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Affärsmodell

SKOGSRÅVARA
1,8 milj m3fub

Inköp av sågtimmer från 
privata och statliga skogs-
ägare i Sverige, Estland 
och Lettland.

Plankor, bräder, i olika 
dimensioner, längder och 
kvaliteter.

Hamn och logistik centrum 
i England
Logistiktjänster

Hyvlade produkter 
för konstruktion och 
renovering
Fönster, dörrar, trähus och 
husmoduler
Trädgårdsprodukter
Utemöbler, staket, 
 vindskydd, insynsskydd
Träskydd
Impregnerat och brand-
skyddat trä
Pellets och värmelogs

SÅGVERK
0,9 milj m3

Cellulosaflis, spån och bark 
till externa kunder.

VIDAREFÖRÄDLING
ÖVRIGT

DISTRIBUTION
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Riga

Bergs geografiskt
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Hållbarhet

Bergs Timber AB’s hållbarhetsplattform med sju komponenter.
Företagets verksamhet och prioriteter länkas till samtliga
FN’s 17 hållbarhetsmål (SDGs).

LÖNSAMHET

5,4 % 
EBITDA

VÄRDEGRUND OCH ETIK

ANSVARSFULLT 
SKOGSBRUK

59 %  
certifierat virke

HÖGT FÖRÄDLINGS - 
VÄRDE
775 
SEK/m3 

SÄKRA OCH JÄMLIKA 
ARBETSPLATSER

29 
olyckor/milj timmar

82 % 
män i personalen

LIVSKRAFTIGA 
LOKAL SAMHÄLLEN

FOSSILFRI VÄRLD

0,06 
Mt CO2e fossila utsläpp

KEY PERFORMANCE INDICATORS 
KPI:ER FÖR HÅLLBARHET HOS 
BERGS TIMBER AB 

Hållbarhetsmålen (Sustainable Development
Goals) antagna i Förenta Nationerna 2015



5

•  Sågningen i Broakulla upphörde.
 Utvecklats mot vidareförädling
 och logistik.

•  Förvärv Fågelfors juni 2019

•  Ny husfabrik på Byko-Lat, Lettland

•  Ny ledning i England

•  Uppstart av Woodworks by Bergs AB

•  Vimmerby, ombyggnation av
 ny kamerasortering.

•  Omprofilering Bergs varumärke.
 Ny logotype och ny hemsida släpptes
 även i samband med rapporten 5/5.

•  Stängning av sågverksanläggningen
 i Gransjö och Savi i Estland.

•  Avyttring av Vimmerby, Mörlunda
 och Orrefors.

Viktiga händelser under året
efter föregående årsstämma
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Nettomsättning och rörelseresultat
de senaste fem åren
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250

200

150

100

50

0

-50
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2019
    16 mån 

NETTOOMSÄTTNING (Belopp i Mkr)

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2019
    16 mån 



7

Nettoomsättning och
rörelseresultat Q1 2020

4  

BERGS TIMBER AB 
Kvartalsrapport januari – mars 2020 

Nettoomsättning och rörelseresultat 
JANUARI-MARS 2020 JÄMFÖRT MED JANUARI-MARS 2019 
Nettoomsättningen för det första kvartalet 2020 uppgick till 856 
(885) Mkr. Minskningen om 29 Mkr förklaras främst av lägre 
försäljningspriser för sågade trävaror. Nettoomsättningen för 
förädlade produkter ökade jämfört med föregående år. Justerat 
för förvärvet av Fågelfors Hyvleri, som genomfördes under det 
andra kvartalet 2019, var nettoomsättningen för förädlade 
produkter i nivå med föregående år. 

Justerad EBITDA minskade till 50 (82) Mkr, vilket motsvarar en 
justerad EBITDA-marginal om 5,9 (9,3)%. Minskningen förklaras 
främst av lägre försäljningspriser för sågade trävaror och lägre 
produktionsvolym för sågverken. Lägre kostnad för råvara och 
valutaeffekter hade en positiv påverkan på resultatet. 

Jämförelsestörande poster uppgick till 30 Mkr och är relaterade till 
avvecklingen av Gransjö sågverk. Kostnaderna redovisas i segment 
Sågverk. 17 Mkr avser nedskrivning av anläggningstillgångar och 
13 Mkr avser bedömda kostnader för avvecklingen. 

 

JANUARI-MARS 2020 JÄMFÖRT MED OKTOBER-DECEMBER 2019 
Nettoomsättningen för det första kvartalet 2020 uppgick till 856 
Mkr jämfört med 687 Mkr för det fjärde kvartalet 2019, en ökning 
med 169 Mkr. Ökningen är hänförlig till högre försäljningsvolymer 
för sågade och förädlade trävaror samt högre försäljningspriser för 
sågade trävaror. 

Justerad EBITDA uppgick till 50 (6) Mkr, motsvarande en justerade 
EBITDA-marginal om 5,9 (0,9)%. Ökningen är främst hänförlig till 
sågverken och förklaras av högre försäljningspriser, högre 
försäljnings- och produktionsvolymer samt lägre kostnader för 
råvara. Resultatet för förädlade produkter ökade till följd av högre 
försäljningsvolymer.  

 

 

 

 

Kassaflöde och finansiering  
Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första 
kvartalet uppgick till -6 (-34) Mkr. Kassaflödeseffekten från 
förändringar i rörelsekapital uppgick till -31 (-111) Mkr. 
Minskningen förklaras främst av lägre varulager. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgick till -20 (-35) Mkr.   

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick per den 31 mars 2020 
till 695 Mkr jämfört med 675 Mkr per den 31 december 2019. 
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,62. Ökningen av den 
finansiella nettoskulden förklaras främst av säsongsmässig ökning 
av rörelsekapital.  

 
Lån och kreditfaciliteter per den 31 mars 2020, Mkr: 

    
Förfallotidpunkt, 

år   

Loan Limit 0-1 1-2 2- 
Total 

utnyttjat 
Periodlån  49 49 362 460 

Revolverande kredit 250    180 

Säljarrevers  70   70 

Checkräkningskrediter 125       27 

Totalt  119 49 362 737 
 

Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter 
uppgick till 252 Mkr. Därutöver fanns beviljade outnyttjade 
garantiramar på 25 Mkr. 

Koncernens finansnetto för det första kvartalet uppgick till 14 (-4) 
Mkr. Finansnettot för 2020 inkluderar positiva valutaeffekter om 
23 Mkr relaterade till fordringar i moderbolaget avseende 
utdelning från dotterbolag. Räntekostnaderna, netto, uppgick till 
 -9 (-4) Mkr.
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•  Vår personal

•  Produktion

•  Efterfrågan

Effekten och påverkan
av Covid-19
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Strategisk agenda – huvudstrategier

Tillväxt inom 
vidareförädling

Utveckling av 
nuvarande struktur

Ökat aktieägarvärde

Stärka koncernen  
– hållbarhet, 

varumärke och 
organisation

Löpande 
produktivitets ökning 

och kostnads-
sänkning

PLATTFORM  
FÖR TILLVÄXT

Strategi
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Affären i sammandrag

• Bergs säljer sågverken i Vimmerby, Mörlunda  
 och Orrefors till Vida-koncernen

• Vida förvärvar även tillgångarna vid redan
 avvecklade Gransjö sågverk

• Personal vid berörda sågverk, samt inom
 råvaruanskaffning, kommer att erbjudas
 anställning i Vida

• Verksamheten motsvarar en omsättning
 på ca 1 100 Mkr per år

• Köpeskilling (inkl rörelsekapital) uppgår
 ca 400 Mkr. Ytterligare 150 Mkr kommer
 att frigöras i övrigt rörelsekapital

• Affären är villkorad av konkurrensmyndig-
 heters beslut men planeras att genomföras   
 den 1 september 2020 
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Effekter för Bergs

• Genom att vi frigör ca 550 Mkr får vi en   
 stark balansräkning med låg skuldsättning  
 och skapar finansiella förutsättningar att
 växa inom nya segment

• Affären genererar en reavinst på 100 Mkr

• Kvarvarande verksamhet har över tid visat  
 stabilare och högre marginaler än den   
 svenska sågverksrörelsen

• Försörjningsavtal med Vida för kvar-
 varande verksamheter

• Huvudkontor kvar i Vimmerby
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Det nya Bergs

• Omsättning på ca 2 000 Mkr
 och ca 750 anställda

• Utveckling av nuvarande enheter i Sverige,  
 Estland, Lettland och Storbritannien,
 inklusive kvarvarande sågverk

• Koncentrering på ökade marginaler och  
 tillväxt i förädling och logistik

• Utveckling av strategisk agenda, framtida  
 inriktning och nya finansiella mål under   
 andra halvåret 2020
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Ett av Woodworks hus på Nybygget, Arlanda



Tack för visat intresse!


