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Delårsrapport 1 september 2012 – 30 november 2012 

för Bergs Timber AB (publ) 
 

 

Sammanfattning 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delårsperioden och första kvartalet 

- Nettoomsättningen uppgick till 181,5 (205,1) Mkr, rörelseresultatet blev -18,7 (-8,6) Mkr vilket gav ett 

resultat efter finansiella poster med -22,6 (-13,3) Mkr.  

- Resultat efter skatt blev -16,7 (-9,8) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -2,42 (-1,43) 

kronor. Eget kapital per aktie uppgår till 25,26  (31,91) kronor. 

- Det försämrade resultatet i jämförelse med samma period föregående år beror främst på försämrade 

marginaler vid försäljning av våra produkter. Försämrade försäljningspriser på såväl sågade trävaror 

som biprodukter har bara till en viss del kunnat mötas med lägre råvarukostnader. 

- Vidare har resultatet  påverkats av orealiserad värdeförändring  avseende valutaderivat med -2,1 (-2,8), 

orealiserad värdeförändring växande skog med -2,3 (-0,8) Mkr  och marknadsvärdering av elderivat 0,2 

(-0,6) Mkr. Resultatet föregående år påverkades positivt med 1,2 Mkr från försäljning av en 

kontorsfastighet vid sågverksanläggningen i Järnforsen. 

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 19,1 (14,8) Mkr. Det positiva kassaflödet beror  

på fortsatt  minskad kapitalbindning avseende rörelsekapital främst minskade lager. 

- Produktionen av sågade trävaror minskade med 8 procent under första kvartalet i jämförelse med 

samma period föregående år. Minskningen förklaras framförallt av ett bristfälligt råvaruflöde till 

anläggningen i Mörlunda. Behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus har minskat med 14 

procent jämfört med samma period föregående år.  

- Leveranserna av sågade trävaror är 8 procent lägre än föregående år. 

- Den 19 oktober offentliggjordes en fullt garanterad nyemission om ca 100 Mkr, med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare. Emissionsvillkoren fastställdes vid extra bolagsstämma den 20 november. 

- Den 30 november ingicks ett treårigt avtal med Bolagets huvudfinansiär om refinansiering av 

huvuddelen av koncernens befintliga lån samt etablerande av ny checkräkningskredit och bankgarantier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. 

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se 

http://www.bergstimber.se/
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Koncernens verksamhet  
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. 

Produktionen sker i två sågverksanläggningar belägna i Mörlunda och  Orrefors samt i träskyddsföretaget Bitus 

beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar 

ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade sågverkskapaciteten  uppgår till ca 325 000 m³ sågade trävaror, 

varav mer än hälften vidareförädlas. Under delårsperioden har den samlade sågverksproduktionen uppgått till 

 73 000 (79 000) m³. Bitus träskyddsbehandlar ca 145 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 

procent, främst till Storbritannien, Nederländerna, Danmark, och Mellanöstern/Nordafrika. Biprodukter från 

produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin och i allt högre utsträckning som bränsle ifrån våra 

bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk, kompletterat 

med uttag av timmer från egna skogsfastigheter samt ett mindre inslag av import. Koncernen äger egen 

skogsmark uppgående till ca 1 400 hektar. Koncernen är genom Bergs Skog AB ett komplett skogsserviceföretag 

som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber 

AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs 

Stockholm Small Cap, materials. 

  

Nettoomsättning och resultat för första kvartalet (1 september 2011 -  30 november 2011) 

Bergs Timber uppnådde under första kvartalet en nettoomsättning om 181,5 (205,1) Mkr. Koncernens resultat 

efter finansiella poster uppgick till -22,6 (-13,4) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av lägre 

försäljningspriser på levererade trävaror. Vidare understiger volymerna av levererade trävaror föregående år med 

8 procent. Den behandlade volymen vid träskyddsföretaget Bitus är 14 procent lägre än föregående år. 

Försäljningen av biprodukter har minskat med 16 procent mot föregående år.  

 

Det försämrade resultatet i jämförelse med samma period föregående år beror främst på försämrade marginaler 

vid försäljning av våra produkter. Försämrade försäljningspriser på såväl sågade trävaror som biprodukter har 

bara till en viss del kunnat mötas med lägre råvarukostnader. 

 

Vidare har resultatet  påverkats av orealiserad värdeförändring  avseende valutaderivat med -2,1 (-2,8), 

orealiserad värdeförändring växande skog med -2,3 (-0,8) Mkr  och marknadsvärdering av elderivat 0,2 (-0,6) 

Mkr. Resultatet föregående år påverkades positivt med 1,2 Mkr från försäljning av en kontorsfastighet vid 

sågverksanläggningen i Järnforsen. 

 

Produktionen av sågade trävaror minskade med 8 procent under första kvartalet i jämförelse med samma period 

föregående år. Produktionsminskningen har också bidragit till lägre volymer av biprodukter. Minskningen 

förklaras framförallt av ett bristfälligt råvaruflöde. Sågutbytet har förbättrats med knappt 1 procent jämfört med 

föregående år vilket påverkar resultatet positivt.  

 

Biologiska tillgångar  

Som biologiska tillgångar redovisas den växande skogen som är avsett för stadigvarande bruk i verksamheten. 

Totalt innehar koncernen 1 429 hektar produktiv skogsmark med en volym stående skog om ca 210 000 

skogskubikmeter. Under delårsperioden har avverkningarna överstigit  tillväxten med ca 2,3 Mkr. Samma period 

föregående år översteg avverkningarna tillväxten med 0,8 Mkr. Koncernens skogsfastigheter är  värderade till 

cirka 293 (292) kronor per skogskubikmeter. För ytterligare beskrivning av värderingen av biologiska tillgångar 

hänvisas till årsredovisningen 2011/12. 

 

Likviditet, investeringar och finansiering 

Likvida medel uppgick i koncernen till 0,1 (2,0) Mkr, vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 18,1 (35,7) 

Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på cirka 7,1 (9,2) Mkr. 

 

Den 30 november ingicks ett treårigt avtal med Bolagets huvudfinansiär om refinansiering av huvuddelen av 

koncernens befintliga lån samt etablerande av ny checkräkningskredit och bankgarantier. Utöver sedvanliga 

finansiella åtaganden såsom soliditets- och EBITDA-krav innefattar de huvudsakliga villkoren även bland annat 

rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten, att årlig vinstutdelning inte får överstiga 50 % av årets 

resultat liksom en begränsning av hur stora avverkningar som får göras på de egna skogsfastigheterna.  

Utöver den återbetalning av befintliga lån om 30 Mkr som skall verkställas i anslutning till företrädesemissionen 

kommer den nya kreditfaciliteten att löpa utan krav på ytterligare amorteringar under den treåriga avtalsperioden.  

Den nya kreditfaciliteten innehåller även ett åtagande för Bolaget att vidta åtgärder som syftar till en väsentlig 
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förbättring av Bolagets rörelseresultat samt att tillställa huvudfinansiären en handlingsplan avseende 

verksamheten. Handlingsplanen avses sedan ligga till grund för kvartalsvisa utvärderingar av verksamheten och 

bedömningar om uppsägningsgrund föreligger. 

 

Koncernens investeringar under kvartalet uppgår till 1,3 (2,7) Mkr, där säkerhetsrelaterade investeringar i 

Mörlunda är den beloppsmässigt största posten.  

 

Trots negativt resultat uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till 19,1 (17,0) Mkr. Det positiva 

kassaflödet från den löpande verksamheten beror främst på att kapitalbindningen i lager minskat med 27,9 Mkr. 

Kassaflödet har påverkats negativt avseende ökade rörelsefordringar med 6,9 Mkr och positivt avseende ökade 

rörelseskulder med 9,0 Mkr. Arbetet med att minska kapitalbindning i rörelsekapital är en fortsatt viktig uppgift 

för koncernen. 

 

Viktiga händelser efter balansdagen 

 

Den 2 december 2012 utsågs Henrik Egnell till tillförordnad verkställande direktör och koncernchef i Bergs 

Timber AB (publ). Henrik kommer att inneha befattningen intill dess att en ny verkställande direktör har 

rekryterats och tillträtt tjänsten. Henrik Egnell är anställd i koncernen sedan 2006 och behåller även sina 

nuvarande uppdrag i Bergs Timber AB-koncernen. Henrik efterträder Åke Bergh, som varit anställd i 40 år, 

varav som  VD och koncernchef i 27 år.  

 

Den 18 december 2012 offentliggjordes det slutliga utfallet i företrädesemissionen. Totalt tecknades 94,2 % av 

de erbjudna aktierna med stöd av teckningsrätter samt 2,6 % tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande 

3,2% av aktierna tilldelades emissionsgaranterna i enlighet med emissionsgarantiavtalet. Genom 

företrädesemissionen tillförs koncernen 103,1 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses 

att användas för att stärka bolagets finansiella ställning, dels genom återbetalning av befintliga lån och dels 

genom att förbättra bolagets likviditet. Återbetalning av befintliga lån uppgår till 55 Mkr varav 25 Mkr utgör 

återbetalning av lån från befintliga aktieägare och 30 Mkr utgör återbetalning av lån till bolagets huvudfinansiär. 

 

Den 15 januari 2013 offentliggjordes ett varsel som berör 43 anställda inom koncernen. Bakgrunden till varslet 

är ett lågt utbud av sågtimmer till rimliga priser samt det pågående arbetet med att förbättra lönsamheten inom 

koncernen. Produktionen vid anläggningen i Mörlunda kommer att reduceras med ett skift. Koncernens 

produktionskapacitet är totalt 325.000 m3sv när samtliga anläggningarna drivs vid två skift. Minskningen med 

ett skift i Mörlunda motsvarar i dag en kapacitet om ca 50.000 m3sv på årsbasis. I arbetet med att förbättra 

koncernens lönsamhet ser vi  goda möjligheter att öka produktionen vid kvarvarande skift. Utredningar pågår 

angående eventuellt investeringsbehov kopplat till dessa åtgärder.   

 

Framtidsutsikter 

Konsumtionen av sågade trävaror i USA och Kina förväntas 2012 att ha ökat betydligt. För 2013 väntas den 

Kinesiska konsumtionen fortsätta att öka medan konsumtionen i USA väntas bli på 2012 års nivå. Kinas 

konsumtionsökning av sågade trävaror innebär att den produktionsökning som väntas i Nordamerika till mycket 

stor del kommer att exporteras till Kina. För Europa kan detta betyda att de stora europeiska  producenterna 

vänder sig mot Nordamerika vilket i så fall ger en något bättre konkurrenssituation på den för Bergs så viktiga 

europeiska marknaden. 

 

Vid den internationella Softwoodkonferensen i Stockholm oktober 2012 bedömdes den europeiska 

konsumtionen av sågade trävaror 2013 att bli ungefär oförändrad mot 2012, en nivå på cirka 70 miljoner m3. 

Den svenska konsumtionen av trävaror väntas både 2012 och 2013 bli ungefär på 2011 års nivå, 5 miljoner m3 

medan produktionen väntas minska under denna period.  

 

Bergs har under delårsperioden september till november 2012 haft en minskad produktion med 8 % mot samma 

period förra året. I huvudsak har detta varit föranlett av brist på sågråvara till rimliga priser. Konsekvenserna av 

detta kan konstateras i det varsel som offentliggjorde den 15 januari i år.  
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Information om risker och osäkerhetsfaktorer  

Prisutveckling 

Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala 

produktionen.  Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför 

produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet 

och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning. 

Finansiella risker 

Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och 

kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. 

En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella 

åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Vidare stärks den finansiella ställningen av 

företrädesemissionen. För att möta valutariskerna säkras normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de 

närmaste sex månaderna.  

 

Anläggningsvärden 

Den negativa resultatutvecklingen har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. 

nedskrivningstest i samband med årsbokslut 2011/12. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den 

framtida utvecklingen. Den prövning som gjordes i samband med årsbokslutet visade att något 

nedskrivningsbehov inte förelåg.  En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade 

anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 

2011/12. 

 

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till 

årsredovisningen 2011/12. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild, förutom de positiva effekterna från det 

nya låneavtalet och den genomförda företrädesemissionen, har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen. 

 

Närståendetransaktioner 

Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning 

och resultat. Moderbolaget har haft närstående transaktioner med koncernens dotterbolag, i huvudsak avseende 

försäljning av avverkningsrätter från egna skogsfastigheter samt lednings- och administrationskostnader. 

 

Rapportperioder  

- Delårsrapport september-februari, den 16 april 2013. 

- Delårsrapport september-maj, den 27 juni 2013. 

- Bokslutskommuniké för helåret september – augusti 2012/13, den 3 oktober 2013. 

 

Redovisningsprinciper 

Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 

Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och 

tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Samma 

redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen. 

 

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges. 

 

 

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 

de bolag som ingår i koncernen står inför. 

 

Mörlunda den 24 januari 2013 

 

 

 

 

_________________________  

Henrik Egnell, verkställande direktör  

 

 

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
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Koncernens resultaträkning  2012 2011 Rullande  11-12 

Belopp i Mkr Sept-nov Sept-nov 12 mån Sept-aug 

     

Nettoomsättning 181,5 205,1 800,9 824,5 

Förändring av produkter i arbete      

och färdiga varor 2,2 6,8 -33,6 -29,0 

Aktiverade egna kostnader 0,1 0 0,2 0,1 

Övriga rörelseintäkter  0,3 1,4 6,7 7,8 

Värdeförändring biologiska tillgångar -2,3 -0,8 -1,0 0,5 

Summa  181,8 212,5 773,2 803,9 

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnödenheter  -137,5 -154,2 -566,8 -583,5 

Övriga externa kostnader -28,0 -26,6 -112,5 -111,0 

Personalkostnader -25,7 -28,2 -99,1 -101,5 

Avskrivningar -9,5 -10,4 -40,2 -41,1 

Övriga rörelsekostnader 0,2 -1,7 0,8 -1,2 

Summa rörelsekostnader -200,5 -221,1 -817,8 -838,3 

     

Rörelseresultat  -18,7 -8,6 -44,5 -34,4 

     

Finansiella intäkter  0 0 0,1 0,1 

Finansiella kostnader -3,9 -4,7 -17,7 -18,6 

     

Resultat efter finansiella poster -22,6 -13,3 -62,2 -52,9 

     

Skatt på periodens resultat 5,9 3,5 16,3 13,9 

     

Periodens resultat -16,7 -9,8 -45,8 -39,0 

Hänförligt till      

Moderbolagets aktieägare -16,7 -9,8 -45,8 -39,0 

Innehav utan bestämmande inflytande   - - 

Resultat per aktie kr (*) -2,42 -1,43 -6,64 -5,65 

Antal aktier i tusental 6 899 6 899 6 899 6 899 

*) Någon utspädningseffekt finns inte att beakta. 

 

Koncernens totalresultaträkning 2012 2011 Rullande  11-12 

Belopp i Mkr Sept-nov Sept-nov 12 mån Sept-aug 

Periodens resultat -16,7 -9,8 -45,8 -39,0 

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

Periodens totalresultat -16,7 -9,8 -45,8 -39,0 

Hänförligt till     

Moderbolagets aktieägare -16,7 -9,8 -45,8 -39,0 

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 2012 2011 11-12 

Belopp i Mkr Sept-nov Sept-nov Sept-aug 

Kassaflöde före rörelsekapital -10,8 -3,8 -15,7 

Förändring rörelsekapital 30,0 18,6 32,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,1 14,8 17,0 

    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,3 -1,3 -4,4 

    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17,8 -12,6 -13,6 

    

Periodens kassaflöde 0,0 0,9 -1,0 

Likvida medel vid periodens början 0,1 1,1 1,1 

Likvida medel vid periodens slut 0,1 2,0 0,1 

 

Koncernens balansräkning i sammandrag    

Belopp i Mkr 2012-11-30 2011-11-30 2012-08-31 

    

Tillgångar    

Immateriella tillgångar 2,5 2,8 2,5 

Materiella anläggningstillgångar 267,4 301,4 275,5 

Biologiska tillgångar 43,1 44,0 45,3 

Finansiella anläggningstillgångar 1,8 0,2 1,7 

Summa anläggningstillgångar 314,8 348,4 325,0 

    

Varulager 156,9 216,2 184,9 

Kortfristiga fordringar 101,2 122,7 94,4 

Kassa och bank 0,1 2,0 0,1 

Summa omsättningstillgångar 258,2 340,9 279,4 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 573,0 689,3 604,4 

    

Eget kapital  174,3 220,2 191,0 

    

Långfristiga skulder 175,9 226,1 70,0 

Kortfristiga skulder 222,8 243,0 343,4 

Summa skulder 398,7 469,1 413,5 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 573,0 689,3 604,4 

    

Varav räntebärande skulder    

Checkkredit 81,9 64,2 91,0 

Övriga kortfristiga 11,7 35,1 152,2 

Långfristiga 172,4 211,1 67,2 
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Förändringar i eget kapital (*) 2012 2011 11-12 

Belopp i Mkr Sept-nov Sept-nov Sept-aug 

Eget kapital, ingående balans 191,0 230,0 230,0 

Lämnad utdelning 0 0 0 

Periodens totalresultat -16,7 -9,8 -39,0 

Totalt eget kapital vid periodens slut 174,3 220,2 191,0 

*) Ingen minoritet finns. 

 

 

 

 

 
Koncernens nyckeltal Finansiella 12-13 11-12 Rullande 11-12 

 mål Sept-nov Sept-nov 12 mån Sept-aug 

Rörelsemarginal % > 6 -9,2 -4,2 -5,6 -4,2 

Nettovinstmarginal %  -12,5 -6,5 -7,8 -6,4 

Avkastning på sysselsatt kapital % (*) > 10 - - -8,9 -6,5 

Avkastning på eget kapital % (*)  - - -23,3 -18,5 

Nettoskuldsättningsgrad < 1,0 1,67 1,41 1,67 1,62 

Soliditet % > 30 30,4 31,9 30,4 31,6 

Antal aktier i tusental  6 899 6 899 6 899 6 899 

Eget kapital per aktie kr  25,26 31,91 25,26 27,68 

Produktionsvolym m³  73 000 79 000 276 000 283 000 

Försäljningsvolym m³  70 000 77 000 309 000 316 000 

Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

*) Redovisas endast för hela tolvmånadersperioder.                                                

 

Definitioner nyckeltal  

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning 

Nettovinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen 

Avkastning på sysselsatt kapital 

 

Sysselsatt kapital 

Resultat efter finansiella poster plus finansiella 

kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital 

Eget kapital plus räntebärande skulder och avsättningar 

Avkastning på eget kapital 

Nettoskuldsättningsgrad  

Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital 

Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel 

och kortfristiga placeringar i förhållande till eget kapital 

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning 

Produktionsvolym Kubikmeter sågad nominnell volym med avdrag för beräknat avkap 

och spill i produktionens kommande processer 

Försäljningsvolym Kubikmeter levererad nominell volym (volymen beräknad före 

eventuell hyvling) 



  

Delårsrapport 1 september 2012 – 30 november 2012  8 (8) 
 

 

Moderbolagets resultaträkning  2012 2011 11-12 

Belopp i Mkr Sept-nov Sept-nov Sept-aug 

    

Nettoomsättning 3,1 1,4 3,2 

Övriga rörelseintäkter  1,9 1,8 8,7 

Summa  5,0 3,2 11,9 

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter  -0,9 -0,1 -0,4 

Övriga externa kostnader -1,1 -0,8 -3,6 

Personalkostnader -1,6 -1,8 -6,8 

Avskrivningar -0,1 -0,2 -0,4 

Summa rörelsekostnader -3,7 -2,9 -11,2 

Rörelseresultat  1,3 0,3 0,7 

    

Finansiella intäkter  2,6 2,6 11,6 

Finansiella kostnader -1,8 -2,3 -8,2 

Resultat efter finansiella poster 2,1 0,6 4,1 

    

Bokslutsdispositioner 0 0 -5,0 

Resultat före skatt 2,1 0,6 -0,9 

    

Skatt på periodens resultat -0,5 -0,2 0,2 

Periodens resultat 1,6 0,4 -0,7 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag    

Belopp i Mkr 2012-11-30 2011-11-30 2012-08-31 

    

Tillgångar    

Immateriella tillgångar 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 51,8 53,4 51,8 

Finansiella anläggningstillgångar 110,6 99,1 110,6 

Summa anläggningstillgångar 162,4 152,5 162,4 

    

Kortfristiga fordringar 174,2 188,3 165,3 

Kassa och bank 0,0 0,6 0,1 

Summa omsättningstillgångar 174,2 188,9 165,4 

SUMMA TILLGÅNGAR 336,6 341,4 327,8 

    

Skulder och eget kapital    

Eget kapital  205,6 205,1 204,0 

Avsättningar för uppskjutna skatter 2,6 2,8 2,6 

Långfristiga skulder 0,2 60,0 25,2 

Kortfristiga skulder 128,2 73,5 96,0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 336,6 341,4 327,8 

    

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 24 januari 2013 klockan 11.30. 

 

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Henrik Egnell på 

telefonnummer 010 – 19 98 500. 

 


