlig utvärdering av koncernchefen och beslut 
om den årliga justeringen av koncernledningens 
ersättning, baserat på förslag från 
ersättningskommittén.

5.  Styrelsens utskott mm.

Revisionsutskott
Styrelsens revisionsutskott bestod under räken-
skapsåret av Michael Bertorp (ordförande), Åke 
Bergh och Lars Gustafsson. Majoriteten av utskot-
tets ledamöter ska enligt Svensk kod för bolagsstyr-
ning vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen och minst en av dessa ska även 
vara oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare. Av revisionsutskottets tre ledamöter är 
samtliga oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och bolagets större ägare.

Revisionsutskottets arbete regleras av en sär-
skild instruktion som antagits av styrelsen som en 
del av dess arbetsordning.

Revisionsutskottet ska utan att det påverkar 
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt:

• Övervaka bolagets finansiella rapportering
• Övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll 

och riskhantering
• Delta i ställningstaganden rörande revisionens 

omfång och materialitetsnivåer m.m.
• Hålla sig informerad om revisionen av årsredovis-

ningen och koncernredovisningen
• Granska och övervaka revisorns opartiskhet och 

självständighet och därvid särskilt uppmärk-
samma om revisorn tillhandahåller bolaget andra 
tjänster än revisionstjänster samt biträda vid upp-
rättande av förslag till bolagsstämmans 
revisorsval.

 
Bolagets revisorer ska normalt delta vid revisions-
utskottets möten. Minst en gång per år ska reviso-
rerna dessutom sammanträda med utskottets leda-
möter utan att någon från bolagsledningen är när-
varande. Revisionsutskottet ska informera styrelsen 
om vad som behandlats i utskottet.

Ersättningsutskott
Styrelsens ersättningsutskott bestod under räken-
skapsåret av Michael Bertorp (ordförande), 
Åke Bergh och Jon Helgi Gudmundsson. Majorite-
ten av utskottets ledamöter ska enligt Svensk kod 
för bolagsstyrning vara oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen. Utskottets tre 

ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottets arbete regleras av en sär-
skild instruktion som antagits av styrelsen som en 
del av dess arbetsordning.

Ersättningsutskottets uppgifter är bland annat att:
• Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings-

principer, ersättningar och andra anställnings-
villkor för koncernledningen

• Följa och utvärdera pågående och under året 
avslutade program för rörliga ersättningar till kon-
cernledningen, samt utvärdera tillämpningen av 
ersättningspolicyn och de riktlinjer för ersättningar 
till ledande befattningshavare som årsstämman 
enligt lag ska fatta beslut om.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman och 
vid årsstämman den 23 juni 2020 valdes Michael 
Bertorp till styrelseordförande. Styrelsens ord-
förande ska leda styrelsens arbete och bevaka att 
styrelsen fullgör sina uppgifter samt har ett särskilt 
ansvar för att arbetet är väl organiserat, bedrivs 
effektivt samt följer verksamhetens utveckling. Sty-
relsens ordförande kontrollerar att styrelsens beslut 
verkställs effektivt samt ansvarar för att styrelsens 
arbete årligen utvärderas och att valberedningen 
informeras om resultatet av utvärderingen.

6.  VD och koncernchef

Den verkställande direktören är underordnad styrel-
sen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning. 
Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkstäl-
lande direktören anges i arbetsordningen för styrel-
sen och instruktionen för verkställande direktör. 
Verkställande direktören ansvarar för att upprätta 
rapporter och sammanställa information från led-
ningen inför styrelsemöten och är föredragande av 
materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering 
är den verkställande direktören ansvarig för finan-
siell rapportering i bolaget och ska följaktligen 
säkerställa att styrelsen, främst genom finansdirek-
tören, erhåller tillräckligt med information för att 
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styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera bolagets 
finansiella ställning.

Den verkställande direktören ska hålla styrelsen 
kontinuerligt informerad om utvecklingen av bola-
gets verksamhet, omsättningens utveckling, bola-
gets resultat och ekonomiska ställning, likvidi-
tetsoch kreditläge, viktigare affärshändelser samt 
varje annan omständighet som kan antas vara av 
väsentlig betydelse för bolaget. Peter Nilsson har 
varit verkställande direktör och koncernchef sedan 
han anställdes 2013.

Koncernledningen i Bergs Timber består av två 
personer: koncernchef Peter Nilsson och finansdi-
rektören Anders Marklund. Fram till och med den 
1 september 2020 ingick även Jan Liljegren, COO, i 
koncernledningen. Befogenheter och ansvar för 
verkställande direktör, koncernledning och chefer är 
definierade i policyer, riktlinjer, befattningsbeskriv-
ningar och attestinstruktioner.

Koncernledningens möten fokuserar på koncer-
nens strategiska och operativa utveckling samt 
resultatuppföljning.

7.  Revisor

Revisor utses av årsstämman för att granska bola-
gets årsredovisning och räkenskaper samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning. Efter 
varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisions-
berättelse och en koncernrevisionsberättelse till 
årsstämman.

Bergs Timber ska enligt sin bolagsordning utse 
en revisor med högst en revisorssuppleant. Till revi-
sor kan även registrerat revisionsbolag utses.

På årsstämman den 23 juni 2020 utsågs det 
auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB till revi-
sor intill slutet av årsstämman 2020. Revisionsbola-
get meddelade att Magnus Andersson är ansvarig 
revisor.

Koncernledningen följer löpande upp den eko-
nomiska och finansiella rapporteringen samt viktiga 
affärshändelser. Finansiella rapporter och samman-
ställningar görs av koncernens ekonomiavdelning. 
Den operativa uppföljningen sker enligt en etablerad 
struktur där orderingång, fakturering, likviditet, 

resultat, kapitalbindning och andra för koncernen 
viktiga nyckeltal sammanställs och utgör underlag 
för analys och åtgärder från ledningen. En annan 
viktig och koncerngemensam del i den interna 
kontrollen är den kvartalsvisa prognosprocessen. 
Styrelsens uppföljning sker vid möten i samband 
med varje kvartalsbokslut där bolagets finansiella 
ställning och resultat behandlas i enlighet med sty-
relsens arbetsordning. Styrelsens revisionsutskott 
har uppdraget att utvärdera hur bolagets system för 
intern kontroll av den finansiella rapporteringen 
fungerar och hålla sig väl insatt i väsentliga värde-
ringar och bedömningar som ligger till grund för de 
finansiella rapporterna. Koncernens ekonomiavdel-
ning ansvarar för den löpande uppföljningen av den 
interna kontrollen.

Styrelsen anser att det på grund av koncernens 
storlek och ringa finansiella komplexitet, med få 
rörelsedrivande bolag, inte finns behov av en sepa-
rat internrevisionsfunktion för finansiell rapportering. 
Behovet utvärderas årligen.
 

8.  Internkontroll, rapporter

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och 
Svensk kod för bolagsstyrning för den interna 
kontrollen, vars övergripande syfte är att skydda 
bolagets tillgångar och därigenom ägarnas investe-
ring. I årsredovisningslagen finns krav på att bolaget 
årligen ska beskriva bolagets och koncernens 
system för intern kontroll och riskhantering avse-
ende den finansiella rapporteringen.

Grunden i den interna kontrollen är en relevant 
och effektiv kontrollmiljö. Bergs Timbers kon-
trollmiljö består av den organisatoriska strukturen, 
befattningsbeskrivningar, beslutsvägar, befogenhe-
ter och ansvar som är definierade och kommunice-
rade genom styrande dokument som interna poli-
cyer och riktlinjer:

• Arbetsordningar för styrelsen och dess utskott 
samt instruktioner för verkställande direktör

• Policyer för finansiering, valutasäkring och miljö
• Attestinstruktioner och beslutsordning för 

investeringar
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Styrelse

Michael Bertorp
Styrelseordförande sedan 2018. 
Ordförande i Revisionsutskottet 
och i Ersättningsutskottet.

Invald: 2017.
Född: 1949. Nationalitet: Svensk. 
Utbildning: Jur kand Lunds 
universitet. 
Övriga uppdrag: Ledamot i 
Stadshypotek AB.
Aktieinnehav: 50 000 aktier.

Ingrida Bluma
Styrelseledamot.

Invald: 2018.
Född: 1961. Nationalitet: Lettisk. 
Utbildning: Kandidatexamen i 
finans och kredit från University 
of Latvia, masterexamen i sam-
hällsvetenskap Stockholms Uni-
versitet samt Advanced Manage-
ment Training Programme, 
INSEAD. 
Övriga uppdrag: Ledamot i JSC 
Hansamatrix, JSC Preses nams, 
JSC Rigas piena kombinats och 
LTDi-bloom.
Aktieinnehav: –

Jon Helgi Gudmundsson1)

Styrelseledamot.  
Ledamot i Ersättningsutskottet.

Invald: 2016.
Född: 1947. Nationalitet: Isländsk.
Utbildning: Ekonomistudier, Uni-
versity of Iceland och studier vid 
Universität Mannheim, Tyskland 
samt Penn State University, USA.
Övriga uppdrag: Ordförande och 
verkställande direktör i Norvik hf 
samt ord förande respektive leda-
mot i Norviks dotterbolag. Ord-
förande i de lettiska bolagen Nor-
folk Sia och Solvina Sia samt 
ledamot i det Isländska invest-
mentbolaget Eyrir Invest hf.
Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf 
som innehar 220 420 843 aktier.

Åke Bergh
Styrelseledamot.  
Ledamot i Revisions utskottet och 
Ersättningsutskottet.

Invald: 1975.
Född: 1949. Nationalitet: Svensk. 
Utbildning: Civilekonom Växjö 
universitet. Övriga uppdrag: Ord-
förande i Sågtjänst i Syd Aktie-
bolag och Fastighetsaktie bolaget 
Sågfinans. Ledamot i Hultsfreds 
Kommunala Industri AB och 
Invensys Property Company samt 
Rock city Hultsfred AB.
Aktieinnehav: 11 860 780 inkl. 
närstående.

Lars Gustafsson
Styrelseledamot.  
Ledamot i Revisionsutskottet.

Invald: 2015.
Född: 1951. Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Högskoleutbildning 
inom ekonomi och juridik.
Övriga uppdrag: Ordförande i 
Brandskyddsföreningen Krono-
berg och Bragu AB. Ledamot i 
NTF. 
Aktieinnehav: 1 329 439 inkl. 
närstående.

Gudmundur H Jónsson1)

Styrelseledamot.

Invald: 2018.
Född: 1977. Nationalitet: Isländsk. 
Utbildning: Kandidatexamen i 
företagsekonomi, University of 
Iceland.
Övriga uppdrag: Ordförande i 
Byko ehf., Smaragardur ehf. Sty-
relseledamot i Norvik hf., Sterna 
ehf., Deilir Taeknithjonusta, Axiom 
ehf. 
Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf 
som innehar 220 420 843 aktier.

Fram till den 1 september ingick även arbetstagare-
representanterna Lars Pettersson, Reino Tapper 
samt Patrik Ivarsson som suppleant.
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Koncernledning Styrelseledamöternas närvaro under 
räkenskapsåret 2020

Peter Nilsson
Verkställande direktör och 
koncernchef.

Anställd: 2013.
Född: 1963. Nationalitet: Svensk.
Övriga uppdrag: Ledamot i Aslan 
Forestry AB, Sydsvenska Handels-
kammaren och Skogsindustrierna.
Aktieinnehav: 900 000 aktier 
inklusive innehav av närstående.

Anders Marklund
Finansdirektör.

Anställd: 2018
Född: 1965. Nationalitet: Svensk.
Aktieinnehav: 25 000 aktier.

Ledamot Funktion Närvaro
Styrelse- 

arvode, tkr
Revisions-

utskott
Ersättnings-

utskott

Michael Bertorp Ordförande 12/12 493 4/4 2/2

Åke Bergh  Ledamot 12/12 173 4/4 2/2

Ingrida Bluma Ledamot 12/12 163

Jon Helgi Gudmundsson 1) Ledamot 12/12 165 2/2

Lars Gustafsson Ledamot 12/12 170 4/4

Gudmundur H Jónsson 1) Ledamot 12/12 163

1) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende till större ägare.

Fram till den 1 september ingick även Jan Liljegren i koncernledningen.
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Underskrifter

Michael Bertorp
Styrelsens ordförande

Åke Bergh
Styrelseledamot

Lars Gustafsson
Styrelseledamot

Ingrida Bluma
Styrelseledamot

Jon Helgi Gudmundsson
Styrelseledamot

Gudmundur H Jónsson
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Verkställande direktör 

Vimmerby 
den 17 mars 2021

Revisors yttrande 
om bolagsstyrnings-
rapporten
Till bolagsstämman i Bergs Timber AB (publ),  
org. nr. 556052-2798

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolags-
styrningsrapporten för räkenskapsåret 
 2020-01-01 – 2020-12-31 på sidorna 40–46  
och för att den är  upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande 
RevU 16 Revisorns granskning av bolags-
styrningsrapporten. Detta innebär att vår gransk-
ning av bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra 
uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upp-
lysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket 
punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 
31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt 
är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Kalmar 
den 19 mars 2021 

Deloitte AB

Magnus Andersson
Auktoriserad revisor 
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Förvaltnings- 
berättelse
Styrelsen och verkställande direktö-
ren för Bergs Timber AB (publ) med 
säte i Hultsfreds kommun och orga-
nisationsnummer 556052-2798, 
Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, 
avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskaps-
året 1 januari–31 december 2020.

Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 
1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget note-
ras på Nasdaq OMX nordiska börs Stockholm Small 
Cap, Materials.

Verksamheten
Bergs Timber är en internationell träindustrikoncern 
och består av en grupp självständiga dotterbolag 
med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar 
och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Bergs bedriver träförädlingsverksamhet inom 
träskydd, hyvling, hus, fönster, dörrar, trädgårds-
produkter och pellets. Bergs bedriver därutöver 
sågverksrörelse i Lettland och Estland med en årlig 
produktion om cirka 350 000 kubikmeter samt 
hamn- och distributionsverksamhet i England.

Koncernen har cirka 850 anställda i Sverige, Bal-
tikum och England och omsätter drygt 2 miljarder 
kronor. Försäljningen sker till ett 20-tal länder där de 
största marknaderna är Skandinavien, Baltikum, 

Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor och 
koncern ledning är baserat i Sverige.

Väsentliga händelser
Efter en strategisk översyn av den svenska såg-
verksrörelsen fattades beslut om att stänga Gransjö 
sågverk permanent. Nedläggningen kommunicer-
ades i mars och påverkade cirka 45 medarbetare.

Under tidig vår sjönk efterfrågan kraftigt i bland 
annat Storbritannien, kopplat till covid-19 pandemin, 
varför en tillfällig anpassning av produktionen med 
viss permittering av personal genomfördes.

Styrelsen beslutade att dra tillbaka den tidigare 
föreslagna utdelningen om 0,04 kr per aktie, totalt 
cirka 14 Mkr. Detta mot bakgrund av då rådande 
omvärldsklimat med osäkerhet kring de ekonomiska 
effekterna som spridningen av coronaviruset med-
förde. Koncernens finansiella ställning och 
manöver förmåga prioriterades.

I juni tecknades avtal med Vida AB om försäljning 
av de fyra sågverken i Vimmerby, Orrefors, Mörlunda 
samt det tidigare nedlagda Gransjö. Transaktionen 
slutfördes den 1 september. Köpeskillingen uppgick 
till cirka 390 Mkr och syftet var att tydligare kunna 
fokusera på den tidigare beslutade inriktningen mot 
ökad vidareförädling.

Ett omfattande strategiarbete inleddes under 
hösten för att tydliggöra den framtida inriktningen för 
koncernen. Prioritet har varit en affärsplan som bidrar 
till stabil tillväxt samt en hög och mer förutsägbar 
lönsamhet och därigenom ett ökat aktieägarvärde.

Vid Bitus i Nybro, Sverige, har en ny produk-
tionslokal färdigställts som möjliggör att samarbetet 

med Organowood, där Bitus producerar miljö-
klassade kiseltryckta trävaror, kan expandera.

Bergs Timbers dotterbolag Woodworks by Bergs 
säljer flera av koncernens produkter till både företag 
och direkt till konsumenter. Bolaget har en god mark-
nadskunskap och arbetar med att utveckla framtida 
tjänster som innebär att det ska bli enklare för kunder 
att jämföra olika alternativ samt att även genomföra 
köp online. Påverkan kopplat till pandemin har 
påskyndat utvecklingen av e-handel; en kanal som 
Bergs avser ge särskild tyngd.

En ytterligare offensiv satsning i Woodworks by 
Bergs var förvärvet av varumärket Radical Wood. 
Radical Wood med bas i Åre, Jämtland, producerar 
och säljer trämöbler för utomhusbruk. Förvärvet 
passar väl in i Bergs existerande sortiment av 
trädgårdsprodukter.

Covid-19
I inledningen av pandemin var osäkerheten stor 
kring påverkan på koncernens verksamhet. Under 
tidig vår sjönk efterfrågan i bl a Storbritannien som 
är koncernens största marknad. Till följd av detta 
vidtogs ett antal produktionsbegränsade aktiviteter 
med permitteringar av ett antal anställda i både 
Sverige, Baltikum och Storbritannien som följd.

Vidare drog styrelsen tillbaka den föreslagna 
utdelningen för att skapa finansiell beredskap och 
årsstämman flyttades till juni. Årsstämman hölls 
utomhus för att begränsa smittorisken och aktie-
ägarna bereddes möjlighet att förtidsrösta.

Under senare delen av våren upplevde Bergs 
och andra företag i träbranschen en ökad 

efterfrågan inom gör-det-själv segmentet kopplat till 
de nedstängningar som gjorts i flertalet länder. Mer 
tid i bostaden har ökat intresset för renoveringar 
och olika typer av förbättringar. Detta har, tillsam-
mans med ett underskott på sågade och hyvlade 
trävaror i marknaden, påverkat Bergs lönsamhet 
positivt. Bergs har inte erhållit något statligt stöd i 
den svenska verksamheten och i endast begränsad 
omfattning i Storbritannien och Baltikum i form av 
permitteringsstöd.

De anställdas hälsa har varit prioriterad. Några 
enstaka fall av covid-19 har konstaterats bland de 
anställda under året. Produktionen har kunnat fung-
era normalt och leveranserna har till och med 
kunnat ökas. Under året har det varit mycket restrik-
tivt med resor och möten har till stor del övergått till 
att vara digitala. Hemarbete har uppmuntrats där 
det varit möjligt. 

Nettoomsättning och resultat
Den svenska sågverksrörelsen såldes den 1 sep-
tember och redovisas som avvecklad verksamhet. 
Jämförelseperioden i koncernens resultaträkning 
har omräknats. Koncernens resultaträkning, balans-
räkning (aktuell period) och nyckeltal avser den 
kvar varande verksamheten om inget annat anges. 
Jämförelsen mellan åren för avvecklad verksamhet 
påverkas av att verksamheten omfattar 8 månader i 
perioden januari-december 2020 och 12 månader 
under 2019.

Nettoomsättningen uppgick till 2 149 Mkr jämfört 
med 2 056 Mkr för samma period föregående år, en 
ökning med 93 Mkr. Ökningen var hänförlig till högre 
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försäljningsvolymer av förädlade trävaror till 
byggmaterialhandeln.

Rörelseresultatet uppgick till 137 (73) Mkr och 
rörelsemarginalen uppgick till 6,4 (3,6) procent. 
Lägre försäljningsvolymer och försäljningspriser för 
sågade trävaror har kompenserats av lägre råvaru-
kostnad. Högre försäljningsvolym till byggmaterial-
handel bidrog positivt.

Resultat efter finansnetto uppgick till 93 (40) Mkr. 
Finansnettot uppgick till –44 (–33) Mkr. Det högre 
finansnettot förklaras främst av orealiserade nega-
tiva valutakurseffekter relaterade till fordringar hos 
moderbolaget avseende utdelning från dotterbolag.

Resultat efter skatt från den kvarvarande verk-
samheten uppgick till 105 (43) Mkr. Resultatet per 
aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,30 kr 
(0,13). Redovisad skatt uppgick till 12 (3) Mkr. Den 
effektiva skattesatsen var –13 (–8) procent och är 
lägre än den svenska företagsskattesatsen. I Lett-
land och Estland utgår ingen inkomstskatt på vinster 
som återinvesteras i bolaget. Skatt redovisas och 
betalas när utdelning till aktieägarna sker. Ingen skatt 
för vinsterna i de baltiska bolagen har redovisats för 
perioden. Oredovisade uppskjutna skatter avseende 
ej utdelade vinstmedel i de baltiska bolagen uppgår 
per den 31 december 2020 till cirka 70 Mkr. 

Resultatet efter skatt från avvecklad verksamhet 
uppgick till 64 (2) Mkr. I resultatet ingår realisations-
vinst från försäljningen av den svenska sågverks-
rörelsen med 87 Mkr samt kostnader för avveck-
lingen av Gransjö sågverk med –30 Mkr.

Resultat efter skatt, totalt för både kvarvarande 
och avvecklad verksamhet, uppgick till 169 Mkr 
(45). Resultatet per aktie, före och efter utspädning, 
uppgick till 0,49 kr (0,13).

Säsongsvariationer
Bergs Timbers verksamhet uppvisar säsongsvaria-
tioner. Efterfrågan på förädlade trävaror till bygg-
sektorn är normalt högre under april-oktober. Efter-
frågan på sågade trävaror är normalt högre under 
perioderna mars-juni och september-november. 
Försäljningsvolymerna under vinter- och sommar-
månaderna är normalt lägre. Marknaden för pellets 
är korrelerad med vintersäsongen. Produktions-
volymen i sågverken är lägre i tredje kvartalet till 
följd av semestrar och underhållsarbeten.

Försäljning av den svenska sågverksrörelsen
Den 1 september genomfördes försäljningen av 
Bergs svenska sågverksrörelse till Vida. Transaktio-
nen omfattade sågverken i Orrefors, Vimmerby och 
Mörlunda. All personal anställd vid respektive såg-
verk och i inköpsorganisationen för råvara erbjöds 
anställning hos Vida. Vida förvärvade även tillgång-
arna vid det redan avvecklade sågverket i Gransjö.

Köpeskillingen för verksamheten, inklusive 
berört rörelsekapital, uppgick till 390 Mkr varav 
303 Mkr avsåg anläggningstillgångar. Resultatet 
från försäljningen uppgick till 87 Mkr 

Transaktionen, sammantagen med avvecklingen 
av övrigt rörelsekapital, innebär att Bergs finansiella 
nettolåneskuld, reducerades väsentligt. Netto-
låneskulden uppgick per den 31 december till 
–32 Mkr (nettokassa), motsvarande en nettoskuld-
sättningsgrad om cirka –3 procent.

Efter överlåtelsen består Bergs av träförädlings-
verksamhet inom träskydd, hyvling, hus, fönster, 
dörrar, trädgårdsprodukter och pellets. Nettoom-
sättning uppgår till cirka 2 100 Mkr på årsbasis med 
en marginal som över tid varit högre och mer stabil 
än vad den svenska sågverksrörelsen uppvisat. 
Bergs bedriver därutöver sågverksrörelse i Lettland 
och Estland med en årlig produktion om cirka 
350 000 kubikmeter samt hamn- och distributions-
verksamhet i England. 

Kassaflöde och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklu-
sive avvecklad verksamhet, uppgick till 355 (147) 
Mkr och påverkades positivt av lägre bindning i 
rörelsekapital.

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick per 
den 31 december 2020 till –32 Mkr (nettokassa) 
jämfört med 675 Mkr per den 31 december 2019. 
Minskningen av den finansiella nettoskulden förkla-
ras av bra kassaflöde från verksamheten samt av 
försäljningen av den svenska sågverksrörelsen.

I samband med försäljningen av den svenska 
sågverksrörelsen amorterades 364 Mkr i periodlån 
och 70 Mkr till Norvik avseende säljarrevers. Limiten 
för den revolverande krediten sänktes till 100 Mkr 
från 250 Mkr till följd av minskat lånebehov.

Kreditfaciliteterna, som moderbolaget tecknade i 
juni 2019 med Danske Bank A/S, Sverige Filial, och 
AB Svensk Exportkredit (SEK) som långivare, har en 
treårig löptid och innefattar, efter de ändringar som 
gjordes i samband med försäljningen av den 
svenska sågverksrörelsen, två periodlån om totalt 
187 Mkr samt en revolverande facilitet om 100 miljo-
ner kronor. Periodlånen amorteras kvartalsvis med 
5 Mkr. Låneavtalet innehåller sedvanliga finansiella 
åtaganden som bl.a. begränsar handlingsutrymmet 
för Bergs Timber AB (publ) avseende pantsättning 
av tillgångar, upptagande av lån eller ställande av 
borgen, att sälja eller överlåta tillgångar samt att 
fusionera eller konsolidera verksamhet med annat 
bolag. Dessutom föreskriver låneavtalet att årlig 
vinstutdelning inte ska överstiga 40 procent av före-
gående års vinst.

Moderbolaget har under året amorterat en säljar-
revers från Norvik hf om 70 Mkr. Lånet var den kvar-
varande kontanta köpeskillingen från förvärvet av 
Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien 
som gjordes i maj 2018. En slutlig tilläggs-
köpeskilling om 10 Mkr kommer att betalas senast 
den 30 juni 2021. 

Utöver ovanstående faciliteter har dotterbolagen 
i Baltikum lokala checkräkningsfaciliteter som 
uppgår till totalt cirka 115 Mkr. Tillgängliga likvida 
medel inklusive out- nyttjade kreditfaciliteter upp-
gick till 447 Mkr per den 31 december. Därutöver 
fanns beviljade outnyttjade bankgarantiramar på 
25 Mkr.

Finansiella mål
Styrelsen har i mars 2021 efter balansdagen fast-
ställt följande finansiella mål för koncernens 
verksamhet:

• Bergs mål är att nå en årlig tillväxt med 10% (över 
en konjunkturcykel)

• Bergs mål är att uppnå en EBITDA marginal på 
9% över en konjunkturcykel

• Bergs mål är att ha en finansiell skuld understi-
gande eget kapital.

• Bergs mål är normalt en årlig utdelning med 
25 – 40% av vinst efter skatt.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar upp-
gick till 69 (131) Mkr. Inga större enskilda investe-
ringar har gjorts under året. Investeringarna utgörs 
av underhållsinvesteringar samt investeringar för 
utveckling av verksamhet och produktivitet. Vidare 
har investeringar gjorts i hamnen i England för för-
bättrad infrastruktur.

Medarbetare
Koncernen eftersträvar en decentraliserad organi-
sation med tydligt ansvar och korta beslutsvägar. 
Inställningen är att medarbetares trivsel och posi-
tiva inställning till sitt arbete ökar med en närhet till 
beslutsfattandet. Förändringen av koncernens 
organisation ställer samtidigt höga krav på flexibili-
tet hos medarbetarna.

Medelantalet anställda under räkenskapsåret 
uppgår till 819 (1 016) varav 161 kvinnor (181). 
Minskningen beror på försäljningen av den svenska 
sågverksrörelsen.

Lån och kreditfaciliteter per den 31 december 2020, Mkr:

Förfallotidpunkt, år

Lån/facilitet Limit 0–1 1–2 2- Total utnyttjat

Periodlån 22 165 187

Revolverande kredit 100 0

Checkräkningskrediter 115    9

Totalt 22 165 - 196
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Koncernens nyckeltal och finansiella måltal

Belopp i Mkr Måltal 2020 2019

Nettoomsättning 2 149 2 056

EBITDA 212 133

EBITDA-marginal, % > 9 9,9 5,6

Rörelseresultat 137 73

Rörelsemarginal, % 6,4 3,6

Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,3 4,1

Vinst per aktie (efter skatt) 0,30 0,13

Vinst per aktie, inkl avvecklad verksamhet, 
(efter skatt) 0,49 0,13

Räntebärande nettoskuld –32 675

Nettoskuldsättningsgrad < 1.0 neg 0,61

Soliditet, % 73,6 49,4

Genomsnittligt antal aktier i tusental 346 728 343 758

Eget kapital per aktie, kr 3,61 3,18

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
I mars 2021 kommunicerades koncernens framtida 
strategiska inriktning som resultat av den strate-
giska översyn som genomförts under hösten och 
vintern 2020/2021. I samband med detta har nya 
finansiella mål antagits av styrelsen.

Miljöinformation
Den huvudsakliga miljöpåverkan som sker från kon-
cernens produktionsanläggningar är energianvänd-
ning, buller, uppkomst av avfall och utsläpp till luft 
och vatten. 

Bergs Timbers miljöarbete är en del i den opera-
tiva verksamheten och det dagliga arbetet sker 
lokalt på varje produktionsanläggning.

Under året beslutades om en hållbarhetsstrategi 
där målsättningar inom ett antal områden fastställ-
des. Under 2021 kommer strategin att implemente-
ras i koncernens bolag och vara en del av 
affärsstrategin.

Alla svenska produktionsanläggningar bedriver 
verksamhet där miljötillstånd enligt miljöbalken 
krävs. Liknande tillståndskrav och lagstiftning finns 
också i Baltikum och England.

På flertalet av koncernens produktionsanlägg-
ningar har det bedrivits verksamhet som kan ha för-
orsakat föroreningar, t ex genom träskyddsbehand-
ling. Myndigheterna i Sverige har aktualiserat frågor 
om utredningar och efterbehandling på några 
anläggningar. Kostnaderna för dessa åtgärder 
bedöms inte vara väsentliga.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutvecklingen för sågade och förädlade trävaror 
styrs till stor del av hur den globala konsumtionen 
överensstämmer med den globala produktionen. 
Råvarukostnaden är en mycket stor del av den fär-
diga produktens försäljningsvärde varför produkten 
är mycket känslig för prisförändringar på timmer 
och sågade trävaror som utgör stor del av koncer-
nens råvaror.

Bergs Timber är exponerat för finansiella risker, 
vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och 
kassaflödesrisker i samband med likviditets- och 
skuldhantering avseende valutarisker vid 

export affärer. Finansieringen är beroende av uppfyl-
landen av sedvanliga finansiella åtaganden, vilka 
rapporterats ovan under stycket Kassaflöde och 
finansiering. Avseende valutaexponering är koncer-
nens policy att normalt säkra 50–75 procent av för-
väntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna 
för den svenska verksamheten. För en fullständig 
beskrivning över koncernens valutapåverkan hänvi-
sas till not 5.

För en fullständig redogörelse av identifierade 
risker samt företagets arbete med att hantera dessa 
hänvisas till avsnittet Riskfaktorer på sidorna 37–39.

Anläggningsvärden
Med anledning av förekomsten av goodwill har en 
prövning gjorts av redovisade anläggningsvärden 
genom så kallat nedskrivningstest. Prövningen 
baseras på bästa bedömning av den framtida 
utvecklingen. En negativ avvikelse i gjorda antagan-
den kan komma att påverka redovisade anlägg-
ningsvärden. Prövningen medförde inte någon ned-
skrivning under räkenskapsåret. För ytterligare 
information kring den genomförda prövningen hän-
visas till not 29.

Forskning och utveckling
Bergs Timber-koncernen är medlem i Skogsindu-
strierna, som inom den trämekaniska sektionen 
driver branschens gemensamma utvecklings- och 
forskningsfrågor.

 
Bolagsstyrning
Arbetet i styrelsen för Bergs Timber AB styrs av den 
arbetsordning som årligen fastställs av styrelsen. 
Frågor rörande revision och intern kontroll bereds av 
styrelsens revisionsutskott och ersättningsfrågor 
bereds av ersättningsutskottet. Inför årsstämman 
har valberedningen i uppdrag att föreslå styrelse-
ledamöter och revisorer samt styrelse-, utskotts och 
revisionsarvode. Mer information om styrelsens 
arbete och bolagsstyrning samt kontrollen över kon-
cernens och moderbolagets finansiella rapportering 
i Bergs Timber finns i bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 40–46 och på bolagets hemsida 
 www. bergstimber.com.
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Allmänna upplysningar enligt 
årsredovisningslagen 6 kapitel § 2a.
• Antalet aktier uppgår till 346 728 283 B-aktier 

med en röst vardera. Några A-aktier finns för när-
varande inte

• Norvik hf är den enskilt största ägaren och innehar 
63,6 procent av aktierna i bolaget. P-A Bendt med 
bolag innehar 4,7 procent, Peter Thormalm via 
kapitalförsäkring innehar 3,8 procent och 
 Nicklas Sjöfors innehar 3,6 procent.

• Styrelsens bemyndigande: För att underlätta 
genomförandet av eventuella företagsförvärv och 
möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansie-
ring fick styrelsen vid årsstämman i juni 2020 
bemyndigande att, för tiden till nästkommande 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut 
om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske 
med bestämmelser om apport eller kvittning samt 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor, 
dock maximalt 34 000 000 kronor i aktiekapital 
(motsvarande 34 000 000 stycken B-aktier). Av 
bemyndigandet har inget utnyttjats under året.

Förslag till ersättningsprinciper för ledande 
befattningshavare, att gälla från årsstämman 
2021
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman 2021 
följande riktlinjer för löner och ersättningar till 
ledande befattningshavare att gälla från och med 
årsstämman.

Ersättningar till ledande befattningshavare ska 
utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmå-
ner och avsättning till pension. Med ledande befatt-
ningshavare menas verkställande direktör och 
övriga medlemmar i koncernledningen. Den sam-
manlagda ersättningen ska vara marknadsmässig 
och konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar 
och befogenheter. Rörlig ersättning ska begränsas 
till att utgöra viss andel av den fasta lönen och 
baseras på uppfyllnad av fastställda mål.

Vid uppsägning av anställningsavtal ska uppsäg-
ningstiden inte överstiga sex månader, både från 
bolagets och den anställdes sida. Vid uppsägning 
från bolagets sida kan avgångsvederlag lämnas 
med högst tolv månader.

Inkomst från annan anställning eller verksamhet 
ska avräknas mot avgångsvederlaget.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och 
berättiga ledande befattningshavare pension från 
och med 65 års ålder. Rörlig ersättning är inte 
pensionsgrundande.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjerna ersätter inte tvingande villkor enligt 
arbetslagstiftning eller kollektivavtal.

Särskilda uppgifter om moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen 
av att leda koncernens verksamhet samt vissa för 
koncernen gemensamma funktioner.

Moderbolagets intäkter uppgick till 8 Mkr (29).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 

–55 Mkr (–19). Investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0).

Vid årsstämman i juni 2020 beslutades att ändra 
bolagsordningen avseende plats för årsstämma till 
att även kunna hållas i Vimmerby kommun.

Moderbolaget har under året erhållit ett koncern-
bidrag från Bergs Timber Production AB.

Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapporten framkommer på sidorna 
30–39. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Bergs 
Timber valt att lämna en kombinerad års- och håll-
barhetsredovisning. Denna rapport omfattar Bergs 
Timber AB (publ) och dess dotterbolag.

Förslag till vinstdisposition (se även not 31)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
till förfogande stående vinstmedel enligt balansräk-
ningen 536 061 970 kronor, varav överkursfond 
420 388 590 kronor disponeras på följande sätt:

Utdelas till aktieägarna 69 345 657 kr
Överförs i ny räkning 466 716 313 kr

 536 061 970 kr

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning 
föreslås den 7 maj 2021.

Med anledning av att styrelsen föreslår att års-
stämman den 5 maj 2021 beslutar om utdelning 

med 0,20 kronor per aktie, får styrelsen härmed 
avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § 
aktiebolagslagen.

Styrelsen finner att full täckning finns för bola-
gets bundna egna kapital efter föreslagen utdelning. 
Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de parametrar som 
anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i 
aktiebolagslagen. Styrelsen vill därvid framhålla föl-
jande: Styrelsen har fastställt att koncernen ska ha 
en stark finansiell ställning med en nettoskuldsätt-
ningsgrad, beräknad som den finansiella netto-
skulden i relation till eget kapital, som inte ska över-
stiga 1,0. Nettoskuldsättningsgraden per den 
31 december 2020 var negativ då koncernen inne-
hade en nettokassa. Den föreslagna utdelningen 
skulle öka nettoskuldsättningsgraden med cirka sex 
procentenheter.

Enligt styrelsens uppfattning kommer den före-
slagna utdelningen inte att påverka bolagets och 
koncernens förmåga att infria sina betalningsförplik-
telser och bolaget och koncernen har god bered-
skap att hantera såväl förändringar med avseende 
på likviditeten som oväntade händelser.

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har 
förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även 
tåla eventuella förluster. Föreslagen utdelning för-
väntas inte att negativt påverka bolagets och kon-
cernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt 
motiverade investeringar i enlighet med styrelsens 
planer.

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen över-
vägt andra kända förhållanden vilka kan ha bety-
delse för bolagets och koncernens ekonomiska 
ställning. Ingen omständighet har därvid framkom-
mit som gör att föreslagen utdelning inte framstår 
som försvarlig.

Om årsstämman fattar beslut i enlighet med sty-
relsens förslag kommer 466 716 313 kronor att åter-
stå av fritt eget kapital, beräknat per den 31 decem-
ber 2020.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets 
och koncernens egna kapital efter föreslagen utdel-
ning att vara tillräckligt stort i förhållande till verk-
samhetens art, omfattning och risker.
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Resultaträkning – koncernen

Belopp i Mkr Not
jan – dec

2020
jan – dec

2019

Nettoomsättning 2, 3, 4 2 149 2 056
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor –30 18
Övriga rörelseintäkter 6 5 42
Summa 2 124 2 116

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter –1 311 –1 431
Övriga externa kostnader –341 –298
Personalkostnader 7 –260 –254
Avskrivningar och nedskrivningar 8, 9 –75 –60
Övriga rörelsekostnader 0 0
Summa rörelsekostnader –1 987 –2 043
Rörelseresultat 137 73

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter mm 10 1 1
Räntekostnader mm 11 –45 –34
Resultat efter finansiella poster 93 40

Skatt på årets resultat 12 12 3
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 105 43

Resultat från avvecklad verksamhet, netto  
efter skatt

30 64 2

Årets resultat 169 45

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 169 45
Innehav utan bestämmande inflytande – –

Resultat per aktie, kr, före och efter utspädning,  
kvarvarande verksamhet kr

0,30 0,13

Resultat per aktie, kr, före och efter utspädning,  
inklusive avvecklad verksamhet kr

0,49 0,13

Antal aktier i genomsnitt, tusen 346 728 343 758

Rapport över totalresultat – koncernen

Belopp i Mkr
jan – dec

2020
jan – dec

2019

Årets resultat 169 45
Årets övriga totalresultat
Förändring av säkringsreserv 2 –2
Förändring av omräkningsreserv –22 22
Skatt hänförligt till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0 1
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen –20 21
Summa övrigt totalresultat –20 21
Årets totalresultat 149 66
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Balansräkning – koncernen

Belopp i Mkr Not 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8
Goodwill 175 178
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 15

187 193

Materiella anläggningstillgångar 9
Byggnader och mark 315 374
Maskiner och andra tekniska anläggningar 332 507
Inventarier, verktyg och installationer 12 9
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

6 58

665 948

Finansiella anläggningstillgångar 13
Finansiella placeringar 0 0
Långfristiga fordringar 1 3

1 3

Uppskjutna skattefordringar 12 14 6
Summa anläggningstillgångar 867 1 150

Omsättningstillgångar
Varulager 14 349 667
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 207 265
Skattefordringar 6 10
Övriga fordringar 14 29
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 14 24

241 328

Kassa och bank 242 86

Summa omsättningstillgångar 832 1 081
SUMMA TILLGÅNGAR 22 1 699 2 231

Balansräkning – koncernen, forts.

Belopp i Mkr Not 31 dec 2020 31 dec 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 347 347
Övrigt tillskjutet kapital 482 482
Reserver –3 17
Balanserat resultat 256 211
Årets resultat 169 45
Summa eget kapital 1 251 1 102

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 168 593
Övriga skulder 18 2 11
Övriga avsättningar 16 3 2
Uppskjutna skatteskulder 12 19 17
Summa långfrisiga skulder 192 623

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 19 32 87
Övriga räntebärande skulder 20 10 70
Leverantörsskulder 96 210
Skatteskulder 20 4
Övriga skulder 25 30
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 73 102
Avsättningar 16 0 3
Summa kortfristiga skulder 256 506
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 1 699 2 231

Varav räntebärande skulder
Kortfristig checkkredit 9 25
Övriga kortfristiga skulder 33 132
Övriga långfristiga skulder 168 604
Summa räntebärande skulder 210 761
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Förändring i eget kapital – koncernen

Belopp i Mkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2019-01-01 341 470 –4 57 188 1 052
Totalresultat
Årets resultat 45 45

Övrigt totalresultat
Förändring av säkringsreserv –2 –2
Förändring av omräkningsreserv 22 22
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1 1
Summa övrigt totalresultat 0 0 21 0 21
Summa totalresultat 0 0 21 0 45 66

Transaktioner med aktieägare
Omföring av föregående års resultat 188 –188
Nyemission inkl emissionskostnader 6 13 19
Emissionskostnad –1 –1
Utdelning –34 –34
Summa transaktioner med aktieägare 6 12 0 154 –188 –16

Utgående eget kapital 2019-12-31 347 482 17 211 45 1 102

Eget kapital 2020-01-01 347 482 17 211 45 1 102
Totalresultat
Årets resultat 169

Övrigt totalresultat
Förändring av säkringsreserv 2 2
Förändring av omräkningsreserv –22 –22
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0
Summa övrigt totalresultat –20 –20
Summa totalresultat 0 0 –20 0 169 149

Transaktioner med aktieägare
Omföring av föregående års resultat 45 –45
Nyemission inkl emissionskostnader
Emissionskostnad
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 45 –45 0

Utgående eget kapital 2020-12-31 347 482 –3 256 169 1 251
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Kassaflödesanalys – koncernen, inklusive avvecklad verksamhet

Belopp i Mkr Not
jan – dec

2020
jan – dec

2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 184 45
Justeringar som inte ingår i kassaflödet m m 39 64
Betald inkomstskatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

223 109

Förändring av varulager 181 11
Förändring av rörelsefordringar 79 71
Förändring av rörelseskulder –128 –44
Kassaflöde från den löpande verksamheten 355 147

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 0 –25
Försäljning av rörelsegren 30 390 –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –69 –131
Försäljning av materialla anläggningstillgångar 6 11
Förändring av finansiella tillgångar 0 8
Kassaflöde från investeringsverksamheten 327 –137

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 650
Amortering av lån –508 –494
Förändring av checkkredit –16 –121
Emissionskostnad – 0
Utbetald utdelning – –34
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –524 1

Årets kassaflöde 25 158 11

Likvida medel vid årets början 86 74
Valutakursdifferens i likvida medel –2 1
Likvida medel vid årets slut 242 86
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Resultaträkning – moderbolaget

Belopp i Mkr Not
jan – dec

2020
jan – dec

2019

Övriga rörelseintäkter 3, 6 8 29
Summa 8 29

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader –15 –12
Personalkostnader 7 –16 –16
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Summa rörelsekostnader –31 –28
Rörelseresultat –23 1

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter mm 10 9 400
Räntekostnader mm 11 –41 –420
Resultat efter finansiella poster –55 –19

Bokslutsdispositioner 26 125 19
Resultat före skatt 70 0

Skatt på årets resultat 12 –14 –1
Årets resultat 56 –1
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Balansräkning – moderbolaget

Belopp i Mkr Not 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Programvaror 0 0
0 0

Materiella anläggningstillgångar 9
Inventarier, verktyg och installationer 1 0

1 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 27 716 706
Fordringar hos koncernföretag 13 420 613
Uppskjutna skattefordringar 12 12 13

1 148 1 332

Summa anläggningstillgångar 1 149 1 332

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 187 222
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 5 15

192 237

Kassa och bank 168 22

Summa omsättningstillgångar 360 259
SUMMA TILLGÅNGAR 22 1 509 1 591

Balansräkning – moderbolaget, forts.

Belopp i Mkr Not 31 dec 2020 31 dec 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 347 347
Reservfond 39 39
Summa bundet eget kapital 386 386

Fritt eget kapital
Överkursfond 420 420
Balanserat resultat 59 60
Årets resultat 56 –1

535 479

Summa eget kapital 921 865

Obeskattad reserv 20 0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 165 573
Övriga skulder 18 0 9

165 582

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 19 22 50
Skulder till koncernföretag 348 8
Skatteskulder 14 0
Leverantörsskulder 3 3
Övriga skulder 20 10 70
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 6 13
Summa kortfristiga skulder 403 144
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 1 509 1 591
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Förändring i eget kapital – moderbolaget

Belopp i Mkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2019-01-01 341 39 408 73 21 882
Totalresultat
Årets resultat –1 –1

Transaktioner med aktieägare
Omföring av föregående års resultat 21 –21 0
Nyemission 6 13 19
Emissionskostnad –1 –1
Utdelning –34
Summa transaktioner med aktieägare 6 0 12 –13 –21 0

Utgående eget kapital 2019-12-31 347 39 420 60 –1 865

Eget kapital 2020-01-01 347 39 420 60 –1 865
Totalresultat
Årets resultat 56 56

Transaktioner med aktieägare
Omföring av föregående års resultat –1 1 0
Nyemission
Emissionskostnad
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 –1 1 0

Utgående eget kapital 2020-12-31 347 39 420 59 56 921
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Kassaflödesanalys – moderbolaget

Belopp i Mkr Not
jan – dec

2020
jan – dec

2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –55 –19
Justeringar som inte ingår i kassaflödet m m 0 –15
Betald inkomstskatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

–55 –34

Förändring av rörelsefordringar 10 –13
Förändring av rörelseskulder –7 8
Kassaflöde från den löpande verksamheten –52 –39

Investeringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott –10 0
Förvärv av dotterföretag 30 0 –30
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 8
Förändring av finansiella tillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten –11 –22

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 650
Amortering av lån –505 –239
Utbetald utdelning 0 –34
Erhållen kontant utdelning 21
Koncernbidrag 19 0
Emissionskostnad 0 –1
Förändring av finansiella fordringar och skulder hos 
dotterföretag

694 –314

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 208 83

Årets kassaflöde 25 146 22

Likvida medel vid årets början 22 0
Likvida medel vid årets slut 168 22
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1. Redovisningsprinciper

KONCERNEN

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accoun-
ting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har 
godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har 
Rådet för finansiell rapportering, RFR 1 Kompletterande redovisnings-
regler för koncerner tillämpats.

Såvida inget annat nämns under rubriken Moderbolagets redovis-
ningsprinciper tillämpar moderbolaget samma principer som koncer-
nen. De avvikelser som förekommer är föranledda av begränsningar 
i möjligheten att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och 
koncernens finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket även är 
rapporteringsvalutan för såväl moderbolag som koncern. De finansiella 
rapporterna presenteras därför i svenska kronor. Samtliga belopp, om 
inte annat anges, är avrundade till miljoner kronor.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt anta-
ganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen. Uppskattningarna och antagandena är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande 
förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på till-
gångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar 
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen 
endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av 
IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna 

och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar 
i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 29. De 
nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats 
konsekvent på de perioder som presenteras i koncernens finansiella 
rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprin-
ciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering.

Ändrade och nya redovisningsprinciper för året
Det finns vissa nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden 
som träder ikraft 2020 eller senare men dessa bedöms inte ha någon 
väsentlig påverkan på bolagets redovisning. IFRS 3 Rörelseförvärv 
kan påverka på så sätt att framtida förvärv i vissa fall redovisas som 
tillgångsförvärv istället för rörelseförvärv.

Framtida ändringar av redovisningsprinciper
År 2020 utfärdade IASB Referensräntereform—Fas 2 (Ändringar i IFRS 
9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16).

Dessa ändringar gör det möjligt för företag att återspegla effekterna 
av att övergå från referensräntor som IBORs till alternativa referens-
räntor utan att ge upphov till redovisningseffekter som inte skulle ge 
användbar information till användare av finansiella rapporter. Med 
hänsyn till de typer av finansiella tillgångar och skulder bolaget har, 
omfattning av leasingavtal och det faktum att bolaget inte längre har 
någon säkringsredovisning, bedömer bolaget att ändringen i nuläget 
kommer ha väldigt liten påverkan. 

Inga andra utgivna nya eller ändrade standarder och tolkningar 
med framtida tillämpning förväntas väsentligt påverka koncernens 
redovisning.

Rapportering för segment
Bergs Timbers högste verkställande beslutsfattare styr och leder 
verksamheten efter produktionsenheter. Bergs Timber har identifierat 
två segment som följs upp löpande. Segmentet Sågverk (inklusive inte-
grerad hyvling) består av fyra sågverk i Sverige, Vika Wood i Lettland 
och Laesti i Estland. Segmentet Vidareförädling omfattar Byko-Lat i 
Lettland samt Bitus, Broakulla och Fågelfors i Sverige. Distributions-
verksamheten i Storbritannien rapporteras under kategorin Övrigt. 
Orsaken till indelningen av segment är dels att vidareförädlingsdelen 
av koncernen växte i och med förvärvet i maj 2018 och dels att det 

bedöms som troligare nu jämfört med tidigare att vidareförädling 
kommer få ännu större betydelse för koncernen i framtiden. Segments-
indelningen från 2021 kommer att vara annorlunda än den som var för 
2020. Uppgifterna om segment i denna årsredovisning avser förhållan-
den under 2020.

Avvecklad verksamhet
1 september 2020 avyttrades sågverksrörelsen i Sverige och således 
redovisas denna del som avvecklad verksamhet i denna årsredovis-
ning. Det innebär bland annat, i enlighet med IFRS 5 Anläggningstill-
gångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, att 
den delen av verksamheten inte ingår i segmentsredovisningen samt 
att resultatet från avvecklad verksamhet redovisas på en separat rad i 
koncernens resultaträkning.

Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 
tolv månader räknat från balansdagen.

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsent-
ligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader räknat från balansdagen.

För varje balanspost som inkluderar belopp som förväntas återvin-
nas eller betalas inom och efter tolv månader från balansdagen, lämnas 
denna upplysning i not till respektive balanspost.

Konsolideringsprinciper
Dotterbolag
Dotterbolag är företag i vilka moderbolaget har ett bestämmande infly-
tande. Bestämmande inflytande innebär att direkt eller indirekt ha rätt 
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande 
inflytande föreligger beaktas även potentiella röstberättigade aktier 
som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att 
förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion där koncernen 
indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder 
och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet 
fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen 

Noter
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fastställs, dels anskaffningsvärden för andelarna eller rörelsen, dels det 
verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar 
samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet 
för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de verkliga 
värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna 
skulder och emitterade eget kapitalinstrument som lämnats som veder-
lag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna.

Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet 
av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförplik-
telser redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ 
redovisas denna direkt i resultaträkningen.

Transaktionskostnader i samband med förvärv redovisas direkt 
i årets resultat som övrig rörelsekostnad. I de fall där en omvärde-
ring sker till verkligt värde av villkorad köpeskilling redovisas denna i 
rörelseresultatet. Dotterbolagets finansiella rapporter tas in i koncern-
redovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det 
bestämmande inflytandet upphör.

Eliminering vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och 
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprät-
tande av koncernredovisningen.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell 
valuta är valutan i de länder där bolagen är registrerade och bedri-
ver sin huvudsakliga verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs 
som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar 
och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till 
valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder 
som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan 
till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill 
och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporte-
ringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balans-
dagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till 
svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation 
av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstid-
punkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av 
utlandsverksamheter redovisas direkt mot övrigt totalresultat som en 
omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de 
till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna i 
koncernens resultaträkning.

Intäkter
Intäkter från avtal med kunder
Intäkter redovisas i enlighet med den kontrollbaserade 
femstegsmodellen;

• Identifiera avtalet
• Identifiera prestationsåtagandet
• Fastställa transaktionspriset
• Allokera transaktionspriset
• Uppfyllelse av prestationsåtagandet

Bolaget identifierar avtalet genom att bland annat kunna fastställa varje 
parts rättighet, betalningsvillkor och att det är sannolikt att bolaget 
kommer att erhålla berättigad ersättning i utbyte mot varor och/eller 
tjänster som överförs till kund. Prestationsåtagandet utgörs främst 
av leverans av varor samt tjänster i mycket begränsad omfattning. 
Upplupna intäkter uppgår vid årsskiftet till 3 Mkr varav 2 Mkr avser 
skogliga tjänster. Förutbetalda intäkter uppgick vid årsskiftet till ett 
marginellt belopp. Transaktionspriset är den ersättning som bolaget 
förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot att överföra utlovade varor eller 
tjänster till kund. I transaktionspriset för varor inkluderas både fasta och 
rörliga belopp som till exempel rabatter, returer och andra liknanden 
poster. För den mycket begränsade tjänsteförsäljningen är transak-
tionspriset fast. Allokering av transaktionspriset är i dagsläget inte nöd-
vändigt då bolaget ej levererar varor och tjänster som är sammansatta 
av flera prestationsåtaganden. Uppfyllande av prestationsåtagande 
skiljer sig åt mellan varor och tjänster.

Uppfyllande av prestationsåtagande av varor
Intäktsredovisning ska ske när (eller allt eftersom) bolaget uppfyller ett 
prestationsåtagande genom att överföra kontrollen av en vara till kund. 
Med vara avses i koncernens fall framförallt sågade trävaror av olika för-
ädlingsgrad, andra vidareförädlade varor med trä som bas, bi- produkter 
från sågverksverksamhet samt försäljning av timmer och massaved. 
Överföring av kontrollen sker vid tidpunkten då kunden har förmågan att 
styra användningen av, och erhålla i stort sätt alla återstående fördelar 
från tillgången. Bolaget beaktar framförallt följande indikatorer vid över-
föring av kontroll; överföring av det fysiska innehavet av tillgången, rätt 
till betalning för tillgången och kunden har tagit över de betydande risker 
och fördelar som är förknippade med ägande av tillgången.

Uppfyllande av prestationsåtagande av tjänster
Inom koncernen utgörs tjänster framförallt av skogsvård samt legohyv-
ling och legoimpregnering av trä. I takt med att kunder erhåller och 
förbrukar samtliga de fördelar som tillhandahålls, sker intäktsredovis-
ning över tid i samband med att prestationsåtagandet uppfylls.

Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt när 
det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att 
koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med 
bidraget.

Bidrag ska periodiseras systematiskt i resultaträkningen på samma 
sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda 
att kompensera för. Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas 
som en reduktion av tillgångens redovisade värde.

Valutakursdifferenser
Valutakursdifferenser som sammanlagt är positiva redovisas som 
övriga rörelseintäkter vilket även inkluderar positiv värdeförändring på 
derivat, förutom de derivat som används för att säkra nettoinflödet från 
den svenska delens kundfordringar där säkringsredovisning tillämpas 
(se avsnitt Derivat och säkringsredovisning nedan). När sågverks-
rörelsen i Sverige avyttrades avslutades säkringsförfarandet gradvis 
eftersom försäljningen i USD mer eller mindre upphörde efter att lagret 
i USA avvecklades. Från de sista månaderna i 2020 så har ingen syste-
matisk valutasäkring skett i gruppen.

Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader
Leasade tillgångar
IFRS 16 Leasingavtal ersatte IAS 17 Leasingavtal och tillämpas av bola-
get från och med den 1 januari 2019. IFRS 16 har en leasingmodell för 
leasetagare, vilken innebär att i stort sett alla leasingavtal ska redovisas 
i rapporten över finansiell ställning. Nyttjanderätten (leasingtillgången) 
och skulden värderas till nuvärdet av framtida leasingbetalningar. 
Nyttjanderätten inkluderar även direkta kostnader hänförliga till teck-
nandet av leasingavtalet. I resultaträkningen redovisas avskrivningar på 
nyttjanderätten och räntekostnader. I efterföljande perioder redovisas 
nyttjanderätten till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar 
och ev. nedskrivningar samt justerat för eventuella omvärderingar av 
leasingskulden. Leasingskulden redovisas separat från andra skulder. 
I efterföljande perioder redovisas skulden till upplupet anskaffnings-
värde och minskas med gjorda leasingbetalningar. Leasingsskulden 
omvärderas vid förändringar i bl.a. leasingperioden, restvärdegarantier 
och ev. förändringar i leasingbetalningar.

I de flesta avtal kan ränta eller räntebelopp utläsas, i ett fall har en 
implicit ränta beräknats.

I de fall hyresavtal för fastigheter innehar en förlängningsoption 
görs en bedömning avtal för avtal om det är rimligt säkert att optio-
nen kommer att utnyttjas. I bedömningen vägs all relevant fakta och 
omständigheter som skapar ekonomiska incitament in såsom exem-
pelvis avtalsvillkoren för förlängningsperioder jämfört med marknads-
räntor, betydande förbättringar som gjorts (eller förväntas genomföras) 
på en uthyrd fastighet under avtalsperioden, kostnader som uppstår 
när leasingavtalet sägs upp, såsom förhandlingskostnader och 
omlokaliseringskostnader och vikten av den underliggande tillgången i 
verksamheten.

Övriga rörelsekostnader
Valutakursdifferenser som sammanlagt är negativa redovisas som 
övriga rörelsekostnader vilket även inkluderar negativ värdeförändring 
av derivat, förutom de derivat som används för att säkra nettoinflödet 
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från den svenska delens kundfordringar där säkringsredovisning tilläm-
pas (se avsnitt Derivat och säkringsredovisning nedan)

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bank-
medel och fordringar, räntekostnader på lån, avgifter enligt låneavtal, 
utdelningsintäkter och resultat från värdeförändring av finansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräk-
nas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivränta är den 
ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under 
räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller 
skulden. Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redo-
visad i resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. 
Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostna-
der och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det 
ursprungliga värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall. 
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställs.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på 
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, finansiella placeringar 
samt derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder 
samt derivat.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundford-
ringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas 
upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger 
att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas 
upp när faktura mottagits.

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

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med 
ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt 
att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera 
skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärs-
dagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången.

Klassificering och värdering
Finansiella instrument, som inte är derivat, redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde inklusive direkta 
transaktionskostnader för alla finansiella instrument, förutom avseende 

de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader.

Klassificeringen av finansiella instrument avgör hur det värderas efter 
första redovisningstillfället. En finansiell tillgång som utgör skuld för 
motparten (t.ex. kundfordringar) klassificeras vid första redovisningen 
utifrån vilken affärsmodellen är för innehavet och huruvida de kassaflö-
den som erhållits endast utgörs av kapitalbelopp och ränta. Eftersom 
kundfordringar för koncernen utgör de väsentliga finansiella tillgångar 
som är skuld för motparten och eftersom koncernens affärsmodell för 
dessa är att erhålla kapitalbelopp är bedömningarna av nämnda typ 
normalt inte kritiska. Innehav i instrument som utgör eget kapital för 
motparten (t.ex. aktieinnehav) klassificeras som redovisade till verkligt 
värde via resultatet om de innehas för handel. Annars görs initialt ett val 
att redovisa instrumentet till verkligt värde via resultatet eller via övrigt 
totalresultat. Se beskrivning nedan för koncernens klassificeringar. 
Koncernens finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffnings-
värde eller verkligt värde via resultatet, i enlighet med beskrivningarna 
nedan.

Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde innebärande att 
transaktionskostnader belastar periodens resultat. Efter den initiala 
redovisningen redovisas derivatinstrument på sätt som beskrivs nedan. 
Används derivatinstrument för säkringsredovisning och till den del 
denna är effektiv, redovisas värdeförändringar som omklassificeras 
från säkringsreserven på samma rad i resultaträkningen som den 
säkrade posten. Även om säkringsredovisning inte tillämpas, redovisas 
värdeökningar respektive värdeminskningar på derivatet som intäkter 
respektive kostnader inom rörelseresultatet eller inom finansnettot 
baserat på syftet med användningen av derivatinstrumentet och huru-
vida användningen relateras till en rörelsepost eller en finansiell post. 
Finansiella poster säkras normalt inte i koncernen. Vid säkringsredovis-
ning redovisas ineffektiv del på samma sätt som värdeförändringar på 
derivat som inte används för säkringsredovisning.

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga 
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kort-
fristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten 
understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk 
för värdefluktuationer.

Finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
är finansiella tillgångar som inte är derivat, och affärsmodellen är att 
inkassera fastställda eller fastställbara betalningar avseende kapitalbe-
lopp och utestående ränta avseende kapitalbelopp. I denna kategori 
redovisas framför allt kundfordringar och lånefordringar. Kundfordringar 
väntas vara majoriteten av redovisat belopp. Upplupet anskaffnings-
värde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaff-
ningstidpunkten. Fordringar kortare än tre månader redovisas till 
anskaffningsvärde. Kundfordran redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar.

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Koncernen har inte några väsentliga innehav i denna kategori. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Koncernen har inte några väsentliga innehav i denna kategori. Den typ 
som kan förekomma är derivat med positivt värde för vilka säkringsre-
dovisning inte tillämpas.

Finansiella skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde
Lån samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i 
denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Skulder kortare än tre månader redovisas till anskaffningsvärde.

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde via resultaträkningen
Koncernen förväntar sig inte ha några väsentliga innehav i denna kate-
gori. Den typ som kan förekomma är derivat med negativt värde för 
vilka säkringsredovisning inte tillämpas. Till vilken kategori koncernens 
finansiella tillgångar och skulder hänförts framgår av not 25 Finansiella 
tillgångar och skulder.

Derivat och säkringsredovisning
Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt som utnyttjas för att 
täcka risker för valutakursförändringar. Värdeförändringar på derivatin-
strument redovisas i resultaträkningen med undantag för valutatermi-
ner avsedda att säkra nettoinflödet från den svenska verksamhetens 
kundfordringar och vissa inköp i utländsk valuta. För detta nettoinflöde 
och valutaterminer tillämpas säkringsredovisning. Vinster och förluster 
avseende säkringsinstrument redovisas i resultaträkningen vid samma 
tidpunkt som vinster och förluster redovisas för de poster som säkrats.

För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IFRS 9 krävs att 
det finns en entydig koppling till den säkrade posten. Vidare krävs att 
säkringen effektivt skyddar den säkrade posten, att säkringsdokumen-
tation upprättats och att effektiviteten kan mätas.

Säkring av valuta – kassaflödessäkring
Valutaterminer som används för säkring av framtida kassaflöden i form 
av prognostiserad försäljning och inköp i utländsk valuta redovisas 
i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringarna redovisas 
i övrigt totalresultat och ackumuleras i säkringsreserven inom eget 
kapital tills dess att det säkrade flödet träffar resultaträkningen, varvid 
säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar överförs till 
resultaträkningen för att där möta och matcha resultateffekterna från 
den säkrade transaktionen. Om det säkrade framtida kassaflödet avser 
inköp av en icke finansiell tillgång t ex en investering som aktiveras i 
balansräkningen, överförs säkringsreserven från det egna kapitalet till 
den tillgång eller skuld som säkringen avser i samband med att värdet 
för tillgången fastställs för första gången.

När ett säkringsinstrument förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, 
eller bolaget bryter identifieringen av säkringsrelationen innan den 
säkrade transaktionen inträffat och den prognostiserade transaktionen 
fortfarande förväntas inträffa, kvarstår den redovisade ackumulerade 
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vinsten eller förlusten i säkringsreserven i eget kapital och redovisas på 
motsvarande sätt som ovan när transaktionen inträffar.

Om den säkrade transaktionen inte längre förväntas inträffa, 
upplöses säkringsinstrumentets ackumulerade vinster eller förluster 
omedelbart mot resultaträkningen i enlighet med principerna beskrivna 
ovan om derivatinstrument. Vid slutet av 2020 fanns inga säkrade 
transaktioner längre och säkringsinstrumenten som användes har lösts 
upp mot resultaträkningen.

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

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader 
direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på 
direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostna-
der för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och 
juristtjänster.

Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar inklude-
rar utgifter för material, utgifter för ersättningar till anställda, om tillämp-
ligt andra tillverkningsomkostnader som anses vara direkt hänförbara 
till anläggningstillgången, lånekostnader samt uppskattade utgifter 
för nedmontering och bortforsling av tillgångarna och återställande av 
plats eller område där dessa finns.

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika 
nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella 
anläggningstillgångar.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring 
av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller 
utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset 
och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljnings-
kostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/ kostnad. 
Principer för nedskrivning behandlas nedan.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 
tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs 
till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade 
komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även 
i de fall en ny komponent tillskapas läggs utgift till anskaffningsvärdet. 

Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller 
delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med 
utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför 
sig om inte lånekostnaden är direkt hänförliga till uppförande av 
tillgång som tar betydande tid i anspråk att färdigställa då aktiveras 
lånekostnaden.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att kompo-
nenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. 
Maskiner och inventarier består av ett antal komponenter med olika 
nyttjandeperioder, se nedan. Även fastigheterna består av ett antal 
komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark 
vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna delas in 
i kontors- och industrifastigheter och består av flera komponenter vars 
nyttjandeperiod skiljer sig åt. Bedömning av tillgångs restvärde och 
nyttjandeperiod görs årligen.

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–10 år
Inventarier, verktyg och installationer  3–5 år
Industribyggnader och markanläggningar 20–25 år
Bostadsfastigheter   50 år
Programvaror (immateriella tillgångar)  4–5 år
Varumärke (immateriella tillgångar)  10 år
Kundavtal (immateriella tillgångar)  15 år

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller 
teknisk kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer.

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap 
tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller pro-
cesser, redovisas som tillgång i balansräkningen, om produkten eller 
processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har 
tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller 
sälja den immateriella tillgången. För närvarande har bolaget inga egna 
upparbetade immateriella tillgångar som redovisas som en tillgång. Det 
redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för 
löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt 
och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resulta-
träkningen som kostnad när de uppkommer. Till immateriella tillgångar 
hör också goodwill, patent, licenser samt programvaror.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas 
som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida eko-
nomiska fördelarna för den speciella tillgången till vilka de hänför sig. 
Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Varulager
Varulager har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt 
först in först ut principen och nettoförsäljningsvärdet. Inkuransris-
ker har därvid beaktats. Anskaffningskostnaden för egentillverkade 
produkter har beräknats enligt produktionskalkyl där skälig andel av 
indirekta kostnader har medtagits. Hänsyn har tagits till lagerpartiernas 
bearbetningsgrad.

Inom posten Varulager redovisas även rotposter vilket innebär ägt 
men ej avverkat timmer. Rotposten värderas till anskaffningsvärdet 
vilket till största delen är betalningar enligt kontrakt. I samband med att 
avverkning pågår tillkommer avverkningskostnader och transportkost-
nader. Koncernen har inte någon volym av rotposter som förväntas stå 
oavverkade under så lång tid att hänsyn kan behövas ta till tillväxt av 
timmer på rot.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar samt 
andelar i dotterbolag
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens åter-
vinningsvärde (se nedan). För goodwill och andra immateriella tillgångar 
med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu 
ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen eller så 
snart indikationer uppkommer. Om det inte går att fastställa väsentligen 
oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, och dess verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader inte kan användas, ska vid prövning 
av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till den lägsta nivå där 
det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad 
kassagenererande enhet.

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande 
enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinnings-
värdet. En nedskrivning redovisas som kostnad i resultaträkningen. Då 
nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande enhet (grupp 
av enheter) fördelas nedskrivningsbehovet i första hand till goodwill. 
Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som 
ingår i enheten (gruppen av enheter).

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minskat med för-
säljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevär-
det diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som 
beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika 
tillgången.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernens redovisade förlustreserver för förväntade kreditförluster 
avser i allt väsentligt reserver för kundförluster. Likvida medel omfattas 
av den generella modellen och baseras på motpartens rating. Som en 
följd av bra rating och kort löptid är reserven för likvida medel oväsent-
lig. Koncernen har inga innehav i skuldinstrument redovisade till verkligt 
värde via övrigt totalresultat och för andra tillgångar än kundfordringar 
som värderas till upplupet anskaffningsvärde bedöms möjliga förvän-
tade kreditförluster var negligerbara.

Förlustreserven för kundfordringar värderas alltid till ett belopp mot-
svarande förväntade kreditförluster under fordrans hela livslängd.
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Reserven avseende kundfordringar baseras på förväntade kredit-
förluster och baseras individuella bedömningar. Fallissemang bedöms 
inträtt efter 90 dagar förfallen fordran, eller tidigare om det är uppen-
bart att kunden inte kommer kunna betala, för den del som inte är 
kreditförsäkrad eller på annat sätt garanterad. Koncernen har bedömt 
att en generell reserv skulle vara av oväsentligt belopp.

En nedskrivning redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde 
reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet 
inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning 
av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den 
utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte 
överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag 
för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Utdelningar
Utdelningar redovisas som en skuld efter det att bolagsstämman har 
godkänt utdelningen.

Ersättningar till anställda
Förmånsbaserade pensioner
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP2-planens förmånsbestämda 
pensionsåtaganden för ålders- och familjepension genom en försäkring 
i Alecta.

Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, 
är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
För räkenskapsåret 2019 har bolaget inte haft tillgång till information 
för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, 
förvaltningstillgångar och kostnader, vilket medfört att planen inte varit 
möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP2 
som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en 
avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och 
familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av 
lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. 
Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är 
tecknade i Alecta uppgår till 1,0 Mkr (0,9). Koncernens andel av de sam-
manlagda avgifterna till planen och koncernens andel av det totala antalet 
aktiva medlemmar i planen uppgår till 0,005 respektive 0,005 procent 
(0,010 respektive 0,010). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av 
marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena 
beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, 
vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsni-
vån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 175 procent. Om Alectas 
kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 
175 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att 
nivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd 
vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga 

förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiere-
duktioner. Vid utgången av 2020 uppgick Alectas överskott i form av den 
kollektiva konsolideringsnivån till 148 procent (148).

Avgiftsbaserade pensioner
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en 
separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att 
förmånen intjänas.

Ersättningar vid uppsägning
En skuld redovisas i samband med uppsägningar av personal endast 
om företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning före 
den normala tidpunkten eller när ersättning lämnas som ett erbju-
dande för att uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget säger upp 
personal upprättas en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats, 
befattningar och ungefärligt antal berörda personer samt ersätt-
ningar för varje personalkategori eller befattning och tiden för planens 
genomförande.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befint-
lig 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 en betalning sker är 
väsentlig, beräknas avsättningen genom diskontering 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.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande 
transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i prakti-
ken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten 
skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder 
förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas 
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
eller i praktiken beslutade på balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att de kan utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar 
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

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

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse 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 eller att en tillför-
litlig uppskattning av beloppet inte kan göras.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL och Rådet 
för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska 
personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 
så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRL och med hänsyn till sam-
bandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS. Skillnaden mellan 
koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan.

De nedan angiva redovisningsprinciperna för moderbolaget har till-
lämpats konsekvent på samtliga perioder som presenterats i moderbo-
lagets finansiella rapporter.

Ändrade och nya redovisningsprinciper för året
Det finns vissa nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden 
som trädde i kraft 2020 men dessa har inte haft någon väsentlig 
påverkan på bolagets redovisning. IFRS 3 Rörelseförvärv kan påverka 
på så sätt att framtida förvärv i vissa fall redovisas som tillgångsförvärv 
istället för rörelseförvärv.

Framtida ändringar av redovisningsprinciper
Inga utgivna nya eller ändrade standarder och tolkningar med framtida 
tillämpning förväntas väsentligt påverka moderbolagets redovisning.

Leasade tillgångar
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 16 i juridisk person, i enlig-
het med möjligheten till undantag enligt RFR 2.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg 
för eventuella uppskrivningar. Leasade tillgångar redovisas enligt 
reglerna för operationell leasing. Transaktionskostnader vid förvärv 
av dotterbolag redovisas i moderbolaget som aktier i dotterbolag i 
balansräkningen.
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Ersättningar och pension till anställda
Moderbolaget följer tryggandelagens bestämmelser och Finansinspek-
tionens föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemässig 
avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 
19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmåns-
bestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande 
om framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster och förluster 
redovisas i resultaträkningen då de uppstår. I dagsläget har detta liten 
påverkan då all förmånsbestämd förpliktelse finns i Alectasystemet (se 
ovan under koncernens avsnitt om förmånsbaserade pensioner).

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten 
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reser-
ver upp på avsättning för uppskjutna skatter och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Moderbolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet 
med Rådet för finansiell rapportering, RFR 2. Koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdisposition och aktieägartillskott förs direkt mot eget 
kapital hos mottagaren. I moderbolaget aktiveras aktieägartillskott 
som aktier och andelar i den mån nedskrivning inte erfordras medan 
koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

2. Nettoomsättning

 Koncernen

2020 2019

Varuförsäljning
Trävaror 1 943 1 800
Biprodukter 137 195
Massaved och sågråvara 6 5

2 086 2 000

Tjänsteuppdrag
Träskyddsbehandling, lagerhållning,
distribution och transportersättningar 63 56

2 149 2 056

3. Extern nettoomsättning per marknad

Intäkter tas vid en tidpunkt, normalt sett vid leverans. Intäkterna avser i all väsentlighet endast sågade och förädlade trävaror 
efter avyttringen av de svenska sågverken.

Försäljningen sker i huvudsak till kunder i Europa, utanför Europa är Japan den största marknaden.
Koncernens största kund står för 5,7 procent (7,7) av nettoomsättningen, vilket innebär 123 Mkr (158) och avser trävaror. 

Den största kunden 2020 klassas som närstående, se not 24.
Den näst största kunden står i år för 5,5 procent (7,1) motsvarande 119 Mkr (145) av nettoomsättningen och avser trävaror.
Procenttalen för föregående år är justerade för redovisningen av avvecklad verksamhet.

KONCERNEN

Januari – december 2020

Belopp i Mkr Sågverk Vidareförädling Övrigt Intern försäljning Totalt koncernen

Sverige 5 268 0 –61 212
Storbritannien 19 303 254 –118 458
Baltikum 454 48 0 –21 481
Övriga Europa 117 542 0 –18 641
Japan 119 0 0 0 119
USA 0 89 0 0 89
Övriga värden 128 22 0 –1 149
Totalt 842 1 272 254 –219 2 149

Januari – december 2019

Belopp i Mkr Sågverk Vidareförädling Övrigt Intern försäljning Totalt koncernen

Sverige 0 167 0 -14 153
Storbritannien 29 426 207 -74 588
Baltikum 489 13 0 -2 500
Övriga Europa 120 445 0 -8 557
Japan 146 0 0 0 146
USA 0 0 0 0 0
Övriga världen 93 23 0 -4 112
Totalt 877 1 074 207 -102 2 056

MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter Anläggningstillgångar

Geografisk fördelning 2020 2019 2020-12-31 2019-12-31

Lettland 0 2 631 739
Sverige 7 26 314 392
Estland 1 0 98 102
Storbritannien 0 1 94 99
Totalt 8 29 1 137 1 332

I beloppet för Sverige 2019 så ingår en återförd tilläggsköpeskilling.
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RESULTAT PER SEGMENT

KVARVARANDE VERKSAMHET

Resultaträkning

Belopp i Mkr
2020

jan – dec
2019

jan – dec

Nettoomsättning 2 149 2 056
Sågverk 842 876
Vidareförädling 1 272 1 074
Övrigt 254 211
Internleveranser –219 –102

EBITDA 212 133
Sågverk 117 50
Vidareförädling 104 75
Övrigt –9 8

Justerad EBITDA 212 115
Sågverk 117 53
Vidareförädling 104 75
Övrigt –9 –13

Justerad EBITDA-marginal,% 9,9 5,6
Sågverk 13,9 6,1
Vidareförädling 8,2 7,0

Rörelseresultat 137 73
Sågverk 87 16
Vidareförädling 63 52
Övrigt –13 5

Justerat rörelseresultat 137 55
Sågverk 87 19
Vidareförädling 63 52
Övrigt –13 –16

Justerad Rörelsemarginal, % 6,4 2,7
Sågverk 10,3 2,2
Vidareförädling 5,0 4,8

5. Finansiella risker

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av 
finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets 
resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, elpriser, 
räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. 

Valutarisker
En stor del av koncernens försäljning sker i utländsk valuta såsom EUR, 
GBP och USD. Nettoinflödet av EUR uppgick under räkenskapsåret 
till 737 Mkr (–198) i motvärde SEK och en genomsnittlig omräknings-
kurs till 10,45 kr/EUR (10,57). Nettoinflödet av GBP uppgick under 
räkenskapsåret till 410 Mkr (555) i motvärde SEK och en genomsnittlig 
omräkningskurs till 11,81 kr/GBP (11,98). Nettoinflödet av USD uppgick 
under räkenskapsåret till 270 Mnkr (164) i motvärde SEK och en 
genomsnittlig avräkningskurs till 9,26 kr/USD (9,36). Koncernens inköp 
sker huvudsakligen i SEK och EUR samt till viss del GBP där verksam-
heten i Storbritannien ofta gör externa importköp i GBP. Storleken på 
pågående säkringar via valutaterminskontrakt och valutaoptionskon-
trakt (utländsk valuta i 1 000 tal) samt effekter av dessa på balans-
dagen, framgår nedan. Koncernens policy specificerade tidigare att 
den svenska rörelsedrivande verksamheten normalt sett ska skydda 
valutarisker avseende kundfordringar och då normalt säkra 50–75 pro-
cent av det förväntade nettoinflödet i utländsk valuta de kommande 
sex månaderna. Efter att sågverksrörelsen i Sverige avyttrats har den 
utländska externa försäljningen för den svenska delen av gruppen 
minskat så mycket att det inte är meningsfullt att upprätthålla ett 
löpande säkringsprogram. Det finns ingen säkringspolicy för de utländ-
ska dotterbolagen. Med omräkningskurs ovan avses avräkningskurs 
för den svenska verksamheten och genomsnittskurs för de utländska 
dottebolagen.

Valutapositioner
2020

EURO
2019

EURO
2020
GBP

2019
GBP

2020
USD

2019
USD

Nettofordringar 10 922 8 384 6 180 7 368 250 2 730

Kontrakterade 
affärer 28 449 14 697 4 010 2 524 332 606

Investeringsbidrag 0 1 950 300 10 787 0 5 490

Såld snittkurs SEK – 10,67 – 12,12 - 9,48
Balansdagens kurs 10,04 10,43 11,09 12,21 8,19 9,33

4. Segmentsredovisning

Bergs har identifierat två segment som följs upp löpande, Sågverk och 
Vidareförädling. Distributions- och hamnverksamheten i Storbrittanin 
och koncerngemensamma funktioner redovisas i Övrigt. Den avyttrade 
svenska sågverksrörelsen, tidigare rapporterad i segment Sågverk, 
är redovisad som avvecklad verksamhet. Jämförelseperioder har 
omräknats. 

Sågverk (inklusive integrerad hyvling)
Sågverk består av två sågverk, Vika Wood i Lettland och Laesti i Est-
land. Den totala produktionen vid koncernens sågverk uppgick under 
2020 till 333 000 m3. Den totala försäljningsvolymen för samma period 
uppgick till 351 000 m3. 

Vidareförädling
Vidareförädling omfattar Byko-Lat i Lettland, Bitus, Fågelfors och 
Woodworkers by Bergs i Sverige. Byko-Lat har två produktionsanlägg-
ningar i Lettland. Produktutbudet innefattar hyvlade trävaror för bygg-
handel, dörrar och fönster, prefabricerade element- och  modulhus, 
trädgårdsprodukter och pellets. Bitus är en av Europas största anlägg-
ningar för träskydd. Fågelfors är en betydande tillverkare av pellets och 
värme-loggs till energisektorn. Woodworks by Bergs är ett säljbolag för 
vidareförädlade produkter på den svenska marknaden.
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inte bedöms föreligga. Kundfordringarna vid utgången av räkenskaps-
året, 207 Mkr (265), fördelar sig på försäkrade trävaruleveranser 65 Mkr 
(93), oförsäkrade trävaruleveranser 117 Mkr (44), försäkrade bipro-
dukts-, massaveds- och pelletsleveranser 4 Mkr (8) och oförsäkrade 
biprodukts-, massaveds- och pelletsleveranser 21 Mkr (120). 

Den största enskilda fordran uppgår till 17 Mkr (20) vilket motsvarar 
8 procent (6) av totala kreditrisken. Fördelning av kreditrisken framgår 
av tabellen nedan. 

Koncentration av  
kreditrisk per 2019-12-31 Fordran Antal kunder

Procent av 
antal kunder

Exponering < 1,5 Mkr 84 (100) 346 (731) 92 (95)

Exponering 1,5–5,0 Mkr 62 (75) 24 (30) 6 (4)
Exponering > 5 Mkr 61 (90)  6 (9) 2 (1)

207 (265) 376 (770) 100 (100)

Kundförluster för räkenskapsåret uppgår till 2 Mkr (2). Av de totala 
kundfordringarna är 19 procent (17) förfallna fordringar, 14 procent 
(13) har varit förfallet 30 dagar eller mindre medan 5 procent (4) har 
varit förfallna i över 30 dagar. Reservering av kundfordringar uppgår till 
5 Mkr (3).

Likviditets- eller kassaflödesrisker
Koncernens huvudsakliga finansiering ändrades i samband med avytt-
ringen av sågverken och innefattar nu kreditfaciliteter om sammanlagt 
287 miljoner kronor som har en treårig löptid och innefattar två period-
lån om totalt 187 Mkr samt en revolverande facilitet om 100 Mkr. Utöver 
detta har dotterbolagen i Baltikum lokala checkräkningsfaciliteter om 
cirka 115 Mkr. Periodlånen amorteras kvartalsvis med 5 Mkr. Låneav-
talet innehåller sedvanliga finansiella åtaganden som bl.a. begränsar 
handlingsutrymmet för Bergs Timber AB (publ) avseende pantsättning 
av tillgångar, upptagande av lån eller ställande av borgen, att sälja eller 
överlåta tillgångar samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med 
annat bolag. Dessutom föreskriver låneavtalet att årlig vinstutdelning 
inte ska överstiga 40 procent av föregående års vinst.

Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgår 
till 447 Mkr. Därutöver fanns beviljade outnyttjade garantiramar på 
25 Mkr.

Moderbolaget har en skuld till Norvik hf om 10 Mkr som är en 
tilläggsköpeskilling för Norviks verksamheter i Baltikum och Storbri-
tannien. På tilläggsköpeskillingen belöper ingen ränta i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. Utöver ovanstående faciliteter har dotterbola-
gen i Baltikum lokala checkräkningsfaciliteter som uppgår till totalt cirka 
120 Mkr. Se även not 16 och 17.

Likviditetsrisk, Mnkr 
Mindre 

än ett år
Mellan 
1–3 år

Mellan  
4–5 år

Mer än  
5 år

2020-12-31

Lån till kreditinstitut 
 inklusive räntor 26 166 0 0

Checkkredit inkl. räntor 1 0 0 0

Övriga skulder inklusive 
räntor 12 1 1 0
Leverantörsskulder 96 0 0 0
Summa 135 167 1 0

2019-12-31

Lån till kreditinstitut 
 inklusive räntor 69 598 0 0

Checkkredit inkl. räntor 26 0 0 0

Övriga skulder inklusive 
räntor 83 10 5 1
Leverantörsskulder 210 0 0 0
Summa 388 608 5 1

Ovanstående tabell visar koncernens likviditetsrisk avseende finansiella 
skulder (inklusive räntebetalningar).

Kapitalförvaltning
Det främsta målet för koncernens kapitalförvaltning är att behålla 
en hög kreditvärdighet och välbalanserad kapitalstruktur. För att 
behålla eller förändra kapitalstrukturen kan koncernen justera utdel-
ning till aktieägarna, återföra kapital till aktieägarna eller genomföra 
nyemission. Eftersom koncernens verksamhet är konjunkturbero-
ende är målet att hålla en hög soliditet. En sammanställning över de 
finansiella målen för koncernen framgår av stycket finansiella mål i 
förvaltningsberättelsen.

Marknadsvärdet på gjorda säkringar uppgår per balansdagen till 0 Mkr 
(0). Totalt har bokförda valutakursdifferenser i koncernen påverkat 
rörelseresultatet med –17 Mnkr (–9). Säkringsredovisning tillämpa-
des tidigare för svenska rörelsedrivande verksamhetens säkringar av 
nettoinflödet från kundfordringar men har avslutats som ovan beskrivet. 
Där har realiserade resultat på valutakontrakt påverkat resultatet med 
0 Mkr (1) och det finns ingen orealiserad förändring under året eftersom 
säkringsprogrammet avslutats (0 Mkr föregående år). 

Bolaget har en väsentlig försäljning till England och, innan sågverks-
rörelsen i Sverige avyttrades, även USA och priset sätts här i de lokala 
valutorna. Detta medför en betydande exponering mot utvecklingen 
för dessa valutor. Som framgår ovan uppgick vårt nettoinflöde av GBP 
till 410 Mkr i motvärde SEK och nettoinflödet av USD till 270 Mnkr. En 
förändring av valutakursen med 5 procent skulle därför medföra en 
resultatpåverkan med +/– 21 Mkr för GBP och 14 Mkr för USD.

Känslighetsanalys avseende valutapositioner på balansdagen 
avseende USD och GBP visar att vid en förändring av valutakurser med 
+– 5 procent får en effekt på resultaträkningen med 4 Mnkr (6) före 
skatt och eget kapital med 3 Mnkr (5). 

Ränterisker
Upplåningen sker i SEK, EUR och GBP, normalt sett styrt av var 
dotterbolaget har sin hemvist. Räntepolicyn har varit att trots en större 
risknivå ligga med merparten av krediterna till rörliga räntor. De rörliga 
räntorna baserar sig i huvudsak på marknadsräntor. Några ränteinstru-
ment såsom ränteswapar har inte tecknats. Känslighetsanalys avse-
ende låneskulder på balansdagen skulle vid förändring av låneränta 
med +/– 1 procentenhet få en effekt på årsresultatet med 2 Mkr (8) före 
skatt, men dock ingen effekt på balansräkningen.

Några andra prisrisker finns inte i de finansiella instrument som 
koncernen hanterar.

Kreditrisker
Koncernens policy vad gäller kundkrediter skiljer sig mellan koncer-
nens delar. För den svenska delen så finns en policy att för alla övriga 
trävarukunder fastställs en limit efter en undersökning av ett kreditför-
säkringsbolag. Erhålles inte kreditförsäkring från kreditförsäkringsbola-
get så sker leveranser endast i undantagsfall. Beslut om detta fattas av 
verkställande direktören tillsammans med finanschef och försäljnings-
avdelningen. Liknande metod används för verksamheten i Storbritan-
nien. Övriga dotterbolag kreditförsäkrar till mindre del eller inte alls. 
Koncernens försäljning av trävaror sker mycket sällan via delcrederea-
genter, det innebär att agenten förutom att han förmedlar affären också 
tar på sig ett ansvar att kreditförsäkra affären. Försäljning av biproduk-
ter kreditförsäkras inte, men där är beloppen antingen små eller sker 
försäljningen till stabila svenska kunder där någon väsentlig förlustrisk 
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6. Övriga rörelseintäkter

  Koncernen   Moderbolaget

Mkr 2020 2019 2020 2019

Tilläggsköpeskilling, 
återförd – 15 – 15

Negativ goodwill, återförd – 12 – –

Vinst vid försäljning  
av materiella 
anläggningstillgångar 2 2 – –

Övriga intäkter vid 
 transaktioner med  
avvecklad verksamhet – 11 – –

Investeringsbidrag – 2 – –

Hyresintäkt 2 2 – 1

Övrigt 1 1 – –

Administrationsersättning 
koncern – – 8 12
Valutakursdifferens – –3 – 1

5 42 8 29

Återförd tilläggsköpeskilling 2019 avser återföring av en bokförd skuld 
till säljaren från förvärvet av Norvik-bolagen 2018 där villkoret för utbe-
talning inte uppnåddes. Återförd negativ goodwill 2019 avser förvärvet 
av Fågelfors Hyvleri AB.

7. Anställda, personalkostnader och arvoden

MEDELANTALET ANSTÄLLDA 

2020 2019

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Moderbolaget
Sverige 3 0 3 3 0 3

Koncernbolag
Estland 37 9 46 48 11 59
Lettland 522 135 657 543 139 682
Storbritannien 41 6 47 43 4 47
Sverige 55 11 66 25 5 30
Summa koncernen 658 161 819 662 159 821
Avvecklad verksamhet 84 13 97 173 22 195
Summa inklusive avvecklad verksamhet 742 174 916 835 181 1 016

SJUKFRÅNVARO
Den totala sjukfrånvaron i koncernen har under året varit 7,2 procent (6,8). Sjukfrånvaron som varat mer än 60 dagar utgör 
14,0 procent (38,6). Sjukfrånvaron fördelar sig på olika åldersgrupper, upp till 29 år 8,3 procent (7,9), 30–49 år 7,3 procent (6,8) 
och över 50 år 6,7 procent (6,3). Sjukfrånvaron för moderbolaget redovisas inte. 

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER KONCERNEN

Styrelse och ledande 
befattningshavare Övriga anställda Totalt Avvecklad verksamhet

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Löner och andra ersättningar 8 9 197 187 205 196 58 84
Sociala kostnader 4 6 49 47 53 53 24 36
varav pensionskostnader 1 2 6 5 7 7 6 10

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER MODERBOLAGET

  Styrelse och ledande 
befattningshavare Övriga anställda Totalt

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Löner och andra ersättningar 8 8 2 0 10 8
Sociala kostnader 4 6 1 0 5 6
varav pensionskostnader 2 2 0 0 2 2
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7. Anställda, personalkostnader och arvoden, forts.

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER ÅRET FÖR STYRELSE  
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I KONCERNEN (BELOPP I KKR)

Lön/Styrelsearvode Övriga förmåner Pensionskostnad Totalt 2020 Totalt 2019

Styrelsens ordförande Michael Bertorp 493 - - 493 511
VD Peter Nilsson 4 612 146 1 142 5 900 5134

Andra valda styrelseledamöter
Ersättning från moderbolag:
Åke Bergh 173 - - 173 181
Lars Gustafsson 170 - - 170 181
Ingrid Bluma 163 - - 163 168
Gudmundur H Jonsson 163 - - 163 168
Jon Helgi Gudmundsson 165 - - 165 168
Arbetstagarledamöter 39 - - 39 40
Valberedning 26 - - 26 31
Andra ledande befattningshavare 2 468 71 568 3 107 5 311

8 472 217 1 710 10 399 11 893

I tabellen ovan är inte löneskatt och sociala avgifter medräknade. 
Övriga förmåner avser i huvudsak förmån av fri tjänstebil samt bostads-
förmån för VD. Under hösten 2020 avgick arbetstagarrepresentanterna 
i styrelsen eftersom representanterna var anställda i sågverksdelen 
som avyttrades. Under 2019 är koncernens ledningsgrupp definierad 
som VD/CEO, CFO och COO. Moderbolagets ledningsgrupp är defi-
nierad som VD/CEO, CFO och koncerncontroller. För 2020 definieras 
ledningsgruppen i både koncernen och moderbolaget som VD/CEO 
och CFO.

Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstäm-
mans beslut. För arbete utöver ordinarie styrelsearbete utgår normalt 
inte någon särskild ersättning men det kan förekomma vid större 
förvärv eller andra projekt där den valda personen ägnar väsentligt 
mer tid eller andra arbetsuppgifter än vad som kan förväntas vid det 
normala uppdraget. Arbetstagarrepresentanter erhåller ett mindre 
styrelsearvode. Ersättning till verkställande direktör och andra ledande 
befattningshavare utgörs under räkenskapsåret 2020 av lön, rörlig 
ersättning, övriga förmåner och pension. I kolumnen lön i tabellen ovan 
ingår rörlig ersättning för VD om 1 120 tkr (860) och 428 tkr (668) för 
andra ledande befattningshavare.

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Styrelsen för Bergs Timber AB (publ) (moderbolaget) består av 
83 procent (87) män vid årets utgång. Koncernens ledning består av 
100 procent (100) män.

Pensioner
Till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är 
pensionskostnaden 30 procent av fast månadslön och löper med en 
pensionsålder om 65 år. 

Avgångsvederlag
För verkställande direktören tillämpas från den anställdes och bolagets 
sida sex månaders uppsägningstid. För verkställande direktören och 
övriga av koncernens ledande befattningshavare utgår ett avgångs-
vederlag på 12 månadslöner förutom uppsägningslön vid uppsägning 
från bolagets sida. Inkomst från annan anställning ska avräknas från 
avgångsvederlaget.

Beslutsprocessen
Ersättningar för år 2020 till verkställande direktören har under räken-
skapsåret fastställts av styrelsen efter förslag av styrelsens ersättnings-
utskott. Ersättningar för år 2020 till andra ledande befattningshavare 
har fastställts av styrelsen efter förslag från styrelsens ersättnings-
utskott och i samråd med verkställande direktören. Ersättningar för år 
2021 till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 

har fastställts enligt samma principer. Styrelsens ersättningsutskott har 
även till uppgift att bereda frågor avseende principer för ersättning till 
bolagets ledning. Det beredda förslaget skall föreläggas styrelsen för 
beslut och tas upp för fastställelse av årsstämman.

ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER BELÖPANDE  
PÅ RÄKENSKAPSÅRET (KKR)

  Koncernen   Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Deloitte

Revisionsuppdraget 1015 1541 1015 1606
Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget 114 97 114 97
Skatterådgivning 0 0 0 0

1129 1638 1129 1703

EY

Revisionsuppdraget 94 143 0 0
Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget 0 30 0 0
Skatterådgivning 225 95 225 95

319 268 225 95

KPMG

Revisionsuppdraget 138 138 – –
Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget 10 53 – –
Skatterådgivning 73 159 – –

221 350 0 0

Övriga

Revisionsuppdraget 138 739 – –
Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget 80 80 – –
Skatterådgivning 0 0 – –

218 819 0 0

Med revisionsuppdraget avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer koncernens revisorer att 
utföra, rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgif-
ter. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser framförallt 
granskning utöver det normala uppdraget i samband med förvärv.
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9. Materiella anläggningstillgångar

 Koncernen

2020 2019

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden 595 513
Förvärv av dotterbolag 0 57
Årets investeringar/omklassificeringar 47 17
Försäljningar/utrangeringar –158 0
Omräkningsdifferenser –19 8
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 465 595

Ingående ackumulerade avskrivningar –221 –199
Förvärv av dotterbolag 0 0
Försäljningar/utrangeringar 88 0
Årets avskrivningar –22 –20
Omräkningsdifferenser 5 –2
Utgående ackumulerade avskrivningar –150 –221

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar –15 0
Försäljningar/utrangeringar 15 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Redovisat värde 315 374

Av årets avskrivningar avser –3 Mkr (–6) avvecklad verksamhet och för 
årets nedskrivningar avser –15 Mkr (0) avvecklad verksamhet.

Taxeringsvärden på byggnader, övrig mark och markanläggningar i 
Sverige uppgick vid räkenskapsårets slut till 55 (129) MSEK.

 Koncernen

2020 2019

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden 1028 928
Förvärv av dotterbolag 0 93
Årets investeringar/omklassificeringar 70 77
Försäljningar/utrangeringar –398 –80
Omräkningsdifferenser –26 10
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 674 1028

Ingående ackumulerade avskrivningar –515 –502
Förvärv av dotterbolag 0 0
Försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar 227 63
Omräkningsdifferenser 17 –6
Årets avskrivningar –66 –70
Utgående ackumulerade avskrivningar –337 –515

Ingående ackumulerade nedskrivningar –6 –14
Årets försäljning / utrangering 4 8
Årets nedskrivningar –3 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar –5 –6
Redovisat värde 332 507

Av årets avskrivningar avser –17 Mkr (–27) avvecklad verksamhet och 
avseende nedskrivningar avser –2 Mkr (0) avvecklad verksamhet.

8. Immateriella tillgångar

 Koncernen

2020 2019

Förvärvad goodwill
Ingående anskaffningsvärden 178 178
Valutakursförändring –3 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 178

Redovisat värde 175 178

Anskaffningsvärde goodwill fördelat  
per förvärvad enhet
SIA Vika Wood (Lettland) 135 135
SIA Byko-Lat (Lettland) 38 38
Continental Wood Limited (Storbritannien) 3 3
Bergs Timber Bitus AB 2 2

178 178

Nedskrivningsprövning av förvärvad goodwill skall genomföras så snart 
det finns någon indikation på ett nedskrivningsbehov. Dock skall värdet 
prövas minst en gång per år. Resultatet av nedskrivningsprövningen 
visar att nyttjandevärdet överstiger redovisat värde varför något ned-
skrivningsbehov inte föreligger. En beskrivning av genomförd prövning 
framgår av not 26.

 Koncernen

2020 2019

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden 17 14
Programvaror 0 3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 17

Ingående ackumulerade avskrivningar –2 –1
Årets avskrivningar –3 –1
Utgående ackumulerade avskrivningar –5 –2
Redovisat värde 12 15

Programvaror skrivs av på 3 år. Förvärv av dotterbolag avser identifie-
rade tillgångar vid förvärvsanalyserna. 11 MSEK avser varumärket Byko 
och skrivs av över 10 år. 3 MSEK avser ett kundavtal i verksamheten i 
Storbritannien och skrivs av över löptiden 15 år.
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9. Materiella anläggningstillgångar, forts.

  Koncernen   Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Inventarier, verktyg och 
installationer
Ingående 
anskaffningsvärden 52 49 0 2
Årets investeringar/
omklassificeringar 8 5 1 0
Försäljningar/utrangeringar –35 –3 0 –2
Omräkningsdifferens –1 1 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 24 52 1 0

Ingående ackumulerade 
avskrivningar –43 –43 0 –2
Försäljningar /
utrangeringar/
omklassificeringar 34 2 0 2
Årets avskrivningar –4 –2 0 0
Omräkningsdifferens 1 0 0 0
Utgående ackumulerade 
avskrivningar –12 –43 0 0
Redovisat värde 12 6 1 0

Av årets avskrivningar avser –1 Mkr (–1) avvecklad verksamhet.

 Koncernen

2020 2019

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 58 39
Försäljningar /utrangeringar/omklassificeringar –1 0
Årets nedlagda kostnader 1 59
Omklassificeringar –52 –40
Redovisat värde 6 58

 Koncernen

2020 2019

Finansiella leasingavtal
Maskiner 
Anskaffningsvärde 68 79
Ackumulerade avskrivningar –65 –68
Redovisat värde 3 11
(En del av materiella anläggningstillgångar)

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 2 6

Avtalade framtida minimileasingavgifter
Inom ett år 1 6
– Dessas nuvärde 1 6
Mellan ett och fem år 1 4
– Dessas nuvärde 0 4
Senare än fem år 0 0
– Dessas nuvärde 0 0

10. Ränteintäkter mm

  Koncernen   Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Ränteintäkter mm 1 1 – –
Utdelningar från 
dotterföretag – – – 393
Ränteintäkter från 
koncernföretag – – 9 7

1 1 9 400

11. Räntekostnader mm

  Koncernen   Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Räntekostnader avseende 
kort- och långfristiga skulder 
till kreditinstitut. 23 19 21 12
Diskonterad ränta på lån 
från aktieägare 1 3 1 3
Nedskrivning av aktier 
i dotterföretag 0 0 0 393
Valutakursförluster, netto 17 6 15 6
Övriga finansiella kostnader 4 6 4 6

45 34 41 420
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12. Skatt 

  Koncernen   Moderbolaget

Skatt på årets resultat 2020 2019 2020 2019

Aktuell skatt –14 0 –14 0
Uppskjuten skatt 26 0 0 –1

12 0 –14 –1

  Koncernen   Moderbolaget

Avstämning av  
effektiv skatt 2020 2019 2020 2019

Resultat före skatter 93 45 70 0
Skatt enligt svensk  
skattesats 21,4% –20 –9 –15 0
Skillnad mellan svensk och 
utländsk skattesats 24 10 0 0
Skatteeffekt av ej 
 avdragsgilla kostnader 0 –5 –1 –4
Skatteeffekt av ej 
 skattepliktiga intäkter 2 4 1 3
Avdragsgilla kostnader, 
ej bokförda 4 1 1 0
Effekt av ändrad skattesats 
21,4% till 20,6% 1 0 0 0
Utnyttjade 
underskottsavdrag 1 –1 0 0

12 0 –14 –1

  Koncernen   Moderbolaget

Uppskjutna skatter 2020 2019 2020 2019

Byggnader, mark och 
markanläggningar 0 3 0 0
Maskiner och inventarier 14 21 0 0
Varulager 0 –1 0 0
Underskottsavdrag –9 –12 –12 –13
Uppskjuten skatteskuld/
skattefordran (–) 5 11 –12 –13

Av koncernens uppskjutna skatteskuld/skattefordran (skattefordran 
redovisas med minustecken) om 5 Mnkr (11) är 14 Mnkr (21) hänför-
ligt till obeskattade reserver. Underskottsavdrag där skattevärdet 
aktiverats uppgår i koncernen till 58 Mnkr (56) och i moderbolaget till 
58 Mnkr (56). Under underskottsavdrag redovisas även uppskjuten 

skatt redovisat direkt i eget kapital, denna uppgår för såväl koncernen 
som moderbolaget till 0 Mnkr (1). En bedömning har gjorts att det är 
sannolikt att underskottsavdragen kommer att kunna nyttjas. Se även 
not 25, viktiga uppskattningar och bedömningar.

För Bergs Timber Broakulla AB finns ett underskottsavdrag på 
197 Mnkr (197) som är spärrat enligt svenska skatteregler, den så 
kallade koncernbidragsspärren. Det betyder att underskottsavdraget 
under viss tid är spärrat för att användas för utjämning av koncernens 
skatt och endast kan användas för att utjämna den legala enhetens 
skatt. Spärren upphör från beskattningsår 2025. Moderbolagets under-
skottsavdrag är också spärrat till 2025 gentemot vissa bolag i gruppen. 
De totala underskottsavdragen i koncernen uppgår till 255 Mnkr och 
avser Sverige.

Dotterbolagen i Estland och Lettland beskattas endast när utdelning 
sker och då på utdelat belopp. Skattesatsen är för närvarande 20 pro-
cent i båda länderna. Eftersom någon utdelning inte föreslagits eller 
beslutats så har detta inte påverkat uppskjuten skatt i koncernen. Om 
desssa dotterbolags resultat i perioden hade delats ut i sin helhet hade 
en skatteskuld på 21 (9) Mnkr uppkommit.

13.  Finansiella placeringar och långfristiga 
fordringar

  Koncernen   Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga fordringar 
på koncernföretag 0 0 420 613
Övriga långfristiga 
fordringar 1 3 0 0
Redovisat värde 1 3 420 613

Alla tillgångar är onoterade och värderade till anskaffningsvärde.

  Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31

Fågelfors Hyvleri AB 0 76
SIA Byko-LAT 223 260
Bergs Timber UK Ltd 8 9
Baltic Wharf Properties Ltd 25 29
SIA Vika Wood 141 213
AS Laesti 20 23
AS EWP 3 3

420 613

14. Varulager 

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Trävaror 218 445
Avverkningsrätter och timmer 38 111
Vidareförädlade varor 68 54
Förskott till leverantörer 0 3
Övrigt lager 25 54

349 667

Liksom föregående så redvisas inte någon del av lagret till nettoförsälj-
ningsvärde och någon sådan transaktion har inte påverkat resultatet. 
Inga tidigare nedskrivningar har återförts eller finns kvar. Inkuransreserv 
uppgår till 1 Mkr (10).

15.  Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

  Koncernen   Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter 
skogliga tjänster – 2 – –
Förutbetald försäkring 4 7 – 5
Förutbetalda 
finansieringskostnader 3 5 3 5
Förutbetalda 
varuinköp 4 – – –
Övriga upplupna 
intäkter 3 1 – –
Övriga förutbetalda 
kostnader – 7 2 5
Energiskatt – 2 – –

14 24 5 15
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16. Avsättningar

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Avsättning, reklamation (långfristig) 2 0
Avsättning, reklamation (kortfristig) 0 3
Avsättning pensionskuld (långfristig) 0 1
Avsättning, miljöförpliktelse (långfristig) 1 1

3 5

Med utgångspunkt från gällande riktvärden för den tillståndspliktiga 
verksamheten på Bitus i Nybro finns en sannolik framtida miljö-
förpliktelse att återställa en sedimenteringsdamm, vars funktion är att 
samla upp föroreningar inom fastigheten där verksamheten bedrivs. 
Kostnaderna för återställande är reserverat under rubriken övriga 
avsättningar och uppgår till 0,6 Mnkr.

17. Långfristiga skulder till kreditinstitut

  Koncernen   Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Långfristig del med 
förfallotidpunkt ett till 
fem år
– banklån och 
avbetalningskontrakt1) 165 591 165 573
– utnyttjad del av 
checkräkningskredit – – – –
– finansiell leasing 0 0 – –
Senare än fem år
– banklån och 
avbetalningskontrakt 3 2 – –

168 593 165 573

1) Koncernens huvudfinansiering löper ut i maj 2022.

18. Övriga långfristiga räntebärande skulder

  Koncernen   Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Långfristig del med 
förfallotidpunkt ett till 
fem år
– Tilläggsköpeskilling, 
Norvikförvärvet 0 9 0 9
– Övrigt 2 2 0 0

2 11 0 9

19. Kortfristiga skulder till kreditinstitut

  Koncernen   Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kortfristig del 
 amorteras inom ett år
– banklån och 
avbetalningskontrakt 22 56 22 50
– belånade 
kundfordringar 0 0 0 0
– finansiell leasing 1 6 0 0
– utnyttjad del av 
checkkredit1) 9 25 0 0

32 87 22 50

– 1 till 30 dagar2) 0 14 0 13
– 31 till 90 dagar 7 27 5 25
– 91 till 365 dagar 25 46 17 12

32 87 22 50

1)  Checkkrediterna avser dotterbolagen i Baltikum och uppgår i koncernen till 
 motsvarande cirka 115 MSEK varav 9 MSEK är utnyttjade.

20. Övriga kortfristiga räntebärande skulder

  Koncernen   Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Säljarrevers med 
anledning av förvärvet 
av Norvikbolagen 0 70 0 70
Tilläggsköpeskilling, 
Norvikförvärvet 10 0 10 0

10 70 10 70

21.  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

  Koncernen   Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna löner och 
semesterlöneskuld 29 33 3 3
Sociala avgifter 11 17 2 2
Förutbetalda 
investeringsbidrag 19 23 0 0
Övrigt 9 29 1 8
Upplupna provisioner 5 – – –

73 102 6 13
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22. Finansiella tillgångar och skulder

KONCERNEN

Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde

Mkr Nivå 31-dec-20 31-dec-20 31-dec-19 31-dec-19

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde
 Finansiella placeringar – 0 0 0 0
 Kundfordringar – 207 207 265 265
 Övriga fordringar – 14 14 27 27
 Likvida medel – 242 242 86 86
Derivat för säkringsredovisning
 Valutaterminer 2 0 0 2 2

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde
 Skulder till kreditinstitut – 200 200 680 680
 Leverantörsskulder – 96 96 210 210
 Lån från Norvik 3 0 0 70 70
 Tilläggsköpeskilling 3 10 10 9 10
 Övriga skulder – 25 25 28 28
Derivat för säkringsredovisning
 Valutaterminer 2 0 0 2 2
Summa inklusive avvecklad verksamhet 331 331 999 1 000

FÖRÄNDRING AV REDOVISAT VÄRDE FÖR SKULDER SOM 
BEDÖMTS VARA NIVÅ 3

2020 2019

Ingående balans 79 206
Säljarrevers från Norvik, betald –70 –100
Ränteskillnad bokförd över resultaträkningen 0 2
Tilläggsköpeskilling 0 –30
Diskonteringseffekt 1 1
Utgående balans 10 79

Koncernen har ett ramavtal med huvudbanken för handel med derivat. 
Verkligt värde på valutaterminskontrakt och valutaoptionskontrakt 
är lika med marknadsvärdet på kontrakten per balansdagen, vilket 
redovisas enligt nivå 2. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta 
och en marknadsmässig kreditmarginal. Inga finansiella tillgångar eller 
skulder följer med försäljningen av koncernens tre svenska sågverk. 
Skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde för skulder på nivå 3 

är vid detta bokslut marginell. Derivat för säkringsredovisning har varit 
marginell till volym i detta bokslut då försäljning i utländsk valuta för 
den svenska delen av koncernen prognosticeras till ett mindre belopp 
efter avyttringen av den svenska sågverksrörelsen. Efter avyttringen 
har inga nya säkringar gjorts eftersom exportförsäljningen till största 
delen upphört och således har även säkringsredovisningen avslutats.

Värderingsnivåer:

1: Noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller 
skulder som till exempel aktier eller obligationer noterade på börs.

2: Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade 
priser inkluderade i Nivå 1, antingen direkt (som prisnoteringar) eller 
indirekt (erhållna från prisnoteringar) som till exempel valutaterminer 
eller ränteswappar.

3: Data för tillgången eller skulden som inte i sin helhet baseras på 
observerbara marknadsdata.

23. Ställda säkerheter

  Koncernen   Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Fastighetsinteckningar 239 381 0 0
Företagsinteckningar 1 542 1 642 25 25

Maskiner och 
inventarier som 
är belastade med 
äganderättsförbehåll 3 22 0 0
Likvida medel 168 10 168 10
Aktier i dotterbolag 457 237 716 706

2 409 2 292 909 741

Alla redovisade säkerheter ovan avser säkerheter ställda till förmån för 
lång- och kortfristiga skulder till kreditinstitut. En beskrivning av koncer-
nens likviditets- och kassaflödesrisker inklusive finansiella åtaganden 
beskrivs i not 5.

24. Eventualförpliktelser

  Koncernen   Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Garantiförbindelser 28 32 0 0
Övriga 
ansvarsförbindelser 3 1 0 0
Borgensåtagande för 
koncernföretag 0 0 2 19

31 33 2 19

Av borgensåtagande för koncernföretag är 2 Mnkr (19) ställda till 
förmån för kreditinstitut. Se även övriga avsättningar not 16.
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25.  Tilläggsupplysningar till 
kassaflödesanalys

  Koncernen   Moderbolaget

Belopp i Mnkr 2020 2019 2020 2019

Likvida medel
Kassa och bank 242 86 168 22

Betalda räntor och  
erhållen ränta
Erhållen ränta 0 0 9 7
Erlagd ränta –24 –21 –22 –15

Förvärv av dotterföretag
Ökning/minskning av 
posten i balansräkningen – –30 10 –49
Förvärvad kassa – 5 – –
Aktieägarlån – – 0 0
Nyemission – – 0 18
Tilläggsköpeskilling – – 0 0
Diskonterad ränta på lån – – 0 0
Transaktionskostnader – – 0 1

0 –25 10 –30

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar
Ökning/minskning av 
posten i balansräkningen 283 –177 1 –
Ökning vid förvärv av 
rörelsegren/dotterbolag 0 122 – –
Omräkningsdifferens –24 11 – –
Bokfört värde på sålda 
tillgångar –218 –6 – –
Årets avskrivning/
nedskrivning –110 –94 – –
IFRS 16 0 13

–69 –131 1 0

  Koncernen   Moderbolaget

Belopp i Mnkr 2020 2019 2020 2019

Justeringar för poster 
som inte ingår i kassa-
flödet, mm
Av- och nedskrivning av 
tillgångar 110 94 0 0
Transaktionskostnader, 
förvärv 0 0 – –
Upplösning 
tilläggsköpeskilling 0 –15 – –15
Finansiella poster, 
orealiserade 19 –21 – –
Resultat vid försäljning av 
maskiner och inventarier –90 4 – –
Resultat vid försäljning av 
fastigheter/bostadsrätt 0 1 – –
Justering för resultat i 
förvärvade bolag 0 1 – –

39 64 0 –15

26. Bokslutsdispositioner

 Moderbolaget

2020 2019

Avgivna koncernbidrag –13 0
Erhållna koncernbidrag 158 19
Avsättning till periodiseringsfond –20 0

125 19
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Dotterföretag/Org. nr./Land
Antal
aktier

Nominellt 
värde per 

aktie
Bokfört

värde

Bergs Timber Production AB  
56153-6789 (Sverige) 10 000 100 SEK 214
Woodworks by Bergs AB  
556186-4702 (Sverige) 1 000 100 SEK 10
Bergs Timber Broakulla AB  
556675-7125 (Sverige) 100 000 100 SEK 89
AS Laesti 11562764 (Estland) 400 64 EUR 30
AS EWP 10250689 (Estland) 10 670 64 EUR 45
SIA Vika Wood 40003241801 
(Lettland) 8 617 397 1 EUR 116
SIA Byko-Lat 4000313985 (Lettland) 48 151 48151 EUR 151
Continental Wood Limited 05518779 
(Storbritannien) 98 960 0,10 GBP 61
  Baltic Distribution Limited 

03670240 (Storbritannien)
  Baltic Wharf Properties Limited 

09482470 (Storbritannien)
  Bergs Timber (UK) Limited 

02557017 (Storbritannien)
   Bergs Shipping Limited 

(Antigua och Barbuda)
  Crouch Shipping Agency Limited 

03859690 (Storbritannien)
Enligt balansräkning 2020-12-31 716

Alla innehav innehas till 100 procent avseende både kapitalandel och 
röstandel. Nedskrivningsbeloppen av Vika Wood och Byko-Lat uppgår 
till samma belopp som utdelningarna under 2019. Dotterföretaget 
 Woodworks by Bergs AB hette tidigare CF Berg & Co Invest AB.

Under året har Bergs Timber Gransjö AB 556489-3500 och Fågel-
fors Hyvleri AB 556147-4544 absorberats och gått upp i Bergs Timber 
Production AB genom fusion.

28. Närstående

Moderbolaget har närståenderelationer som innefattar ett bestäm-
mande inflytande över sina dotterbolag, se not 27. För skulder och 
fordringar på dotterbolag se moderbolagets balansräkning. 

Moderbolaget har sålt tjänster och fakturerat vissa omkostnader till 
koncernföretag med 8 Mnkr (12).

Koncernbolag har gjort inköp av 86 Mnkr (132) från huvudägaren 
Norvik eller bolag ägda av Norvik. Koncernbolag har sålt varor för 
125 Mnkr (124) till Norvik eller bolag ägda av Norvik. Vid utgången av 
2020 fanns det fordran på 20 Mkr från Norvik-gruppen relaterat till 
ovanstående transaktioner. Avseende övriga mellanhavanden med 
Norvik-gruppen hänvisas till not 18 och 20.

Ledamöter i styrelsen kontrollerar 67,4 procent (67,4) av rösterna 
i Bergs Timber AB. Andra ledande befattningshavare kontrollerar 
0,3 procent (0,2) av rösterna i Bergs Timber AB. Som beskrivits i not 7 
har definitionen av ledande befattningshavare ändrats under föregå-
ende räkenskapsår som en följd av förvärvet av Norvik-bolagen.

Huvudägaren Norvik har, i samband med tidigare nämnda för-
värv, lämnat ett åtagande att inte rösta för sitt fulla innehav av aktier 
på bolagsstämma i Bergs Timber. Åtagandet innebär att Norvik inte 
får rösta för egna aktier i Bergs Timber som representerar mer än 
90 procent av det antal röster som innehas av övriga aktieägare. Vidare 
innebär åtagandet att Norvik inte ska verka för att styrelseledamöter 
i Bergs Timber som är aktiva inom Norvik-koncernen eller annars på 
ett väsentligt sätt förknippade med Norvik inte vid någon tidpunkt ska 
utgöra en majoritet i Bergs Timbers styrelse. Åtagandena gäller så 
länge som Norviks innehav i Bergs Timber överstiger 45 procent av 
det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber. Norvik ingick även 
ett lock-up avtal i samband med apportemissionen. Norvik var tidigare 
förhindrat att under två år efter förvärvets slutförande att avyttra sina 
aktier i Bergs Timber över börs och avyttring utanför börs fick ske om 
Norvik efter transaktion fortfarande ägde minst 40 procent av antalet 
aktier. Detta lock-up avtal har nu löpt ut.

Vad gäller löner och andra ersättningar samt kostnader och förplik-
telser som avser pensioner och liknande förmåner till styrelsen, VD och 
övriga ledande befattningshavare, se not 7. 

Ett bolag ägt av Michael Bertorp sålde under 2019 konsulttjänster 
till ett värde av 0,2 Mnkr inklusive kostnadsersättningar, under 2020 
skedde inga transaktioner. En av arbetstagarrepresentanterna i styrel-
sen, suppleant Patrik Ivarsson har under 2020 sålt timmer för 0,5 Mnkr 
(0) till ett koncernbolag.

27. Andelar i koncernföretag

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 099 1 050
Aktieägartillskott till Woodworks by Bergs AB 10 0
Förvärv av Fågelfors Hyvleri AB 0 49

1 109 1 099

Ackumulerad nedskrivning
Vid årets början –393 0
Nedskrivning av SIA Vika Wood 0 –181
Nedskrivning av SIA Byko-Lat 0 –212

–393 –393

Ackumulerat bokfört värde 716 706
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29. Viktiga uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av finansiella rapporter kräver att företagsledningen 
gör bedömningar och uppskattningar som påverkar de redovisade 
beloppen. De bedömningar och uppskattningar som är väsentliga för 
redovisade belopp i årsredovisningen och där det finns en betydande 
risk att framtida händelser och ny information kan förändra dessa 
bedömningar och uppskattningar inkluderar främst:

Uppskjutna skattefordringar/skattemässiga underskott 
Uppskjutna skattefordringar uppgår till 14 Mnkr varav 9 Mnkr är hänför-
ligt till underskottsavdrag och –3 till andra temporära skillnader. Totala 
skattemässiga underskottsavdrag där skattevärdet aktiverats uppgår 
i koncernen till 58 Mnkr (56). För att få redovisa uppskjuten skattefor-
dran krävs att det finns övertygande skäl för att skattepliktiga överskott 
kommer att genereras. Koncernen har tidigare år redovisat negativa 
resultat men har nu fem räkenskapsår i rad redovisat positiva resultat 
och positiva kassaflöden, även då konjunkturen tidvis varit svag. Under 
2020 avyttrades sågverksrörelsen och ett ökat fokus på förädlade 
trävaror väntas kunna ge högre marginaler. Samarbetet mellan de 
svenska enheterna och den utländska delen av koncernen fördjupas 
långsiktigt steg för steg. Mot bakgrund av detta och de prognoser och 
bedömningar som gjorts över framtida investeringsbehov och resultat-
utveckling anser styrelsen att det finns övertygande skäl för att skatte-
pliktiga överskott kommer att genereras. Se även not 12 för ytterligare 
kommentarer avseende skatt och underskottsavdrag.

Uppskjutna skatteskulder
Liksom nämnts i not 12 så beskattas koncernens dotterbolag i Est-
land och Lettland på utdelat kapital eller betalningar att likställa med 
utdelning. Eftersom någon utdelning från dessa dotterbolag inte har 
beslutats om eller föreslagits så har ingen skatteskuld eller uppskjuten 
skatt redovisats. Om hela periodens resultat för dessa bolag delades 
ut skulle en skatteskuld på 21 Mnkr uppkomma som skulle betalas 
i samband med utdelningen. Denna siffra är minskad med en tänkt 
positiv skatteeffekt i eventuella bolag som haft negativt resultat under 
året. Samma siffra fast för hela det obeskattade fria egna kapitalet 
i dotterbolagen är 70 Mnkr (49). Ingen hänsyn till eventuella utdel-
ningsbegränsningar i finansieringsavtal eller dylikt har påverkat denna 
beräkning.

Nedskrivningsprövning
Med anledning av förekomsten av goodwill har en prövning gjorts av 
redovisade anläggningsvärden genom så kallat nedskrivningstest. 
Prövningen baseras på vår bsta bedömning av den framtida utveck-
lingen. En negativ avvikelse i gjorda antaganden kan komma att 
påverka redovisade anläggningsvärden.

Den svenska verksamheten bedrivs i två rörelsedrivande dotterbolag 
med gemensamma funktioner för inköp, marknad och ekonomi. Mot 

bakgrund av detta görs nedskrivningsprövning för den svenska verk-
samheten mot nyttjandevärdet från den svenska verksamhetens totala 
kassagenererande verksamhet. Avseende de utländska dotterbolagen 
ses de två lettiska bolagen samt det estniska bolaget som separata 
enheter vid nedskrivningsprövning. Hela verksamheten i England ses 
som en enhet (handel, logistik och distribution). 

Vid framräkning av nyttjandevärdet har för de kassagenererande 
enheterna gjorts viktiga uppskattningar och bedömningar om den 
framtida ekonomiska utvecklingen. De viktigaste parametrarna för 
verksamheten avser utveckling av produktionsvolymer, leverans-
volymer, inköps- och försäljningspriser. Antagandet om volymer och 
priser resulterar i en nivå för EBITDA. Beräkningarna baserar sig på 
en prognosperiod på fem år. Den uthålliga nivån på EBITDA uppgår, 
för perioden efter prognosperioden, för koncernens verksamheter i 
intervallet 7,0 – 10,0 procent (6,8 – 10,0) procent, beroende på bedömd 
nivå på varje prövad enhet. Efter det femte året har ett livslångt tillväx-
tantagande på 1,5 procent (1,5) gjorts baserat på det femte progno-
såret. De prognostiserade kassaflödena har sedan nuvärdesberäknats 
med en diskonteringsränta om 12,7 procent (10,7 procent) efter skatt. 
 Diskonteringsräntan motsvarar en bedömd genomsnittlig kapitalkost-
nad, det vill säga den vägda summan av avkastningskrav på eget 
kapital och kostnaden för externt upplånat kapital justerat för bransch 
och företagsspecifika faktorer (WACC).

Utfallet från prövningen visar följande resultat;

    

EBITDA- 
marginal

Terminal- 
Tillväxt WACC

Sysselsatt 
Kapital

Återvinningsvärde 7,0–10,0% 1,5% 12,7% 1 353 Mnkr
Redovisat värde 1 097 Mnkr
Marginal/Övervärde 256 Mnkr

Känslighetsanalys Terminaltillväxt WACC

Antaget värde i modellen 1,5% 12,7%

Ändrat värde + 1% ger + 133 Mnkr – 109 Mnkr
Ändrat värde – 1% ger – 68 Mnkr + 82 Mnkr

Känslighetsanalysen visar att marginalen är tillräckligt stor för att klara 
en negativ förändring enligt ovan. Vi har även simulerat en sänkning 
av den uthålliga Ebitda-nivån för terminalåret med 1 procent. Vid en 
sänkning med 1 procent av uthållig Ebitda-nivån för samtliga enheter 
sänks återvinningsvärdet med –133 Mnkr. Beräkningarna visar att även 
denna förändring ryms inom marginalen. Marginalen är något lägre än 
vid beräkningarna föregående år. Styrelsen kommer att fortsatt följa 
utvecklingen av de nyckelfaktorer som ligger till grund för beräkningarna.

30.  Försäljning av rörelsegren och förvärv av 
dotterföretag 

Den 1 september 2020 genomfördes försäljningen av den svenska såg-
verksrörelsen till Vida Aktiebolag. Transaktionen omfattade sågverken 
i Orrefors, Vimmerby och Mörlunda. Vida förvärvade även tillgångarna 
vid det redan avvecklade sågverket i Gransjö. Köpeskillingen, inklusive 
övertagna skulder, uppgick till 390 Mkr. Köpeskillingen erlades kontant 
och har påverkat koncernens likvida medel med motsvarande belopp. 
Resultatet från försäljningen uppgick till 87 Mkr inklusive transaktions-
kostnader. Den svenska sågverksrörelsen redovisas som avvecklad 
verksamhet. Jämförelseperioder i koncernens resultaträkning har omräk-
nats för att återspegla klassificeringen av den svenska sågverksrörelsen 
som avvecklad verksamhet. Årets resultat, netto efter skatt, från avveck-
lad verksamhet presenteras som ett belopp i koncernens resultaträkning.

NETTORESULTAT FRÅN AVVECKLAD VERKSAMHET

  

Belopp i Mkr 2020 2019

Nettoomsättning 858 1 150
Resultat från avyttringen 87 –
Kostnader* –819 –1 111
EBITDA 126 39
Avskrivningar –35 –34
Rörelseresultat 91 5
Skatter –27 –3
Nettoresultat från avvecklade verksamheter 64 2

Avvecklad verksamhet under 2020 avser 8 månader, januari till augusti 
då rörelsegrenen avyttrades.

AVYTTRADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Belopp i Mkr

Materiella anläggningstillgångar inkl nyttjanderättstillgångar 210
Varulager 119
Tillgångar 329
Räntebärande skulder, långfristiga 2
Räntebärande skulder, kortfristiga 15
Övriga kortfristiga skulder 9
Skulder 26
Avyttrade nettotillgångar 303

Påverkan på likvida medel, köpeskilling 390
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FÖRVÄRV AV FÅGELFORS HYVLERI AB 2019
Den 27 juni 2019 tecknade Bergs Timber AB avtal med AB Fogelfors 
Bruk om förvärv av samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB. Förvärvet 
slutfördes och aktierna i Fågelfors Hyvleri tillträddes i direkt anslutning 
till avtalets undertecknande. Av den totala köpeskillingen, 48 Mkr, erla-
des 18 Mkr i form av nyemitterade aktier i Bergs Timber.

Den förvärvade verksamheten utgörs i allt väsentligt av en helt 
ny anläggning för tillverkning av bränslepellets med en kapacitet 
om 100 000 ton per år. Därutöver finns kapacitet för tillverkning av 
20 000 ton värmeloggs. En avgörande del av råvaran kommer att 
hämtas från de biprodukter som genereras vid Bergs Timbers svenska 
anläggningar. Övriga verksamheten inom det förvärvade bolaget består 
av legohyvling, för närvarande med en produktion av cirka 30 000 m3 
hyvlad vara per år. Anläggningen är belägen i Fågelfors i östra  Småland 
med gynnsamma transportavstånd från Bergs Timbers övriga 
anläggningar.

Köpeskillingen för aktierna i det förvärvade bolaget uppgick till 
48 miljoner kronor, varav 30 miljoner erlades kontant och 18 miljoner 
betalades i form av nyemitterade B-aktier i Bergs Timber. 

I samband med tillträdet beslutade styrelsen, med stöd av det 
emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman den 8 maj 
2019, om en riktad nyemission av 5 940 594 B-aktier, motsvarande 
18 miljoner kronor, till Fogelfors Bruk med rätt och skyldighet att betala 
för de nya aktierna genom aktier i Fågelfors Hyvleri. Antalet B-aktier har 
baserats på en aktiekurs om 3,03 kronor, viket motsvarar den volymvik-
tade genomsnittskursen för B-aktierna under fem handelsdagar före 
tillträdesdagen. 

Nettoskuldsättningen i det förvärvade bolaget uppgick vid tillträdet 
till 63 Mkr, vilket innebär att köpeskillingen på skuldfri bas uppgick till 
cirka 110 Mkr. Det låneavtal med Danske Bank och Svensk Exportkre-
dit, som ingicks den 14 juni 2019, gav utrymme för erforderlig refinan-
siering av krediterna i det förvärvade bolaget.

Förvärvsmetoden har tillämpats för redovisning av förvärvet. En för-
värvsanalys har gjorts och framgår av tabellen nedan.

FÖRVÄRVSANALYS

Det förvärvade bolagets identifierbara  
nettotillgångar vid förvärvstidpunkten, Mkr:

Materiella anläggningstillgångar 122
Finansiella anläggningstillgångar 1
Varulager 17
Kortfristiga fordringar 16
Likvida medel 5
Långfristiga räntebärande skulder –68
Uppskjuten skatteskuld –10
Övriga långfristiga skulder –1
Övriga kortfristiga skulder –22
Summa identifierbara nettotillgångar 60
Negativt övervärde –12
Köpeskilling 48

Kontant köpeskilling –30
Förvärvskostnader –1
Likvida medel, förvärvade 5
Nettoeffekt på likvida medel –26

Det negativa övervärdet om 12 Mkr har redovisats som intäkt i resulta-
träkningen på raden övriga rörelseintäkter.

Den totala kostnaden för att genomföra förvärvet uppgick till 1,4 Mkr, 
varav 1,1 Mkr avser transaktions-kostnader och har belastat räken-
skapsårets resultat medan 0,3 Mkr avser emissionskostnader som 
redovisas direkt mot koncernens egna kapital. Transaktionskostnaden 
ingår i raden övriga externa kostnader.

Det förvärvade bolaget ingår i koncernredovisningen från den 27 juni 
2019 och har bidragit med 58 Mkr i nettoomsättning, 10 Mkr i EBITDA 
och med 4 Mkr i rörelseresultat. Om bolaget hade konsoliderats från 
den 1 januari 2019 hade det bidragit med 92 Mkr i nettoomsättning 
och med 5 Mkr i rörelseresultat. Då bolaget har startat sin produktion 
under året är nettoomsättning och rörelseresultat inte representativ för 
framtida perioder.

31. Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel enligt balansräkningen 536 061 970 kronor, varav 
överkursfond 420 388 590 kronor disponeras på följande sätt:

Utdelas till aktieägarna Kronor 69 345 657
Överförs i ny räkning Kronor 466 716 313

Kronor 536 061 970

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 7 maj 
2021.
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32. Definitioner av nyckeltal

ANVÄNDNING AV ICKE-INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) RESULTATMÅTT

Icke IFRS-resultatmått Beskrivning Orsak till användning av mått

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg av 
finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt 
sysselsatt kapital

Det centrala måttet för att mäta avkastningen på allt 
det kapital som binds i verksamheten

Balansomslutning/Totala tillgångar Värdet av samtliga tillgångar Balansomslutningen används i nyckeltalet avkastning 
på totalt kapital

Direktavkastning Föreslagen utdelning i procent av aktiekurs vid 
räkenskapsårets slut

Visar ur ett aktieägarperspektiv avkastningen på 
aktien vid bokslutsdagens aktiekurs 

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar.

Detta nyckeltal används för analys av värdeskapande

EBITDA-marginal EBITDA i förhållande till nettoomsättningen Detta nyckeltal används för analys av värdeskapande

Justerad EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella anläggningstillgångar 
justerat för jämförelsestörande poster

Detta nyckeltal används för analys av värdeskapande

Justerad EBITDA marginal Justerad EBITDA i procent av nettoomsättning Detta nyckeltal används för analys av värdeskapande

Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster utgörs av de finansiella 
effekterna från händelser eller transaktioner 
med betydande konsekvenser, som är relevanta 
för att förstå resultatet vid jämförelse mellan 
perioder. Jämförelsestörande poster omfat-
tar poster av engångskaraktär och kan vara 
hänförliga till omstruktureringar, nedskrivningar, 
förvärv samt vinster eller förluster från avyttring av 
verksamheter. 

Jämförelse av operativ verksamhet mellan perioder

Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten  
dividerat med nuvarande antal aktier

Visar aktieägare kassaflödet per aktie

Nettovinstmarginal Årets resultat i procent av årets nettoomsättning Visar hur stor del av nettoomsättningen som kvarstår 
efter att alla kostnader förutom skatt dragits av

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder och avsättningar med 
avdrag för likvida medel och kortfristiga place-
ringar i förhållande till eget kapital

Bidrar till att visa den finansiella risken och är ett 
finansiellt mål fastställt av styrelsen

P/E-tal Aktiekursen vid räkenskapsårets slut dividerat 
med resultat per aktie efter skatt

Ett traditionellt mått för att visa relationen mellan 
aktiekurs och resultat per aktie
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Resultat per aktie efter skatt och 
full utspädning

Årets resultat efter skatt dividerat med 
 genomsnittligt antal aktier med tillägg av det  
antal aktier som skulle emitterats som en effekt  
av pågående personaloptionsprogram

Måttet finns definierat i IFRS, men en något  
avvikande definition gör att nyckeltalet redovisas  
som ett icke IFRS-nyckeltal

Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och avsättningar 
med avdrag för likvida medel och kortfristiga 
placeringar

Visar den totala räntebärande skulden vilken är viktig 
att följa över tid

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning Rörelsemarginal är en nyckelkomponent för att följa 
värdeskapande

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Ett traditionellt mått för att visa finansiell risk, uttryckt 
som hur stor del av det totala bundna kapitalet som 
finansierats av aktieägarna

Sysselsatt kapital Eget kapital med tillägg av räntebärande skulder 
och avsättningar

Sysselsatt kapital används i nyckeltalet avkastning 
på sysselsatt kapital

Utdelningens andel av eget kapital Totalt utdelat belopp dividerat med eget kapital Ett mått som visar hur stor del av det egna kapitalet 
som delas ut

Utdelningens andel av vinsten Totalt utdelat belopp dividerat med årets resultat 
efter skatt

Ett mått som visar hur stor andel av årets resultat 
som delas ut

ANVÄNDA INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) RESULTATMÅTT

Icke IFRS-resultatmått Beskrivning Orsak till användning av mått

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

Kassaflöde från den dagliga verksamheten IFRS, IAS 7

Resultat per aktie efter skatt Årets resultat efter skatt dividerat med  
genomsnittligt antal aktier

IFRS, IAS 33

32. Definitioner av nyckeltal, forts. 33. Avstämningstabell av nyckeltal

AVSTÄMNINGSTABELL NYCKELTAL

KVARVARANDE VERKSAMHET

2020 2019

Rörelseresultat 137 73
Nettoomsättning 2 149 2 056
Rörelsemarginal, % 6,4 3,6

Rörelseresultat 137 73
Jämförelsestörande poster 0 –18
Justerat rörelseresultat 137 55
Nettoomsättning 2 149 2 056
Justerad rörelsemarginal 6,4 2,7

Årets resultat 105 43
Nettoomsättning 2149 2056
Nettovinstmarginal, % 4,9 2,1

Rörelseresultat 137 73
Avskrivningar och nedskrivningar 75 60
EBITDA 212 133
Nettoomsättning 2 149 2 056
EBITDA-marginal, % 9,9 6,5

EBITDA 212 133
Jämförelsestörande poster 0 –18
Justerad EBITDA 212 115
Nettoomsättning 2 149 2 056
Justerad EBITDA-marginal, % 9,9 5,6

Eget kapital 1 251 1 102
Räntebärande skulder 210 761
Avsättningar 3 5
Sysselsatt kapital 1 464 1 868

Resultat efter finansiella poster 93 40
Finansiella kostnader 45 34
Summa 138 74
Genomsnittlig sysselsatt kapital 1 666 1 790
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,3 4,1
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Övriga långfristiga räntebärande skulder 168 604
Kortfristig checkräkningskredit 9 25
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 33 132
Summa räntebärande skulder 210 761
Likvida medel –242 –86
Räntebärande nettoskuld, mnkr –32 675

Räntebärande nettoskuld –32 675
Eget kapital 1 251 1 102
Nettoskuldsättningsgrad –0,03 0,61

Eget kapital 1 251 1 102
Totala tillgångar 1 691 2 230
Soliditet, % 74,0 49,4
Nettoomsättning 2 149 2 056
Antal anställda, medelantal 819 821
Nettoomsättning per anställd, tkr 2 624 2 504

Eget kapital 1 251 1 102
Antal aktier vid periodens slut, tusental 346 728 346 728
Eget kapital per aktie, kr 3,61 3,18

Kassaflöde 355 147
[Antal aktier vid periodens slut, tusental] 346 728 346 728
Kassaflöde per aktie, kr 1,02 0,42

Utdelning (föreslagen) 69 0
[Antal aktier vid periodens slut, tusental] 346 728 346 728
Utdelning per aktie, kr 0,20 0,00

SPECIFIKATION AV JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

KVARVARANDE VERKSAMHET

2020 2019

Upplösning av negativ goodwill 0 11
Omstruktureringskostnader 0 –8
Återförd tilläggsköpeskilling 0 15
Påverkan på EBITDA 0 18
Påverkan på rörelseresultat 0 18

AVSTÄMNINGSTABELL NYCKELTAL

AVVECKLAD VERKSAMHET

2020 2019

Rörelseresultat 91 5
Nettoomsättning 858 1 150
Rörelsemarginal, % 10,6 0,4

Rörelseresultat 91 5
Jämförelsestörande poster –57 0
Justerat rörelseresultat 34 5
Nettoomsättning 858 1 150
Justerad rörelsemarginal 4,0 0,4

Årets resultat 64 2
Nettoomsättning 858 1150
Nettovinstmarginal, % 7,5 0,2

Rörelseresultat 91 5
Avskrivningar och nedskrivningar 35 34
EBITDA 126 39
Nettoomsättning 858 1 150
EBITDA-marginal, % 14,7 3,4

EBITDA 126 39
Jämförelsestörande poster –74 –18
Justerad EBITDA 52 21
Nettoomsättning 858 1 150
Justerad EBITDA-marginal, % 6,1 1,8

SPECIFIKATION AV JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

AVVECKLAD VERKSAMHET

2020 2019

Resultat vid försäljning av sågverk 87 0
Avveckling av sågverk –13 0
Påverkan på EBITDA 74 0
Nedskrivning av anläggningstillgångar –17 0
Påverkan på rörelseresultat 57 0

AVSTÄMNINGSTABELL NYCKELTAL

INKLUSIVE AVVECKLAD VERKSAMHET

2020 2019

Justerad EBITDA kvarvarande verksamhet 212 115
Justerad EBITDA avvecklad verksamhet 
verksamhet 52 39
Justerad EBITDA inklusive avvecklad 
verksamhet 264 154

Nettoomsättning, kvarvarande verksamhet 2 149 2 056
Nettoomsättning avvecklad verksamhet 858 1 150
Nettomsättning inklusive avvecklad 
verksamhet 3 007 3 206
Justerad EBITDA marginal inklusive 
 avvecklad verksamhet 8,8 4,8

34. Händelser efter räkenskapsårets utgång

I mars 2021 kommunicerades koncernens framtida strategiska inrikt-
ning som resultat av den strategiska översyn som genomförts under 
hösten och vintern 2020/2021. I samband med detta har nya finansiella 
mål antagits av styrelsen.

33. Avstämningstabell av nyckeltal, forts.



82B E R G S Å R S -  O C H H Å L L B A R H E T S R E D OV I S N I N G  2 0 2 0

VERKSAMHET MÅL OCH  
STRATEGI

BERGS - 
KONCERNEN

PRODUKT - 
OMRÅDEN

HÅLLBARHET BOLAGS- 
 STYRNING

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE

FINANSIELL 
INFORMATION

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 17 mars 2021. Årsredovisningen och koncern-
redovisningen föreslås fastställas på årsstämman 2021. Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvi-
sande bild av koncernens och företagets ställning och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Michael Bertorp
Styrelsens ordförande

Åke Bergh
Styrelseledamot

Lars Gustafsson
Styrelseledamot

Ingrida Bluma
Styrelseledamot

Jon Helgi Gudmundsson
Styrelseledamot

Gudmundur H Jónsson
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Verkställande direktör 

Vimmerby 
den 17 mars 2021

Vår revisionsberättele har lämnats den 19 mars 2021

Deloitte AB

Magnus Andersson
Auktoriserad revisor
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Revisions- 
berättelse
Till bolagsstämman i 
Bergs Timber AB (publ) 
organisations nummer 556052-2798

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Bergs Timber AB (publ) 
för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 
 Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 47–82 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen är förenliga med 
innehållet i den kompletterande rapport som har 
överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i 
enlighet med Revisorsförordningens (537/2014/EU) 
artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta 
innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och 
övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i 
Revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har 
tillhandahållits det granskade bolaget eller, i före-
kommande fall, dess moderföretag eller dess kon-
trollerade företag inom EU.

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

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de 
områden som enligt vår professionella bedömning 
var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen för den aktu-
ella perioden. Dessa områden behandlades inom 

ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande 
till, årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om 
dessa områden.

Värdering av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till 852 MSEK i koncernens balansräkning 
vilket är en väsentlig del av koncernens totala 
tillgångar.

Nedskrivningprövningar för dessa tillgångar 
baserar sig bland annat på utveckling av produk-
tionsvolymer och leveransvolymer och bygger på 
antaganden om bland annat råvarupriser och för-
säljningspriser. Förändringen i dessa bedömningar 
har stor påverkan på koncernens framtida kassaflö-
den och därigenom på bedömt återvinningsvärde 
på materiella och immateriella anläggningstillgångar 
och eventuella nedskrivningsbehov.

För ytterligare information hänvisas till avsnittet 
om koncernens redovisningsprinciper sidorna 
60–65, specifikation över redovisade värden på 
sida 70 samt uppskattningar och bedömningar på 
sida 77.

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder 
men var inte begränsade till dessa:

•  utvärdering av koncernens processer och princi-
per för upprättande av nedskrivningsprövningar 
och identifiering av kassagenererande enheter

•  granskning av den modell som använts för diskon-
tering av framtida kassaflöden för aritmetisk 
korrekthet,

•  utvärdera och utmana väsentliga antaganden 
gjorda av företagsledningen vid nedskrivnings-
prövning av kassagenererande enheter samt 
känsligheten för förändringar i dessa antaganden,

• utvärdering av precision i tidigare års väsentliga 
antaganden och bedömningar i förhållande till fak-
tiska utfall för ett urval av kassagenererande 
enheter

• granskning av att ändamålsenliga redovisnings-
principer tillämpas och att erforderliga notupplys-
ningar lämnas, samt

• Involering av värderings- respektive redovisnings-
experter vid genomförandet av vissa 
granskningsåtgärder.

Försäljning av rörelsegren
Den 1 september 2020 genomfördes försäljningen 
av den svenska sågverksrörelsen till Vida Aktiebo-
lag. Transaktionen omfattade sågverken i Orrefors, 
Vimmerby och Mörlunda. Vida förvärvade även till-
gångarna vid det redan avvecklade sågverket i 
Gransjö. Avyttringar av verksamheter är komplice-
rade där transaktionen och redovisningen av den-
samma är av ej återkommande natur och innehåller 
en viss grad av bedömningar av företagsledningen. 
Redovisning av avyttringar av hela verksamheter 
innehåller ett antal bedömningar bland annat avse-
ende klassificeringen av försäljningen som försälj-
ning av en rörelsegren samt presentationen av 
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resultaten tillhörande denna separat i de finansiella 
rapporterna.

För koncernens redovisningsprinciper för redo-
visning av försäljning av rörelsegren se sidan 60 
samt för tilläggsupplysningar om försäljning av rörel-
segren, se not 30.
Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder 
men var inte begränsade till dessa:

• bedömt överlåtelseavtal som tecknats avseende 
försäljningen för att ta ställning till klassificeringen 
som försäljning av rörelsegren i enligt IFRS 5,

• på stickprovsbasis genomfört test av detaljer 
huruvida avtalsmässiga villkor för transaktionen 
reflekteras i redovisningen,

• utvärdera och utmana företagsledningens upp-
skattningar och bedömningar genomförda i sam-
band med upprättande av reavinstberäkning,

• granskning av lämnade notupplysningar i de finan-
siella rapporterna gentemot bokföring.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1–39 och 86. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna informa-
tion och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktig-
het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättas och att de ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktö-
ren ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Anta-
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen och verkställande direktören avser att likvi-
dera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det 
påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, 
bland annat övervaka bolagets finansiella 
rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktighe-
ter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

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

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

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinci-
per som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvi-
sande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen 
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncer-
nen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervak-
ning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande 
om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avse-
ende oberoende, och ta upp alla relationer och 
andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt 
oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande 
motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrel-
sen fastställer vi vilka av dessa områden som varit 
de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, inklusive de vik-
tigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktighe-
ter, och som därför utgör de för revisionen särskilt 
betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områ-
den i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller 
andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
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för Bergs Timber AB (publ) för räkenskapsåret 
2020-01-01–2020-12-31 samt av förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vin-
sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bola-
gets och koncernens ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokfö-
ring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dis-
positioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-
bär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgär-
der, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.  
Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat styrelsens motiverade ytt-
rande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Deloitte AB, utsågs till Bergs Timber ABs revisor 
av bolagsstämman 2020-06-23 och har varit bola-
gets revisor sedan 2017-01-26.

Kalmar den 19 mars 2021
Deloitte AB

Magnus Andersson
Auktoriserad revisor
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Fem år i 
sammandrag 
Belopp i Mkr

2020
12 mån

2019
12 mån

17–18
16 mån

16–17
12 mån

15–16
12 mån

14–15
12 mån

Fakturering och resultat
Nettoomsättning 2 149 2 056 3 031 1 244 894 853
Rörelseresultat före 
avskrivningar 212 133 300 82 46 11
Avskrivningar och 
nedskrivningar –75 –60 –71 –45 –43 –40
Rörelseresultat 137 73 229 37 2 –30
Finansiella poster netto –44 –33 –15 –6 –7 –8
Resultat efter finansiella poster 93 40 214 31 –4 –37
Balansposter och kapital
Immateriella tillgångar 187 193 191 2 2 2
Materiella anläggnings-
tillgångar/biologiska tillgångar 665 948 771 264 251 245
Finansiella 
anläggningstillgångar 1 3 8 22 28 22
Varulager 349 667 653 226 254 189
Kortfristiga fordringar 241 328 377 178 113 106
Kassa och bank 242 86 74 1 17 0
Eget kapital 1 251 1 102 1 052 398 347 266
Långfristiga skulder 192 623 245 65 54 18
Kortfristiga skulder 256 506 777 229 263 281
Balansomslutning 1 699 2 231 2 074 693 663 564
Sysselsatt kapital 1 464 1 868 1 709 488 538 454
Eget kapital per aktie1) (kr) 3,61 3,18 3,09 2,33 2,17 2,34
Antal anställda, medelantal (st) 819 821 1 006 208 187 178
Antal aktier vid årets slut (st) 346 728 283 346 728 283 340 787 689 170 787 689 159 787 689 113 449 259
Investeringar i
Materiella anläggnings-
tillgångar/biologiska tillgångar 69 131 173 35 18 10

Belopp i Mkr
2020

12 mån
2019

12 mån
17–18

16 mån
16–17

12 mån
15–16

12 mån
14–15

12 mån

NYCKELTAL
Avkastningsstruktur
Avkastning på sysselsatt 
kapital (%) 8,3 4,1 15,4 7,3 0,5 –6,8
Resultatstruktur
Rörelsemarginal (%) 6,4 3,6 7,6 3,0 0,3 –3,5
Resultat per aktie, inklusive 
avvecklad verksamhet,  
efter skatt, före och efter 
utspädning2) (kr) 0,49 0,13 0,75 0,15 –0,03 –0,26
Utdelning per aktie (2020 
förslag) (kr) 0,2 0 0,10 0,05 0,00 0,00
Nettoomsättning per anställd 
(tkr) 2 624 2 504 3 013 5 980 4 782 4 794
Kassaflöde, Likviditet och 
soliditet
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 355 147 236 112 –34 40
Kassaflöde enligt ovan per 
aktie2) (kr) 1,03 0,59 0,94 0,65 –0,21 0,35
Nettoskuldsättningsgrad (ggr) –0,03 0,61 0,55 0,31 0,50 0,70
Soliditet (%) 73,6 49,4 50,7 57,5 52,3 47,0
Tillväxt
Förändring av  
nettoomsättning (%) 4,5 –32,2 143,7 39,1 4,8 28,3
Förändring av  
balansomslutning (%) –23,8 7,6 199,4 4,4 17,6 15,1
Förändring av sysselsatt 
kapital (%) –21,6 9,3 250,5 –9,4 18,5 10,1
Förändring av eget kapital (%) 13,5 4,8 164,1 14,8 30,5 5,2

1) Baseras på antal aktier vid årets slut.  
2) Baseras på medeltal antal aktier under året.  

Definitioner av nyckeltal se not 32.  
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Adresser

Huvudkontor

Bergs Timber AB (publ)
Stora Torget 3
598 37 Vimmerby
Tel: 010-199 84 00
info@bergstimber.com
www.bergstimber.com

Sverige
Bergs Bitus AB
Orreforsvägen 49
382 94 Nybro
Tel: 010-199 85 00

Bitus Broakulla AB
Kalvamo 102
361 93 Broakulla
Tel: 010-199 85 00
www.bitus.se

Bitus Fågelfors AB
Bruksgatan 73
570 75 Fågelfors
Tel: 010-199 85 00
www.bitus.se

Woodworks By Bergs AB
Stora Torget 3
598 37 Vimmerby
Tel: 010-199 84 50
www.woodworks.se

Lettland
Sia Byko-Lat
Kontor
Lacplesa street 75-5/6
Riga
LV-1011
Tel: +371 67 288 086

Anläggning i Valmiera
Sia Byko-Lat
Jorvika
Koceni rural territory, Koceni
municipality
LV-4220
Tel: +371 64 207 885

Anläggning i Cesis
Sia Byko-Lat
Katrinkalns
Drabesu rural territory
Amata municipality
LV-4220
Tel: +371 64 107 102

Sia Vika Wood
Punti
Laucienes pagasts
Talsu novads
LV-3285
Tel. +371 63 291 800
www.vikawood.lv/eng

Sauga Sawmill
Kilksama
Sauga parish 85003
58.438658 / 24.530764
Tel: +372 5662 0579
www.laesti.ee

Storbritannien
Bergs Timber (UK) Ltd
Winterton House,
1st Floor High Street,
Westerham, Kent, TN16 1AQ
Tel. +44 (0)1959 562 181
www.bergstimber.co.uk

Baltic Distribution Ltd.
Baltic Wharf
Rochford SS4 2HA
Tel: +44 (0) 7831 509 006
+44 (0) 7831 509 006

Foto: 
Eva Olofsson Art
iStock
Jacob Meijer,  MCI  Videography
Woodworks by Bergs
Joel Liljegren, Arvid Film
Uǵis Brālēns
Raivo Sarelainens
Träskyddsföreningen
Roxx
Radical Wood, Johan Forsgren
Örjan Karlsson, ÖK Fotograf
Svenskt Trä

Bild på omslag: Huset med fasad i Linax Natur 
 förekom i SVT:s Husdrömmar våren 2020.  
Foto: Linda Gredåker.
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