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Året i korthet
RÄKENSKAPSÅRET   (SEPTEMBER 2016 – AUGUSTI 2017)
•  Koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret är bättre än 

föregående år. Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en 
nettoomsättning om 1 243,8 Mnkr (894,3). Resultatet efter skatt 
blev 25,0 Mnkr (-3,7), vilket gav ett resultat per aktie efter skatt 
med 0,15 kronor (- 0,03).

•  Den finansiella ställningen är fortsatt god. Efter årets redovisade 
resultat och genomförd apportemission uppgår soliditeten till 
57,5 procent och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade 
checkkrediter uppgår till 177,6 Mnkr.

•  Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 111,8 
Mnkr, vilket är 145,5 Mnkr bättre jämfört med föregående år. 

•  Under räkenskapsåret har koncernen förvärvat sågverket i Vimmerby 
från Setra Trävaror AB. Integrationen i Bergs Timber är genomförd.

•  Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 kronor per aktie. 

KVARTAL 1 
•  Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning 

om 270,2 Mnkr (223,9). Resultatet efter skatt blev 3,4 Mnkr (4,6) 
vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,02 kronor (0,04).

•  Den finansiella ställningen är stark. Soliditeten uppgår till 56,4 pro-
cent och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade check-
krediter uppgår till 115,2 Mnkr.

•  Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 
40,8 Mnkr, vilket är en ökning med 43,9 Mnkr jämfört med före-
gående år.

•  Förvärvet av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby slutfördes  
efter delårsperiodens utgång.

KVARTAL 2
•  Nettoomsättningen uppgick till 258,3 Mnkr (196,9). Resultatet 

efter skatt blev -2,9 Mnkr (-4,5), vilket gav ett resultat per aktie 
efter skatt med -0,02 kronor (-0,04).

•  Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 
-29,9 Mnkr, vilket är 18,2 Mnkr lägre jämfört med föregående år.

•  Förvärvet av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby genomfördes 
under kvartalet.

•  Resultatet för kvartalet är inte tillfredsställande men är i nivå med 
våra interna förväntningar. Det andra kvartalet är normalt räken-
skapsårets resultatmässigt sämsta då den starkaste perioden för ut-
leveranser är vår och sommar samt att produktionsförutsättningarna 
är sämre på vintern.
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KVARTAL 3 
•  Nettoomsättningen uppgick till 381,6 Mnkr (240,5),  

rörelseresultatet blev 22,0 Mnkr (-2,8). Resultatet efter 
skatt uppgår till 16,1 Mnkr (-3,3) vilket ger ett resultat per 
aktie efter skatt på 0,09 kronor (-0,03).

•  Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten upp-
går till 14,5 Mnkr (-2,1), vilket är 16,6 Mnkr bättre jämfört 
med samma period föregående år.

•  Koncernen når för kvartalet en rörelsemarginal på 5,8%  
vilket uppfyller koncernens målsättning.

KVARTAL 4 
•  Nettoomsättningen uppgick till 333,7 Mnkr (233,0), med 

ett rörelseresultatet på 11,3 Mnkr (2,3). Resultatet ef-
ter skatt uppgår till 8,6 Mnkr (-0,4), en förbättring med  
9,0 Mnkr jämfört med föregående år. Detta ger ett resultat 
per aktie på 0,05 kronor (0,00). 

•  Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten upp-
går till 86,4 Mnkr (-16,8), vilket är 103,2 Mnkr bättre jäm-
fört med samma period föregående år.

•  Under kvartalet har beslut fattats att investera 25 Mnkr i en 
ny biobränslepanna vid sågverket i Mörlunda.

•  Bergs Timber har i juli tecknat ett långsiktigt avtal med Burn-
block Aps, där Bergs Timber blir ensamproducent av brand-
skyddsimpregnerat trä med Burnblocks produkt i Sverige.
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VD HAR ORDET

EXPORTPRISINDEX, SÅGADE BARRTRÄVAROR
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I takt med den förbättrade konjunkturen och positiv utveck-
ling av vårt förbättringsprogram så har resultatet för Bergs 
Timber förbättrats. Våra nyckeltal och fi nansiella ställning 
har markant stärkts under året. Detta i kombination med vår 
positiva syn på det kommande året gör att vi nu vågar öka 
investeringstakten.

Den positiva utvecklingen gör även att styrelsen nu före-
slår stämman en utdelning av 5 öre per aktie, vilket känns 
väldigt positivt.

Vi har i Bergs Timber mycket kvar att göra för att ytterligare 
förbättra lönsamheten. Vi arbetar med ständiga förbättringar, 
investeringar och produktutveckling. 

Vi är även fortsatt intresserade av förvärv som skapar 
tillväxt och kompletterar vår nuvarande verksamhet för att 
minska konjunktursvängningarna. 

Mörlunda i december 2017

Peter Nilsson
VD och koncernchef

VD har ordet
KONJUNKTUREN HAR STÄRKTS UNDER ÅRET och vi har nu ett 
bra konjunkturläge på de fl esta marknaderna. I takt med 
konjunkturförbättringen i världen har efterfrågan på trävaror 
ökat. Byggandet i USA visar styrka och är nu tillbaka som 
en av våra viktigaste trävarumarknader. Likaså fortsätter ef-
terfrågan på trävaror att öka i Kina, som nu efter USA är 
världens näst största trävaruanvändare.
Den engelska marknaden präglas av osäkerhet kring de pågå-
ende Brexit-förhandlingarna. Trots detta ser vi fortsatt en bra 
efterfrågan på trävaror från denna för oss viktiga marknad.

Byggtakten är fortsatt hög i Sverige. Det fi nns samtidigt en 
ökad oro för en nedgång av bostadspriserna och en risk för 
minskad nybyggnation av främst bostadsrätter från 2018. Vår 
bedömning är att detta bara marginellt kommer att påverka 
efterfrågan på trävaror det kommande året.

Vi har under året sett en produktionsökning i bl. a. de ryska 
sågverken. Kanadensiska sågverk har samtidigt svårt att hålla 
sin produktionstakt, medan sågverken i USA ökar sin pro-
duktion. Efterfrågan ökar snabbare än produktionen och vi 
har en marknad i god balans. Detta har resulterat i stigande 
priser och vi är optimistiska för en fortsatt bra utveckling 
under 2018.

Strukturförändringen i den sydsvenska sågverksindustrin 
har fortsatt under det gångna året. Bergs Timber har förvärvat 
Vimmerbysågen av Setra. Rörvik Timber har under året av-
vecklats och samtliga anläggningar är nu nedlagda eller sålda. 
Detta ger färre och större företag, vilket är positivt för utveck-
lingen av branschen. Likaså är vi mera optimistiska över att 
råvarupriset i ökad utsträckning kommer att följa färdigvaru-
priset, vilket är bra både för råvaruleverantörer och sågverk.
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NYPRODUKTION AV BOSTÄDER I SVERIGENyprodukton av bostäder
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AFFÄRSMODELL, VERKSAMHET OCH STRATEGIER

Värdeskapande för  
våra affärspartners

AFFÄRSIDÉ
•  Bergs Timbers affärside är att utifrån våra kunders behov 

producera sågade och vidareförädlade trävaror, grundat på 
de råvarumässiga förutsättningar som finns i närområdet.

•  Vi skall vara den naturliga samarbetspartnern inom  
områdena trävaror, träskydd, energi (fast bränsle) och  
skogsförvaltning.

•  Vi skall vara värdeskapande för våra kunder,  
leverantörer, skogsägare och anställda och därigenom  
skapa värde för våra ägare.

STRATEGIER
•  Renodling av verksamheten vid sågverken genom koncentra-

tion av försågning av normaltimmer till Orrefors, Gransjö och 
Vimmerby samt klentimmer till Mörlunda och Broakulla.

•  Ökad satsning på vidareförädling.

•  Koncentrera råvaruanskaffningen till  
anläggningarnas närområde.

•  Gemensamma funktioner för marknad,  
råvara och ekonomi & IT.

• Ökad satsning på kompetensutveckling.

KORT HISTORIK
Bergs Timber AB (publ) består i dag av fem sågverksrörelser 
samt en träskyddsanläggning. Varje enhet har sin egen histo-
ria. Bergs i Mörlunda har alltsedan starten 1919 utvecklats av  
familjen Bergh. År 2005 kom Orrefors Sågverks AB till som nytt 
dotterbolag i koncernen. Verksamheten i Orrefors har bedrivits 
sedan 1950-talet och bolaget drevs vid förvärvet av bröderna 
Kay och Jan Nilsson. Träskyddsföretaget Bitus som förvärvades 
i juni 2007 har en kortare historia och startade sin verksamhet 
i Nybro år 1965. Gransjöverken förvärvades i november 2014, 
Broakulla i juli 2016 och Vimmerby i januari 2017.  

FINANSIELLA MÅL
Styrelsen har fastställt finansiella mål för  
koncernens verksamhet:

FINANSIELLA MÅL Finansiella Utfall  Utfall Utfall i genomsnitt
 mål 16-17 15-16 senaste fem åren

Rörelsemarginal % > 5 3,0 0,3 -0,8

Avkastning på sysselsatt kapital % > 9 7,3 0,5 -1,0 

Nettoskuldsättningsgrad, ggr < 1,0 0,3 0,5 0,5

Soliditet % > 40 57,5 52,2 53,0

Årets rörelsemarginal slutade på 3,0 procent (0,3) att jäm-
föra med målet 5 procent och utfallet i genomsnitt de  
senaste fem åren på -0,8 procent. Årets resultat är bättre än 
föregående år. Förbättringen av resultatet beror främst på 
förbättrade priser på sågade trävaror samt produktivitets-
förbättringar. Avkastningen på sysselsatt kapital slutade på  
7,3 procent (0,5) i jämförelse med målet högre än 9 procent. 
Skuldsättningsgraden uppgår till 0,3 (0,5) vilket innebär att 
nyckeltalet uppfyller koncernens mål. Soliditeten uppgick till 
57,5 procent (52,2) att jämföra med genomsnittet de senaste 
fem åren på 53,0 procent och även här överträffas målet. Det 
positiva resultatet i kombination med ett aktivt arbete kring 
lagersänkningar har bidragit till ett starkt kassaflöde med en 
positiv effekt på nyckeltalen nettoskuldsättningsgrad och so-
liditet.  Styrelsen kommer att fortsatt följa upp arbetet med 
att förbättra koncernens lönsamhet och nå de uppsatta målen 
för rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital.
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SKOGEN ANSKAFFNING PRODUKTION FÖRÄDLING
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AFFÄRSMODDELL, VERKSAMHET OCH STRATEGIER
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DRIVKRAFTER FÖR RESULTATUTVECKLING

Största delen av trävarorna 
används till byggnation
Genom att den största delen av 
trävarorna används till byggnation 
är den globala trävarukonsumtio-
nen mycket beroende av bygg-
nadsutvecklingen i världen. Stora 
delar av trävarorna används också 
till renoverings- och underhålls-
sektorn samt till förpackningsin-
dustrin. Det globala utbudet styrs 
av tillgång på råvara, produktions-
kapacitet och konkurrensutsatthet. 
Konjunkturutvecklingen påverkar 
investeringar i byggnation och 
annat. Bergs Timber påverkas av 
detta men också av valutakurser, 
tillgång och prisutveckling på rå-
vara, ränteutveckling och prisut-
veckling på energi m.m.

Detta å sin sida påverkar prisbil-
den på trävaror och biprodukter. För 
att möta detta arbetar koncernen 

kontinuerligt med marknads- och 
produktmixen samt med logi stik- 
och produktionseffektivitet. Det är 
mot denna bakgrund man ska se de 
stora investeringar som gjorts under 
de senaste åren för att effektivisera 
våra anläggningar samt vår satsning 
på att arbeta närmare våra kunder 
med effektiva logistiklösningar. Se 
tabell för känslighetsanalysen.

KÄNSLIGHETSANALYS Värde/volym per år Förändring Ungefärlig  resultateffekt
  

Prisutveckling   
Sågade trävaror 494 000 m³ +-5 % 43,3 Mnkr
Sågtimmer (vid bilväg/införselhamn) 782 000 m³to +-5% 31,7 Mnkr
Biprodukter:   
Cellulosaflis 86 Mnkr +-5 % 4,2 Mnkr
Övriga biprodukter (bränsle- och spånprodukter) 
vissa leveranser sker fritt hos kunden 88 Mnkr +-5 % 4,4 Mnkr

Valutakurser   
Försäljning av trävaror (EURO) 66 Mnkr +-5 % 3,3 Mnkr
Försäljning av trävaror (GBP) 400 Mnkr +-5 % 20,0 Mnkr
Försäljning av trävaror (USD)   148 Mnkr +-5 % 7,4 Mnkr

Förädlingskostnader   
Elektrisk energi (elpris) 38 GWh +-10 % 1,2 Mnkr
Löner inkl sociala avgifter 122 Mnkr +-5 % 6,1 Mnkr
Låneränta (rörliga lån) 123 Mnkr +-1 % 1,2 Mnkr

K

Möbler och 
övrigt förädlat 4% Broar, 

bryggor 
och 
stugor 6%

Övrigt 7%

Jordbruks-
sektorn 7%

Emballage och pallar 13%

Nya byggnader och ROT-sektorn 63%

Tillgång
på råvara
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Konkurrens-
utsatthet

Politiska
beslut

Nybygg-
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VÅR PERSONAL

Våra med arbetare
Koncernen har på senare tid genomfört 
flera förvärv. Det har inneburit att bola-
get vuxit snabbt och anpassat sig både 
produktionsmässigt och organisatoriskt. 
Det är intressant och positivt när vi ser de 
olika företagskulturer det medfört. Under 
året har en personalchef anställts bl.a. för 
att få samsyn och koncerngemensamma 
riktlinjer och för att likrikta verksam-
heten så att vi har samma förutsättningar 
för att nå uppsatta mål inom koncernen.

MEDARBETARNA ÄR VÅR FRÄMSTA STYRKA
Vi fortsätter arbetet med att stärka kon-
cernens varumärke som arbets givare. Vi 
är måna om våra medarbetare och strävar  
efter att alla ska känna sig motiverade och 
ha möjlighet att utvecklas inom Bergs.  
Det är viktigt att alla har samma förutsätt-
ningar att nå våra gemensamma mål. 

Koncernen har per den 31 augusti 
2017 totalt 221 anställda (187), varav 21 
kvinnor (14). Den totala sjukfrånvaron 
har under året varit 3,5 procent (4,0).  
Av den totala sjukfrånvaron har 25,7 pro-
cent (27,5) varat 60 dagar eller längre.  
Vi arbetar utifrån bolagets riktlinjer 
med att följa upp med de medarbetare 
som blir sjukskrivna både när det gäller  
upprepad korttidssjukskrivning och vid 
långtidssjukskrivning.  

Av koncernens kollektivanställda är 
många anslutna i GS, facket för skog-, 
trä och grafisk bransch. De kollektiv-
anställda arbetar i sågverks- och föräd-
lingsprocessen vid såg, hyvleri, juster-
verk, torkar/panna och som truckförare 
och mekaniker. Tjänstemännen inom 
koncernen är i huvudsak anslutna till 
Unionen och Ledarna. Tjänstemännen 
har arbetsuppgifter som råvaruinköpa-
re, produktionsplanering, arbetsledare, 
ekonomi, och personalarbete, försäljning, 
företagsledning m.m. 
 
ARBETSMILJÖ
Vi arbetar ständigt för att öka säkerhe-
ten och förbättra arbetsmiljön för våra 
medarbetare. Ett koncerngemensamt ar-
bete för en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö pågår kontinuerligt efter led-
orden ”Ständiga förbättringar”. Vi satsar 
på koncerngemensamma arbetsmetoder 
när det gäller t.ex. SAM, systematiskt ar-
betsmiljöarbete, BAM, bättre arbetsmiljö 
och SBA, systematiskt brandskyddsarbe-
te. Vi sätter varje år olika arbetsmiljömål 
t.ex. personalvård, utbildningar, mindre 
damm, bättre belysning, ökad trafiksäker-
het inom våra respektive fabriksområden 
osv. För tillbudsrapportering och riskana-
lyser an vänder vi oss av systemet sågver-
kens informationssystem om arbetsmiljö 
(SIA). Vi engagerar medarbetarna i detta 

arbete genom kontinuerliga skyddskom-
mittémöten, skyddsronder och aktiv rap-
portering av tillbud och olyckor.

För att säkerställa Bergs kompetens 
och kvalitet genomförs en koncernöver-
gripande kompetenskartläggning dels för 
att ta vara på den kompetens som finns i 
koncernen och även utveckla medarbeta-
re i det dagliga arbetet. 

SAMVERKAN
För att öka samverkan har ett medarbe-
tarråd bildats. Medarbetarrådet består 
av arbetare och tjänstemän via fackligt 
förtroendevalda representanter, perso-
nalavdelning, VD och ledande befatt-
ningar. Vid dessa träffar informeras med-
arbetarrepresentanter och tillsammans 
disku teras de frågor som behöver lyftas 
för att vi ska få gemensamma förutsätt-
ningar att nå våra mål och vara enade i 
de beslut som tas.

De fackliga förtroendevalda har re-
presentanter i bolagsstyrelsen i form av 
två ordinarie ledamöter som arbetsta-
garrepresentanter och två suppleanter. 
Två från kollektivsidan och två från 
tjänstemannasidan.

Bergs Timber verkar för ett arbets-
klimat där vi ser till alla människors lika 
värde. Vi arbetar i enlighet med diskri-
mineringslagen och förebygger särbe-
handling via utvecklingssamtal och med-
arbetarundersökningar. Utifrån dessa 
upparbetar Bergs lönekartläg gning och 
handlings planer.

HÄLSA OCH FRISKVÅRD
Vi tycker det är viktigt att våra medar-
betare är måna om sin hälsa och sitt väl-
befinnande. För att uppmuntra till det 
erbjuds medarbetare i Bergs friskvårds-
bidrag som förmån. Vart annat/tredje år 
genomförs en omfattande hälsounder-
sökning där det även ingår en medarbe-
tarundersökning gällande arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarinflytande, m.m. 
Här kan frågor som rör diskriminering 
och särbehandling kartläggas och utifrån 
det resultatet kan vi sedan, om behov 
finns, upprätta en handlingsplan.

VÄRDEGRUND
För att stärka koncernens varumärke 
som arbetsgivare och skapa en gemen-
sam plattform och grund att stå på har 
vi påbörjat arbetet med att ta fram och 
implementera Bergs Timbers värdegrund. 
Det är de grundläggande värderingar fö-
retaget står för!  Värdeorden ENGAGE-
MANG, KVALITET OCH ANSVAR - i 
allt Vi gör! ska nu implementeras och bli 
ryggraden i verksamheten så vi känner oss 
stolta i det vi är en del av.
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Råvara
Vår råvaruorganisation arbetar ständigt med att anpassa an-
skaffning och avverkning av råvaran efter slutkundens önske-
mål. Det förs kontinuerligt dialoger mellan råvaruorganisatio-
nen och produktionsplanerarna på sågverken för att tillgodose 
sågverkens behov av dimensioner och längder. Detta fungerar 
bra tack vare att vår råvaruorganisation har ett bra samarbete 
och täta kontakter med våra entreprenörer och transportörer 
vilket gör att vi kan ställa om snabbt när vi behöver anpassa oss 
efter sågverkens önskemål. För skogsägaren ger det ett högre 
timmerutbyte och därmed ett högre ekonomiskt värde. Med 
fortlöpande uppföljningar har vi bra kontroll på att den råvara 
som förbrukas uppfyller sågverkens och därmed våra slutkun-
ders önskemål.

Råvaruorganisationen har genomfört och planerar att på-
börja ytterligare projekt med digitala lösningar. Detta gör 
att våra skogsleverantörer blir mer delaktiga i planering och 
skötsel av skogen samtidigt som det hjälper råvaruinköparna 
att planera och administrera avverkningsuppdrag, upparbeta 
skogsbruksplaner m.m.

ANSKAFFNING
Vår målsättning är att anskaffa så mycket råvara som möjligt 
från våra privata skogsleverantörer. Råvaruanskaffningen va-
rierar dock efter hur råvarumarknaden ser ut och vid behov 
kompletterar vi våra inköpsvolymer med timmer från institu-
tionella säljare och import för att säkerställa försörjningen till 
våra sågverk och därmed uppnå en optimal produktion.

Anskaffningen via vår egen råvaruorganisation sker i huvud-
sak i form av avverkningsuppdrag. Vid avverkningsuppdrag får 
leverantören betalt för den verkliga volymen av timmer och 
massaved från avverkningen efter avdrag för avverkningskost-
nader. Vid ett avverkningsuppdrag tar vi hand om hela kedjan 
från rådgivning fram till att skogsleverantören får sin redovis-
ning och betalning. Är uppdraget en s.k. föryngringsavverkning 
tar vi ansvar för att det anläggs ny skog där den gamla stått.

Andra former av egen råvaruanskaffning kan vara rotposter 
och leveransvirke.

KORTA TRANSPORTER
Det nära samarbetet med våra skogsleverantörer ger många 
fördelar. Eftersom vi har differentierade sågverk inom ca 14 
mils avstånd innebär det att vi kan sortera ut rätt sortiment i 
skogen och därmed få en effektivare logistik och kortare trans-
porter. Vi har samarbetsavtal med lokala transportörer som 
har god lokalkännedom. Det ger ekonomiska fördelar för oss i 

Råvaruförsörjning 2017

Institutionella säljare 65,95%
Rotposter, 3,58%
Leveransvirke, 6,71%
Avverkningsuppdrag, 13,31%
Leveransrotköp, 7,15%
Import, 3,30%

RÅVARUFÖRSÖRJNING 2016-2017 INKL. VIMMERBY FRÅN 170109

BETYDELSEFULL RÅVARA
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Källa: Skogsstyrelsen

SKOGSMARKENS FÖRDELNING PÅ ÄGARKATEGORIER

form av lägre transportkostnader och samtidigt bidrar det till 
ett sundare transportklimat och mindre påverkan på miljön.

ENTREPRENÖRER
Vår råvaruorganisation väljer att samarbeta med lokala en-
treprenörer med god lokalkännedom. Vi väljer dessa väldigt 
noga för vi vet hur viktigt det är för slutresultatet och för vårt 
förtroende bland skogsägarna. Alla slutavverkningsmaskiner är 
kvalitetssäkrade genom virkesmätningsföreningen, VMF syd.

LÅNGSIKTIGA RELATIONER
Vi arbetar ständigt med att bygga upp långsiktiga och goda re-
lationer med skogsleverantörer. Många skogsägare är inte själva 
delaktiga i skötsel av skogen idag och värdesätter ett gott och 
nära samarbete med bra rådgivning. Våra rådgivare hjälper till 
med allt från förvaltning till punktinsatser. Skogen represente-
rar ett kapital som ska ge god avkastning. 
Råvaruorganisationen tillhandahåller ett komplett utbud av 
skogliga tjänster som t.ex:

•  Skötsel/förvaltning av skogsfastigheter i nära  
samarbete med skogsägaren

•  Slutavverkning och gallringar med certifierade  
entreprenörer med moderna och miljövänliga maskiner

•  Marknadsanpassade prislistor för att optimera  
värdet i våra avverkningar

•  Skogsvård som markberedning, plantering och röjning
•  Nyproduktion och revidering av skogsbruksplaner  

– även digitala lösningar
•  Certifiering
•  Rådgivning och hjälp vid avverkningsplanering

Det nära samarbetet med skogsägaren innebär att vi på mark-
nadsmässiga villkor blir den självklara och återkommande 
köparen av den råvara som avverkas. Goda relationer ger god 
avkastning!
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BETYDELSEFULL RÅVARA

CERTIFIERAD SKOGSMARK (MILJ. HA) 2015
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* FSC = Forest Stewardship Council.
** PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
Observera att viss skogsmarksareal är certifierad genom både FSC och PEFC

CERTIFIERING AV SKOG
Efterfrågan av certifierade trävaror ökar alltmer bland våra kun-
der i takt med att miljömedvetenheten ökar. Idag är det mer eller 
mindre ett krav från våra kunder att vi kan leverera certifierade 
varor för att nå goda affärsmässiga relationer. Detta medför att vi 
prioriterar certifierad råvara vid våra råvaruinköp. Vi rekommen-
derar och uppmuntrar därmed våra skogsleverantörer att certifiera 
sina skogsfastigheter. Detta bidrar till ett uthålligt skogsbruk. Nå-
got förenklat kan vi säga att vi kan sälja lika stor andel certifierad 
färdigvara, sammantaget sågade trävaror och biprodukter, som vi 
köper in certifierad råvara.

De två största och mest efterfrågade certifieringssystemen är 
FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification Schemes™)

Certifieringssystemen innebär att vi främjar ett uthålligt skogs-
bruk ur miljö, social och ekonomisk synvinkel. Systemens stan-
dardkrav följs genom hela kedjan från skogen, via produktion, till 
färdig trävara eller biprodukt ut till kund. Systemen garanterar 
spårbarheten till skogsprodukternas ursprung och intygar skogs-
ägarens ansvar för miljö, sociala och ekonomiska värden. Genom 
att skogsägaren certifierar sin skogsfastighet kan vi ställa upp på 
våra kunders krav. Detta ökar avsättningsmöjligheterna för träpro-
dukter. De båda certifieringssystemen garanterar även att produk-
tionen sker på ett ansvarsfullt sätt, där hänsyn tas till såväl miljö 
som sociala värden. Detta för att nå en hållbarhet och en ökad 
användning av certifierade produkter.

FSC® (Forest Stewardship Council®)
FSC® är en oberoende, global medlemsorganisation som verkar för 
att världens skogar brukas enligt miljömässiga, sociala och ekono-
miska värden. FSC-certifiering är vanligare bland större skogsägare 
och har ett globalt system för skogsbruk och spårbarhet i hela värl-
den. FSC arbetar som internationell organisation med sex olika 
programområden; Skog, Spårbarhet, Sociala frågor, Uppföljning 
och utvärdering, Kvalitetssäkring och Ekosystemtjänster.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™)
Det finns två certifieringssystem inom PEFC. Ett system för ett 
uthålligt skogsbruk och ett system för spårbarhet och råvarans 
ursprung. PEFC-system syftar till att stärka den positiva bilden 
av skogsbruk och virke som en förnyelsebar råvara och bidrar till 
utveckling av ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till miljömäs-
siga, sociala och ekonomiska värden.

Certifiering enligt PEFC-systemen är möjlig för skogsäga-
re, entreprenörer och virkesorganisationer. Vår råvaruorganisa-
tion har den kompetens som behövs för att hjälpa till med att 
PEFC-certifiera skogsägare och entreprenörer. Idag är samtliga 
våra entreprenörer PEFC-certifierade. Våra inköpare har ytterli-
gare information och hjälper skogsägare eller entreprenörer un-
der certifieringsprocessen.
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ANLÄGGNINGAR OCH PRODUKTION

Bergs Timber fördelar produkterna 
mellan enheterna för ökad flexibilitet 
och effektivitet
Bergs Timber producerar och säljer  
sågade och vidareförädlade trävaror 
med fokus på kundanpassning. Pro-
duktionen sker i fem sågverksanlägg-
ningar belägna i Mörlunda, Orrefors, 
Gransjö, Broakulla och Vimmerby 
samt i träskyddsanläggningen Bitus be-
läget i Nybro. Vid fyra av koncernens 
sågverksanläggningar finns hyvlerier för 
vidareförädling och alla anläggningar 
ligger inom ett avstånd på 14 mil. Den 
samlade produktionstakten vid nuvaran-
de driftsformer uppgår efter förvärvet av 
sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ 
sågade trävaror varav mer än hälften vida-
reförädlas. Under räkenskapsåret har den 
samlade sågverksproduktionen uppgått 
till 462 000 m³ (337 000) varav 80 000 
i sågverket i Vimmerby som ingår med  
8 månader. Av trävarorna exporteras 
mer än 80 procent, främst till Storbri-

tannien, USA, Danmark, Kina och Mel-
lanöstern/Nordafrika. Bitus träskydds-
behandlar ca 180 000 m³ per år.

MÖRLUNDA
I Mörlunda produceras främst furu- och 
granträvaror för huvudmarknaderna 
Storbritannien, USA och Sverige. Över 
90 procent av leveranserna är hyvlade. 
Hösten 2007 invigdes ett helt nytt hyv-
leri innefattande en hyvellinje och en 
klyvlinje som antingen kan köras separat 
eller direkt i linje med hyvellinjen.

Mörlunda-enheten investerade under 
2014 i en effektivare klenlinje som från 
september 2014 körts i full produktion. 
En omfattande upprustning och delvis 
nyinvestering i all utrustning kopplad 
till investeringen i klentimmerlinjen 
har gjorts parallellt. Bland annat ingår en 
ny barkmaskin i projektet. Den planksor-

tering som togs i bruk i normaltimmer-
linjen efter sommaren 2011 används i 
den nya klentimmeranläggningen. Pro-
duktionskapaciteten i den nya linjen vid 
nuvarande produktionsupplägg uppgår 
till cirka 110 000 m³. I klentimmerlinjen 
produceras varor av både gran och fur.
Sågverkets mätstation och timmersor-
tering byggdes om 2002.

Produktionen är kraftigt inriktad på 
längdsortering i ett tidigt stadium, detta 
skapar mest rationell och billigast möjli-
ga hantering i den vidare hanteringen av 
virket. Den huvudsakliga kvalitetssorte-
ringen görs sedan i vårt moderna hyvleri 
som invigdes hösten 2007. En stor del 
av de hyvlade trävarorna hållfasthets-
sorteras direkt i linjen med en så kallad 
Dynagrade. Ytterligare vidareförädling 
genom exaktkapning och buntning är 
också möjlig.
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ANLÄGGNINGAR OCH PRODUKTION

Hela produktionen torkas i vandrings- 
och kammartorkar, torkanläggningarna 
och sågverkets arbetslokaler värms upp 
av en panncentral som huvudsakligen 
drivs med bark från produktionen. För 
att effektivisera torkningen samt ersätta 
ett antal äldre torkar färdigställdes en in-
vestering i en dubbel kanaltork i februari 
2010. Efter sommaren 2010 togs ett nytt 
magasin i bruk som ersätter flera magasin 
som skadades av snötryck under vintern 
föregående år. Under andra kvartalet rä-
kenskapsåret 2011/2012 togs även en ny 
råsortering efter såglinjen i drift.

På industriområdet finns även en bio-
bränsleterminal anlagd.

ORREFORS
Orrefors producerar furuträvaror främst 
för marknaderna Storbritannien, Sveri-
ge, Mellanöstern och Nordafrika. Mer 
än hälften av leveranserna vidareföräd-
las genom hyvling, huvudsakligen i eget 
hyvleri.

Såglinjen byggdes 1996 och har kraf-
tigt moderniserats under åren 2006-
2008. Sommaren 2006 byggdes råsor-
tering/justerverk om.  Detta innebär 
att produktionen av konstruktionsvirke 
längdsorteras direkt efter försågning. 
Därefter torkas virkespaketen och pa-
keten tas direkt till hyvleriet utan att 
passera genom justerverket. Sommaren 
2007 byggdes timmerintaget om och 
en ny barkmaskin togs i bruk. Somma-
ren 2008 gjordes sista etappen där själva 
såglinjen kompletterades och byggdes 
om till en rak såglinje. För att nå lön-
samhet i anläggningen har driftsformen 
i slutet av 2015 ändrats till produktion 
i ett så kallat tio-timmarskift med en 
sågkapacitet på 130 000 m³ per år. I fe-
bruari 2009 togs en ny dubbelkanaltork 
i bruk. På anläggningen finns ett effek-
tivt och rationellt hyvleri med klyvlin-
je i tvåskift. En fortsatt ökad förädling 
nås genom en ombyggnad av klyvlinjen 
som genomfördes 2012. Vid årsskiftet 
2012/2013 togs ytterligare en paketläg-
gare vid hyveln i drift, samtidigt gjordes 
även en investering i en Dynagrade för 
hållfasthetssortering.

Vid anläggningen togs även en bio-
bränsleterminal i bruk augusti 2009. 

GRANSJÖ 
I Gransjö produceras endast granträva-
ror ur normaltimmer. Huvudprodukten 
i Gransjö är maskinellt sorterat kon-
struktionsvirke för den Europeiska byg-
gindustrin. Ca 70 % av produktionen 
förädlas i eget hyvleri.  

Såglinjen byggdes 1984 efter en brand 
på sågverket. Sågen har genom åren 
regelbundet moderniserats. År 2002 
byggdes en ny centrumhantering vilket 
gjorde det möjligt för företaget att se-
parera centrumvirket från sidobrädor-
na samt att enlängda allt centrumvirke 
vilket förenklar processen längre fram i 
produktionskedjan.  

En större investering gjordes somma-
ren 2007 då man monterade in ett nytt 
timmerintag med stockvändning, samt 
bytte ut större delen av maskinerna i 
såglinjen till modern teknik. 

Den årliga sågkapaciteten med nu-
varande produktionsupplägg, så kallat 
nio-timmarsskift, är ca 100 000 m³ så-
gad vara.  Gransjö har en fastbränslepan-
na på 7 MWh vilket är mer än tillräckligt 
för att tillgodose företagets behov. Gran-
sjö har 10 kammartorkar som är byggda 
mellan 1996-2003 och har en total ka-
pacitet per årsbasis på ca 110 000 m³. 

Gransjö har ett hyvleri som moder-
niserades vintern 2009/2010 då man 
genom en tillbyggnad av fastigheten 
förnyade den största delen av maskinut-
rustningen. Bland annat installerades en 
Waco 5000 som har en kapacitet på 350 
löpmeter per minut. Även en hållfast-
hetsutrustning installerades av modell 
Golden Eye där man genom kameror 
och röntgen bedömer hållfastheten 
i virket. Hyvelintaget uppgraderades 
2016/2017. I linjen finns även möjlighet 
att exaktkapa längder efter kundens öns-
kemål. Justerverket i Gransjö hanterar i 
största utsträckning företagets sidobrä-
dor men kan även vid behov sortera cen-
trumvirket till kundanpassad kvalitet. 
Även i justerverket finns det utrustning 
för att utföra hållfasthetssortering, en så 
kallad Dynagrade.

BROAKULLA 
Bolaget har efter Bergs Timbers för-
värv en helt ny inriktning med sågning 
av klentimmer av tall och gran upp till 
20 cm. Huvudprodukterna av gran i 
Broakulla är virke för industri samt kon-
struktionsvirke (C24 och CLS) för de 
europeiska och amerikanska marknader-
na. Furuprodukterna kommer främst att 
träskyddsbehandlas på Bitus.  Drygt 70 % 
av produktionen förädlas genom hyvling.  

Såglinjen köptes genom ett inkråms-
förvärv från tidigare ägare 2005, sågen 
har sedan kompletterats under åren. 
2016 har en ny buffring i råsorteringen 
installerats.

Den årliga kapaciteten i tiotimmars-
skift som införs från september 2017 är 

ca 50 000 m³ sågad vara. Broakulla har 
en fastbränslepanna på 4,5 MWh vil-
ket väl tillgodoser behovet. Bolaget har 
8 kammartorkar och en vandringstork 
som stod klar 2007. Den totala årliga 
torkkapaciteten är ca 100 000 m³. 

I Broakulla finns ett hyvleri med två 
hyvellinjer och en kombinerad linje 
för klyvning eller sortering. Den ena 
hyvellinjen har maskinell hållfasthets-
sortering genom en s.k. Dynagrade som 
anskaffades 2012.

VIMMERBY 
Vimmerby producerar på årsbasis ca 
130 000 m³sv furu och är starkt inriktad 
på marknaderna i Nordafrika, Mellan-
östern, UK och övriga Europa. Med ett 
upptagningsområde av timmer känt för 
sin fina furukvalitet, den s.k. Vimmer-
byfuran, har Vimmerbys skeppnings-
märke under lång tid varit erkänt bra 
runt om i världen. Produktinriktningen 
blir med tiden mer inriktad mot bygg-
handelssegmentet på framför allt den 
svenska marknaden. Detta innebär att 
vi styr större andel av volymen genom 
träskyddsanläggning i Nybro, Bitus, och 
därmed skapar vi ytterligare mervärde. 

BITUS I NYBRO
Anläggningen i Nybro har under in-
ledningen av 2016 tagit i bruk ett nytt 
tillstånd att träskyddsbehandla 500 000 
m³ trävaror. Huvudsakliga produkter på 
Bitus är Scandex och Linax. I slutet på 
2015 togs en ny tub för skyddsimpreg-
nering i bruk. Förutom den senaste tu-
ben finns ytterligare åtta tuber som an-
vänds för traditionellt träskydd. Bitus har 
under 2017 gjort ett avtal med företaget 
Burnblock för brandimpregnering av trä-
varor. En ”test-tub” har installerats för att 
möjliggöra egen utveckling av nya pro-
dukter. Dessutom finns en ny anläggning 
för produktion av linoljebehandlat virke, 
Linax där man förutom en traditionell 
träskyddsbehandling också behandlar 
virket genom att de kokas i linolja och får 
en i princip dubbel träskyddsbehandling. 
Den nya linjen togs i drift våren 2014 och 
ersätter en linje som förstördes helt i en 
brand 2013. 

På anläggningen finns stora väl di-
mensionerade lagringsutrymmen och 
asfalterade ytor samt en modern fast-
bränslepanna kompletterat med fem 
kammartorkar. 



16  |  Bergs Timber årsredovisning 2016-2017

PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNING

Positiv utveckling

TRÄVAROR
Försäljningen av sågade trävaror uppgick till cirka 987,1 
Mnkr vilket utgör knappt 80 % av den totala försäljningen. 
Bergs Timber har ett produktsortiment främst inriktat mot 
bolagets huvudmarknader i fl era olika kvaliteter och utfö-
randen. Produkterna säljs antingen som sågade trävaror el-
ler vidareförädlade, företrädesvis genom hyvling- och eller 
träskyddsbehandling. Bergs Timber producerar främst kon-
struktionsvirke i gran och furu, takstolsvirke i gran, kvalitets-
sorterad furu, träskyddsbehandlat byggträ i furu samt virke för 
möbel- och snickeriändamål i både furu och gran. Efterfrågan 
på FSC®/PEFC™-certifi erat ökar stadigt främst i Europa.

Under verksamhetsåret har försäljningen av sågade- och vidareförädlade trävaror från 
koncernen visat positiv utveckling. Med införlivandet av sågverket i Vimmerby under 
januari månad har vi ökat vår totala produktionsvolym till ca 462 000 m3sv, årskapaciteten 
är c:a 530 000 m3sv. Mer än hälften av dessa volymer vidareförädlas i form av hyvling på 
fyra av våra fem sågverksanläggningar. Vi har även samarbete med ett antal lokala hyvle-
rier för legoproduktion av våra trävaror. Biprodukter från produktionen säljs till massa- och 
spånskiveindustri samt som bränsle. Bolagets största enskilda marknader är England, 
Sverige och USA. Betydande volymer säljs även i övriga Europa, Asien samt i Nordafrika 
och Mellanöstern (MENA).
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TRÄSKYDDSBEHANDLING
En viktig del i Bergs Timbers försälj-
ningsarbete är vidareförädling genom 
träskyddsbehandling. Detta ger produk-
ten en ökad förädlingsgrad samtidigt 
som man förlänger produktens livslängd 
påtagligt, eller ger produkten förbättra-
de egenskaper av annan karaktär. Bergs 
Timbers anläggning i Nybro, Bitus, till-
hör Europas största anläggningar för 
träskyddsbehandling. Det finns ett flertal 
olika typer av träskyddsbehandlingar be-
roende på produktens slutliga ändamål 
samt till vilken marknad man riktar sig. 
För Bergs Timber är de största mark-
naderna för träskyddsbehandlade pro-
dukter England, Sverige, Frankrike och 
Norge. Användandet av dessa produk-
ter ökar på den globala marknaden och 
utvecklingen av nya behandlingsmedel 
och processer pågår ständigt. 

Allt virke som skall användas utomhus 
ovan mark eller i mark och vatten ska 
träskyddsbehandlas mot bl.a. fukt och 
röta för att bibehålla sina egenskaper.

Garantin för att träskyddsbehand-
lingen sker på ett miljövänligt och kva-
litativt sätt är de olika certifieringar el-
ler standarder varje land i Europa har.

De mest använda i Europa är;
NTR – Sverige/Norge, CTB - Frankrike 
och BS - England.

Linax® är en för Bergs Timber unik 
produkt i Sverige, som förutom en tra-
ditionell träskyddsbehandling också be-
handlas genom att virket under vakuum 
kokas i linolja och därmed får en dubbel 
träskyddsbehandling. Produkten, som 
även går under namnet ”Royal”, är en 
etablerad produkt på den norska mark-
naden och den vinner hela tiden mark 
främst på hemmamarknaden då den är 
skonsam mot miljön samtidigt som den 
snabbar på konstruktionstider och för-
länger underhållsintervallen vilket i sin 
tur leder till bra totalekonomi.  

Linax® är det bästa valet för virke som 
ska användas i följande konstruktioner:

• Fasadpaneler
• Bullerplank
• Vindskydd
• Staket
• Lekplatser och parkanläggningar
• Trallgolv
• Bänkar och trädgårdsmöbler

Under verksamhetsåret har vi även skri-
vit avtal med företaget Burnblock för 
brandskyddsimpregnering. Lagar och 
regler runt brandskydd i konstruktio-
ner utvecklas nu snabbt främst i Euro-
pa men även i övriga delar av världen. 
Vi vill med detta avtal och utökande 
av vår produktportfölj stärka vår po-

sition som en av Europas absolut star-
kaste aktörer inom segmentet träskydd.  
Mer fokus kommer läggas inom affärs-
området specialprodukter, där främst 
Linax® och Burnblock® är framträdande, 
genom möten med arkitekter, föreskri-
vande led och byggföretag.

BIPRODUKTER
I samband med produktionen av såga-
de och hyvlade trävaror uppkommer 
betydande biprodukter. Försäljningen 
av biprodukter har utvecklats till en 
viktig del av nettoomsättningen och 
utgjorde under räkenskapsåret 14 % av 
nettoomsättningen. Cellulosaflis utgör 
den största delen av försäljningen av 
biprodukter. Cellulosaflis levereras till 
pappersmassaindustrin medan sågspån 
säljs i huvudsak till spånskiveindustrin. 
Bränsle-, torr- och pinnflis säljs huvud-
sakligen till närbelägna fjärrvärmeverk. 
Vid röjningar och slutavverkningar till-
varatas toppar och grenar för framställ-
ning av bränsleflis.  

TRANSPORTER
För koncernens transporter av råvara och 
biprodukter anlitas externa transport-
företag. 

PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNING
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FÖRSÄLJNING

FÖRSÄLJNING TRÄVAROR
Under året som gått har vi förbättrat och förenklat vår service 
mot våra kunder och samarbetspartners genom att samman-
föra all fakturering av sågade trävaror till bolaget Bergs Tim-
ber Production AB. Genom en för koncernen gemensam för-
säljningsorganisation arbetar vi fokuserat med att ytterligare 
stärka våra positioner på huvudmarknaderna samtidigt som vi 
söker nya möjligheter på mindre etablerade och nya markna-
der. Försäljningen av träskyddsbehandlade produkter visar en 
fortsatt positiv trend där vi under året stärkt vår position ytter-
ligare på våra huvudmarknader men även hittat nya markna-
der för dessa typer av produkter, bl.a. i Sydostasien. 

Försäljningen i USA har under räkenskapsåret bidragit 
starkt till den ökade lönsamheten. Med eget lager i Baltimore 
på den amerikanska ostkusten har vi med hjälp av goda förut-
sättningar på marknaden och målinriktat arbete lyckats stär-
ka vår position och vi har hittat en stabil kundbas att arbeta 
långsiktigt tillsammans med. USAs exporttullar mot Kanada 
har drivit priserna på sågade trävaror uppåt i snabb takt och 
europeiska avlastare har stärkt sin konkurrenskraft rejält. 

Försäljningsvolymerna på hemmamarknaden har under 
räkenskapsåret ökat, främst genom vårt distributionslager av 
träskyddsbehandlade produkter på Bitus. Leveranserna till 
bygghandeln har överstigit våra förväntningar och prisbilden 
har gått åt rätt håll. Den svenska byggkonjunkturen ser fortsatt 
stark ut, inte minst inom ROT-sektorn, och vi arbetar vidare 

för att stärka vår position på hemmamarknaden ytterligare.
Försäljningsutvecklingen ur vårt distributionslager i södra Eng-
land har under räkenskapsåret varit stabil, och totalt sett har 
försäljningen till vår största marknad varit tillfredsställande 
med stigande priser i lokal valuta. Det finns en hel del frå-
getecken om hur utträdet från den Europiska gemenskapen 
kommer att te sig för britterna, och frågan är hur konsum-
tion, räntor och inflation kommer att utvecklas jämfört med 
övriga Europa under processen. Faktum kvarstår dock, även 
i England finns det ett oerhört stort behov av fortsatta in-
vesteringar i byggnation. Inte minst inom ROT-sektorn, där 
stora volymer trävaror konsumeras, behöver det fortsatt vara 
hög aktivitet då demografin i fastighetsbestånden i England 
kommer att kräva detta.

Bergs Timber har även regelbundna leveranser till flera 
marknader i Sydostasien. Japan, Sydkorea, Kina och Indien 
är de mest framträdande marknaderna i regionen. Leveranser 
har även gjorts till Malaysia, Vietnam och Pakistan bl.a. Vi har 
fortsatt arbetet med att bygga affärer av träskyddsbehandlade 
trävaror främst i Kina och tar steg mot större och mer långsik-
tiga affärer här. Marknaden i Kina kan nu anses vara etablerad 
för Europeiska avlastare och volymerna som nu går hit från 
Europa är betydande. Fortsatt fokus för Bergs Timber blir att 
också utveckla affärer i Indien och andra delar i regionen där 
tillväxttakten är hög och möjligheterna stora.
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och vi ser ett ökat byggande främst i Tyskland, Frankrike och 
Spanien, stora marknader för trävaror som har stort inflytande 
på den globala marknaden. Även här har prisutvecklingen un-
der året varit tillfredsställande och leveranserna har ökat inte 
minst på träskyddsbehandlade furuprodukter.

FÖRSÄLJNING BIPRODUKTER
En samordnad försäljning sker av koncernens biprodukter, 
ofta genom att man skriver långsiktiga kontrakt för leveran-
ser under ett år eller längre. Sågverket i Mörlunda har un-
der många år sålt biprodukter för bränsleändamål till skolor, 
sjukhus och fjärrvärmeverk. Med anledning av det ökade 
intresset för biprodukter för bränsleändamål har en bränsle-
terminal anlagts vid sågverket i Orrefors. I området har flera 
större fjärrvärmeanläggningar byggts och ytterligare är under 
färdigställande. Förutom biprodukter från sågverksproduk-
tionen tillvaratas delar av biprodukter från avverkningsverk-
samheten. På bränsleterminalerna kan sedan sortimentet 
blandas för att bland annat passa kundens behov av torrhalt 
på bränslet.

PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNING

För svenska sågverksindustrin, främst på furusidan, är regionen 
MENA (Mellanöstern/Nordafrika) av stor betydelse. Efter för-
värvet av sågverket i Vimmerby har leveranserna till regionen 
ökat för oss. Flera länder i denna region lider av oroligheter, 
icke fungerande banksystem och relativt sett låga oljepriser. 
Trots stora tillgångar och stort behov av trävaror är de flesta 
marknader i regionen inne i en komplicerad situation. Egyp-
ten, som är den största marknaden i regionen, har under året 
kommit ur de värsta problemen med att uppbringa utländsk 
valuta, och efterfrågan på virke från Sverige har ökat rejält 
med stigande priser som följd. En annan viktig furumarknad 
är Algeriet och här har vi under året upplevt svårigheter att 
få till affärer och leveranser p.g.a. att landet nu sätter kvoter 
på importen för att stärka landets statskassa. Saudi Arabien 
har hamnat i en ny situation efter oljeprisets nedgång och oro-
ligheterna i närliggande länder som Yemen påverkar trävaru-
marknaden negativt. Bergs Timber säljer trävaror regelbundet 
även till övriga marknader i MENA-området, om än i mindre 
omfattning. Vi är hoppfulla till att dessa marknader successivt 
kommer att bli bättre då det fundamentala behovet av trävaror 
kvarstår, men situationen är fortsatt bräcklig och svår att förut-
se. En allokering av volymer bort från denna region till förmån 
för andra marknader ligger med i vår strategi.

Konsumtionen av trävaror i övriga Europa har under året 
blivit påtagligt bättre. Förtroendet i marknaden återvänder 
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85% av försäljningen sker  
utanför Sveriges gränser

VÄRLDSHANDELN
Omkring 90 procent av allt virke som avverkas i världen an-
vänds i hemlandet. Denna stora andel förklaras delvis av att 
cirka hälften av allt virke används som bränsle. Industriveden 
dominerar i industriländerna, medan afrikanska, asiatiska och 
latinamerikanska länder har höga andelar brännved. Behoven 
av brännved ökar hela tiden även i industriländerna sedan kra-
ven kommit på att mer övergå till förnyelsebara energikällor.

Trävarumarknaden är global, vilket gör att prisutveckling-
en till stora delar styrs av hur det globala utbudet förändras 
i förhållande till den globala efterfrågan. Bergs Timber som 
svarar för närmare 3 procent av Sveriges tillverkning påverkas 
av detta genom att cirka 85 procent av försäljningen av träva-
rorna sker till slutkunder utanför Sveriges gränser. Detta gör 
att koncernen naturligtvis är utsatt för konkurrens framför 
allt från andra sydsvenska sågverk men även av andra globala 
producenter såsom sågverk ifrån Finland, Ryssland, Tyskland, 
Österrike, Baltstaterna, Kanada m.fl. 

Den globala produktionen av sågade barrträvaror uppgår 
till drygt 300 miljoner m³ årligen, varav mer än en tredjedel 
av produktionen exporteras och resterande del konsumeras 
på hemmamarknaden. Nästan tre fjärdedelar av produktio-
nen sker i Europa och Nordamerika. Världens största pro-
ducentländer är USA och Kanada som tillsammans stod för 
drygt 30 procent av den globala produktionen under 2016. 
Skillnaden mellan USA och Kanada är att USA har en stor 
hemmamarknad, vilket gör att exporten är förhållandevis 
liten, medan däremot Kanada är världens största exportör. 
Merparten av Kanadas export går till just grannlandet USA, 
exporten till Kina har sjunkit betydligt på grund av devalve-
ringen av den Ryska rubeln. I Europa är de största producent-
länderna Ryssland, Tyskland och Sverige. Bland länder som 
importerar trävaror för sin konsumtion kan nämnas USA, 

Kina och Japan tillsammans med framför allt Egypten och 
Algeriet i Mellanöstern och Nordafrika. I Europa importerar 
Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna, 
Spanien, Danmark och Belgien stora delar av sin konsumtion.

Genom att största delen av trävarorna används till byggna-
tion är trävarukonsumtionen mycket beroende av byggnatio-
nens utveckling i respektive länder. Byggnationsutvecklingen 
å sin sida påverkas i stor utsträckning av den allmänna eko-
nomiska utvecklingen i länderna. Stora delar av trävarorna 
används också till renoverings- och underhållssektorn samt 
förpackningsindustrin. I Kina används en stor del av trävaru-
konsumtionen även till möbeltillverkning.

Då trävarumarknaden är global påverkar naturligtvis för-
ändringar i valutakurser och råvarutillgång konkurrensen mel-
lan olika aktörer på marknaden.

Europas större producenter 
av sågade barrträvaror
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TRÄVARUMARKNADENS STORLEK OCH TILLVÄXT

 2015 2016 2017 Tillväxt 2018 Tillväxt
   (prognos) % (prognos) %

Europa 78,603 80,485 81,614 3,8 82,402 1,0
Nordamerika 89,987 95,938 99,544 10,6 102,847 3,3

Källa: Softwood Conference 

Sveriges konsumtion av sågade trävaror uppgick till cirka 5,4 
miljoner m³ för år 2016 (5,4). Europamarknaden för år 2016 
uppgick till cirka 80 miljoner m³ (78). De tio största såg-
verksföretagen i Europa under 2016 (framgår i diagram ned-
an) producerar tillsammans 25,2 miljoner m³ (23,8), vilket 
motsvarar drygt 21 procent av produktionen i Europa och 
drygt 31 procent av konsumtionen av sågade trävaror i Eu-
ropa. De nio största tillverkarna i Nordamerika (se diagram 
nedan) tillverkade tillsammans 68 miljoner m³ (64) sågade 
trävaror under 2016, vilket motsvarar 71 procent av konsum-
tionen i Nordamerika. 

Källa: EOS International, Softwoodkonferensen i oktober 2017, Skogsindustri-
erna, Woodmarkets samt FAO.  (Jämförelse med förra räkenskapsåret anges inom  
parentes)



 Bergs Timber årsredovisning 2016-2017  |  21

TRÄVARUMARKNADEN I ETT VÄRLDSPERSPEKTIV

•  Den internationella marknaden drivs av flera faktorer. I 
USA har husbyggnationen sedan 2010 i stort sett fördubb-
lats, i Mellersta Östern finns ett stort återuppbyggnadsbe-
hov, efterfrågan i Asien ökar. Certifierat virke producerat 
av legalt avverkat timmer efterfrågas, miljöhänsyn kan leda 
till en större träandel i husproduktionen. Trävarukonsum-
tionen i USA beräknas 2017 att öka med 7 procent efter 
att 2016 ökat med 8 procent. Byggandet i USA är på den 
högsta nivån sedan 2007 vilket bidrar till efterfrågan. Eu-
ropas konsumtion av trävaror beräknas 2017 öka med 1 
procent medan konsumtionen 2016 ökade med 2 procent. 
För 2018 väntas en fortsatt ökning av trävarukonsumtionen 
i Nordamerika och i Europa.

•  Den Europeiska sågverksindustrin visade en betydande 
vändning 2014 efter några års nedgång i produktionsvo-
lymen och konsumtion. Sedan 2015 har såväl produktion 
som konsumtion ökat varje år och väntas fortsätta 2017 
och 2018.

•  Kinas import av trävaror ökade under 2016 med över 20 
procent jämfört med 2015 och uppgick till drygt 21 miljo-
ner m³. Importen från Ryssland ökade 2016 med nära 40 
procent och står nu för mer än hälften av Kinas import av 
trävaror. Importen från Nordamerika sjönk även 2016. Den 
inhemska produktionen i Kina har minst fördubblats sedan 
2010 då den var 15,2 miljoner m³.

TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER

STORA KÖPARLÄNDER AV     
SVENSKA TRÄVAROR (1 000 M3) 1980 1990 2000 2010 2016

Storbritannien 1000 1240 2460 2390 2700 
Tyskland 900 1220 1170 1020 948 
Egypten 250 380 640 1110 1136

Källa: Skogsindustrierna

Produktion och konsumtion av trävaror i europa (miljoner m3)
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PRODUKTION OCH KONSUMTION AV TRÄVAROR I EUROPA
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PRODUKTION OCH KONSUMTION AV TRÄVAROR I NORDAMERIKA

Marknadsdiagram levererade m3 2016-2017
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KONCERNENS TRÄVARUMARKNAD

DEN EUROPEISKA TRÄVARUMARKNADEN

•  Konsumtionen av trävaror i Europa är svagt stigande och 
uppgick 2016 till 80,5 miljoner m³ mot förväntade 80,2 
miljoner m³ sågade trävaror. För år 2017 och för 2018 för-
väntas en årlig ökning med 1 procent.

•  Produktionen av trävaror i Europa ökade under år 2016 
med drygt 2 procent till 116,8 miljoner m³. För år 2017 
förväntas en ökning av produktionen med 3 procent, och 
för 2018 med 1 procent. Produktionsvolymen väntas där-
med öka med cirka 5 miljoner m³ från 2016 till 2018.

•  Byggandet som är en viktig drivkraft ökar, i Västeuropa fär-
digställdes 2016 1 216 000 bostäder, prognosen för 2017 
enligt Euroconstruct är 1 354 000 och för 2018 1 429 000.
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TRÄVARUMARKNADEN     
I SVERIGE (1 000 M3) 2015 2016 2017 2018
   (Prognos) (Prognos)

Inhemsk produktion 18 100 17 855 18 000 18 300
Import 170 160 160 160
Export 12 820 13 000 12 900 13 050
Inhemsk trävarukonsumtion 5 450 5 400 5 400 5 450

Källa: Softwood Conference

SÅGADE TRÄVAROR I SVERIGE     
 1980 1990 2000 2010 2016

Antal sågverk produktion >10 000 m3/år 283 260 207 150 130 
Produktion/sågverk, 1 000 m3 (c:a) 40 45 80 110 130
Total sågverksproduktion, miljoner m3 11,2 11,7 16,3 17,0 18,1
Export, miljoner m3 5,9 6,5 11,1 11,5 13,0
Exportvärde, miljarder kr 5,4 11,0 19,4 24,3 24,3

Källa: Skogsindustrierna

SVERIGE
Bergs Timbers försäljning på den svenska marknaden var 65 000 m³ 
(50 000) eller 13,3 procent (14,9) av vår totala trävaruförsäljning. 

Tillväxten mätt som BNP slutade enligt IMF på 3,1 procent 
för år 2016 vilket kan jämföras med 3,2 procent för året dess-
förinnan. Tillväxten för 2017 väntas enligt Konjunkturinstitutets 
senaste prognos bli 3 procent och för 2018 strax under 3 pro-
cent. Arbetslösheten förväntas sjunka från 6,9 procent till 6,6 för 
2017 och väntas därefter fortsatt sjunka 2018 och 2019.

Den svenska produktionen av sågade trävaror var 2016 17,9 
miljoner m³ (18,1). För år 2017 väntas produktionen bli i stort 
sett oförändrad.

Den svenska exporten av sågade trävaror ökade under 2016 
med 1,3 procent till 13,0 miljoner m³. Exporten till andra länder 
i Europa ökade 1,5 procent medan exporten enskilt till Storbri-
tannien var oförändrad. Exporten förväntas under år 2017 vara 
oförändrad cirka 13 miljoner m³. Den inhemska konsumtionen 
av sågade trävaror har sedan 2015 varit på en stabil nivå på 5,4 
miljoner m³, en nivå som förväntas bestå 2017 och 2018.

Försäljningspriserna som under 2011 och 2012 föll kraftigt, 
har sedan dess återhämtat sig. Under 2015 och 2016 har försälj-
ningspriserna åter varit lägre, men genomsnittet 2017 till och 
med september visar en prisökning på över 3 procent mot ge-
nomsnittet 2016.

SVERIGES TRÄVARUEXPORT 
TILL SKILDA LÄNDER (1 000 m3) 2014 2015 2016

Storbrittanien 2593 2716 2702
Tyskland 939 1010 948
Norge 963 964 956
Danmark 822 857 937
Nederländerna 773 861 887
Frankrike 315 319 358
Belgien 307 321 330 
Polen 155 209 253
Italien 119 123 108
Spanien 132 153 154
Estland 37 40 36
Grekland 38 42 43
Österrike 33 45 41
Ungern 20 18 19
Finland 12 14 17
Turkiet 17 20 22
Irland 19 23 28
Cypern 9 8 8
Schweiz 8 9 9
Portugal 9 10 12
Island 6 11 9
Övriga europa 156 178 199
 7402 7856 7971
Egypten 1551 1327 1136
Algeriet 605 613 566
Marocko 417 447 428
Tunisien 126 138 143
Sudan 62 76 46
Libyen 0 39 35
Övriga Afrika 44 42 44
 2805 2643 2363
Japan 642 676 779
Kina inkl Hongkong 477 527 779
Saudiarabien 356 404 334
Jemen 119 28 75
Israel 58 96 94
Jordanien 73 50 54
Sydkorea 63 72 88
Taiwan 16 57 55
Vietnam 33 24 44
Hongkong 0 0 0
Övriga Asien 106 137 161
 1894 1990 2364
USA 137 252 245
Andra länder 47 87 53

TOTALT 12285 12828 12996

Källa: Skogsindustrierna

SVERIGES STÖRSTA PRODUCENTER AV  
SÅGADE BARRTÄVAROR SAMT BERGS TIMBER

Sveriges största producenter av sågade 
barrträvaror samt Bergs Timber (2016)
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PÅBÖRJADE LÄGENHETER I NYBYGGDA HUS EFTER HUSTYP OCH KVARTAL

TRÄVARUMARKNADEN     
I TYSKLAND (1 000 M3) 2015 2016 2017 2018
   (Prognos) (Prognos)

Inhemsk produktion 20 434 21 109 22 000 22 200
Import 4 579 4 829 4 600 4 600
Export 6 530 7 265 7 500 7 700
Inhemsk trävarukonsumtion 18 483 18 673 19 100 19 100

Källa: Softwood Conference

TYSKLAND
Bergs Timbers försäljning var 5 600 m³ (3 400) eller 1,1 procent 
(1,0) av vår totala trävaruförsäljning, i huvudsak granträvaror.

Tillväxten mätt som BNP slutade enligt IMF på 2,1 procent 
för år 2016 att jämföra med 1,9 procent 2015. IMF gör i okto-
ber bedömningen att tillväxten för 2017 blir 1,8 procent. För 
2018 är bedömningen 1,5 procent. 

Den tyska produktionen av trävaror uppgick 2016 till 21,1 
miljoner m³. Under år 2017 väntas produktionen öka med drygt 
4 procent. Exporten var under 2016 7,3 miljoner m³ mot 6,5 
år 2015. Exporten väntas under 2017 öka med cirka 3 procent. 

Svenska sågverk står under år 2016 för knappt 20 procent 
av importvolymerna till Tyskland som totalt är 4,8 miljoner m³.
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TRÄVARUMARKNADEN     
I FINLAND (1 000 M3) 2015 2016 2017 2018
   (Prognos) (Prognos)

Inhemsk produktion 10 600 11 400 12 000 12 000
Import 400 500 500 500
Export 7 800 8 600 9 000 9 000
Inhemsk trävarukonsumtion 3 100 3 200 3 300 3 300

Källa: Softwood Conference
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PRODUKTION AV TRÄVAROR I FINLAND

FINLAND
Bergs Timber har ingen försäljning till Finland.

Tillväxten mätt som BNP i Finland var enligt IMF 2016 
2,8 procent, att jämföra med 1,9 procent 2015. 

Den finländska sågverksindustrin är en av de största kon-
kurrenterna till svensk sågverksindustri. De finländska såg-
verken har de senaste åren haft svårt att konkurrera med 
svenska sågverk beroende på den svaga svenska kronan i för-
hållande till euron. 

Produktionen som 2015 uppgick till 10,6 miljoner m³ ökade 
2016 till 11,4 miljoner m³. För 2017 väntas en ökning till cirka 
12 000 m³ och en oförändrad nivå 2018. Den inhemska kon-
sumtionen är stabilt strax över 3 000 m³ medan exporten ökar. 
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DANMARK
Bergs Timbers försäljning var 18 100 m³ (11 600) eller 3,7 
procent (3,5) av koncernens totala trävaruförsäljning. Träva-
ror av furu och gran till byggnadsindustrin är de huvudsakliga 
exportprodukterna.

Importen av trävaror till Danmark var 2016 cirka 1,4 mil-
joner m³, en ökning med nära 40 procent sedan 2013. För 
2017 och 2018 förväntas en ökning till 1,5 miljoner m³.  

Sverige är fortsatt den klart största exportören av trävaror 
till den danska marknaden och svarade år 2016 för över 65 
procent av den danska importen av sågade trävaror.

TRÄVARUMARKNADEN     
I STORBRITANNIEN (1 000 M3) 2015 2016 2017 2018
   (Prognos) (Prognos)

Inhemsk produktion 3 449 3 583 3 716 3 850
Import 5 888 6 219 6 451 6 486
Export 167 166 175 0
Inhemsk trävarukonsumtion 9 170 9 636 9 992 10 336

Källa: Softwood Conference

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016

Konsumtion av trävaror i Storbritannien (miljoner m3)

2017
(Prognos)

2018
(Prognos)

(milj.m3)

Konsumtion

Källa: Softwood Conference

KONSUMTION AV TRÄVAROR I STORBRITANNIEN

STORBRITANNIEN
Bergs Timbers försäljning var 173 600 m³ (170 900) eller 35,1 
procent (51,1) av vår totala trävaruförsäljning. Koncernens för-
säljning är huvudsakligen konstruktions- och emballagevirke av 
både gran och furuträvaror.

Storbritannien är Sveriges och koncernens enskilt största 
trävarumarknad. Under året har koncernen haft en fortsatt stor 
försäljning till Storbritannien. 

Tillväxten mätt som BNP var enligt IMF år 2016 1,7 procent 
att jämföra med 1,8 procent 2015. Enligt IMF:s bedömning i 
oktober kommer BNP 2017 att växa med 1,5 procent och 2018 
ytterligare 1,6 procent. 

Antalet färdigställda bostäder som 2015 var 165 300 sjönk 
något 2016 till 162 000, för 2017 och 2018 förväntas åter en 
ökning, Euroconstructs prognos för 2018 är 178 000.

Trävarukonsumtionen 2016 steg från 9,2 miljoner m³ till 9,6.
För 2017 väntas en fortsatt ökning till 10,0 och 2018 en ökning 
till 10,3 miljoner m³. Den inhemska produktionen är fortsatt 
stabil runt 3,5 miljoner m³ per år, men väntas 2017 bli 3,7. Im-
porten 2016 ökade från 5,9 miljoner m³ till 6,2. För 2017 och 
2018 väntas en sammanlagd importökning med 4 procent. Sve-
riges andel av importen var stabil 2016 och uppgick till cirka 44 
procent (46) av Storbritanniens trävaruimport. 

FRANKRIKE
Bergs Timbers försäljning var 8 000 m³ (6 300) eller 1,6 procent 
(1,9) av koncernens totala trävaruförsäljning. Försäljningen till 
Frankrike avser i huvudsak träskyddsbehandlade produkter.

Bostadsbyggandet i Frankrike har under flera år varit lågt, 
2016 färdigställdes 335 000 bostäder. För 2017 bedömer Eu-
roconstruct en ökning till 375 600 för att 2018 och 2019 öka 
med 5-7 procent per år.

Frankrike är en mycket viktig marknad för vår träskydds-
behandling, Bitus. Med ett gott renommé säljer man högkva-

TRÄVARUMARKNADEN     
I FRANKRIKE (1 000 M3) 2015 2016 2017 2018
   (Prognos) (Prognos)

Inhemsk produktion 6 233 6 256 6 500 6 800
Import 2 100 2 000 2 100 2 150
Export 760 810 900 920
Inhemsk trävarukonsumtion 7 563 7 446 7 700 8 030

Källa: Softwood Conference
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IMPORT AV TRÄVAROR TILL DANMARK

litativa träskyddsbehandlade produkter till fransk bygghandel 
och dess industri. Exporten till Frankrike utgörs däremot 
generellt av mycket enklare granprodukter för byggnads-
ändamål där tyska, finska, svenska och ryska sågverk är de 
största exportörerna. 
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IMPORT AV TRÄVAROR TILL NORDAFRIKA OCH MELLANÖSTERNMIDDLE EAST NORTH AFRICA (MENA)
Bergs Timber levererar framför allt furuvaror till Middle East 
North Africa (MENA). Egypten, Algeriet och Saudiarabien 
är normalt Bergs Timbers viktigaste MENA-marknader.

Bergs Timbers försäljning till Egypten ökade kraftigt och 
var 20 300 m³ (4 400) eller 11,3 procent (1,3) av koncernens 
totala trävaruförsäljning. 

Den egyptiska marknaden var även under 2016 Sveriges näst 
största exportmarknad av sågade trävaror efter Storbritannien. 
Leveranserna sjönk dock och uppgick till 1,1 miljoner m³ (1,3). 

Bergs Timbers försäljning till Algeriet var 8 400 m³ (14 600) 
eller 1,7 procent (4,4) av koncernens totala trävaruförsäljning. 

Svenska sågverks export till Algeriet uppgick 2016 till  
566 000 m³ sågade trävaror mot 613 000 under 2015. Trä-
varor används som formvirke och för snickeriändamål såsom 
dörrar och fönster.

Bergs Timbers försäljning till Saudiarabien var 10 000 m³ 
(5 700) eller 2,0 procent (1,7) av koncernens totala trävaru-
försäljning. 

Enligt Woodstat är trendkurvan för import av sågade trä-
varor från de ledande exportländerna den lägsta sedan 2009.

Svenska sågverk exporterade 334 000 m³ (404 000) till 
Saudiarabien 2016. 

 

KINA
Bergs Timbers försäljning var 27 400 m³ (11 200) eller 5,5 
procent (3,4) av koncernens totala trävaruförsäljning. 

Tillväxten mätt som BNP var enligt IMF 6,8 procent för 
2016 mot 6,7 procent 2015. IMF gör bedömningen att till-
växten för 2017 blir 6,5 procent och 2018 6,3 procent.  

Den totala konsumtionen av sågade trävaror 2014 bedöm-
des av Forest Industries Intelligence Ltd analysis of FAOS-
TAT & Global Trade Atlas till strax under 50 miljoner m³.  
Osäkerheten är särskilt stor avseende den inhemska produk-
tionen, men samma institut bedömde den för 2014 till knappt  
30 miljoner m³. Byggandet är den största drivkraften för  
virkesförbrukningen men även möbeltillverkning står för en 
stor del av förbrukningen. 

Av den totala timmerimporten till Kina under 2016 på 
34,0 miljoner m³ (30,1) svarade Ryssland för 9,2 (9,0), 
Nordamerika för 7,2 (5,9) och Nya Zeeland för 15,2 (13,2) 
miljoner m³. Importen av sågade trävaror uppgick till 21,1 
miljoner m³ under 2016, vilket skall jämföras med 17,5 mil-
joner år 2015. 

Under de första nio månaderna 2017 ökade trävaruimpor-
ten med 21 procent till 19,1 miljoner m³ jämfört med 15,8 
samma period 2016. Kanada och Ryssland svarar för över  
80 procent av importen till Kina, under januari till septem-
ber 2017 minskade Kanadas leveranser med 1 procent (-10)  
medan leveranserna från Ryssland ökade med 25 procent 
(42). De Nordamerikanska sågverken svarade 2016 för  
5,9 miljoner m³ (6,2) och Ryssland för 11,6 miljoner m³  
(8,4) m³ av den totala importen.
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RYSSLAND
Bergs Timber har ingen försäljning till Ryssland.

Tillväxten mätt som BNP för år 2016 var enligt IMF 1,8 pro-
cent, att jämföra med - 0,2 procent 2015. IMF bedömer tillväxten 
2017 till 1,6 procent och en fortsatt tillväxt på samma nivå 2018.

Ryssland är en av världens största producenter av sågade trä-
varor. Totalt producerades 2016 33,2 miljoner m³ sågade träva-
ror (32,0). Av produktionen bedöms cirka 10 miljoner m³ ske 
i lokala så kallade småskaliga enheter, denna produktion konsu-
meras inom landet. Exporten är betydande och uppgick 2016 
till 24,2 miljoner m³ (22,4) vilket innebär att 100 procent av de 
storskaliga producenternas produktion exporteras. De viktigaste 
mottagarländerna 2016 var Kina och tidigare Ryska republiker.

TRÄVARUMARKNADEN     
I USA (1 000 M3) 2015 2016 2017 2018
   (Prognos) (Prognos)

Inhemsk produktion 53 785 55 579 58 602 63 583
Import 23 706 27 193 28 510 27 201
Export 2 793 2 891 2 836 2 527
Inhemsk trävarukonsumtion 74 698 79 880 84 276 88 257

Källa: Softwood Conference

TRÄVARUMARKNADEN     
I KANADA (1 000 M3) 2015 2016 2017 2018
   (Prognos) (Prognos)

Inhemsk produktion 45 362 48 158 47 928 46 241
Import 568 564 616 638
Export 30 641 32 664 33 276 32 288
Inhemsk trävarukonsumtion 15 289 16 058 15 268 14 590

Källa: Softwood Conference
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KANADA
Bergs Timber har ingen försäljning till Kanada.

Tillväxten mätt som BNP för år 2016 slutade enligt IMF på 
3,0 procent, att jämföra med 1,5 procent 2015.

Kanada är fortsatt världens största exportör av sågade trä-
varor, där merparten av försäljningen går till USA. Produktio-
nen är relativt stabil och en ökning har hämmats av en bagge i 
British Columbia som skapar timmerbrist. Exporten har trots 
detta ökat de senaste åren, delvis på grund av en ökad träva-
rukonsumtion i USA. De Kanadensiska sågverken har tagit del 
av det ökade behovet av trävaror i Kina som nu svarar för cirka 
17 procent av trävaruexporten. Kanadensiska sågverk är numera 
den näst största exportören in på den Kinesiska marknaden se-
dan importen från Ryssland ökat kraftigt de senaste åren.
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TRÄVARUMARKNADEN     
I RYSSLAND(1 000 M3) 2015 2016 2017 2018
   (Prognos) (Prognos)

Inhemsk produktion 32 000 33 200 34 000 34 500
Import N/A N/A N/A N/A
Export 22 368 24 200 24 600 25 000
Inhemsk trävarukonsumtion 9 662 10 000 9 500 9 500

Källa: Softwood Conference
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PRODUKTION AV TRÄVAROR I RYSSLAND

USA
Bergs Timbers försäljning ökade betydligt och var 46 800 m³ 
(21 700) eller 9,5 procent (6,5) av koncernens försäljning. USA 
är nu koncernens tredje största exportmarknad.

Tillväxten mätt som BNP för 2016 slutade enligt IMF på 2,2 
procent (1,5). För 2017 bedömer IMF tillväxten till 2,3 procent. 
Den stora arbetslösheten har sjunkit från 9,6 procent i slutet av 
2010 till 4,7 procent vid utgången av 2016 och är vid månads-
slutet oktober 2017 4,1 procent.

Antalet påbörjade nya bostäder (villor och hyreshus) nådde 
2016 enligt NAHB 1 177 000, den högsta årssiffran sedan 2007 
och en ökning från 2016 med 70 000. För helåret 2017 och 
påföljande två år väntas en fortsatt ökning av antalet påbörjade 
bostäder. Demografiskt finns ett långsiktigt behov av 1,5 miljo-
ner nya bostäder per år. 

Konsumtionen av trävaror ökade under 2016 till 79,9 miljo-
ner m³ jämfört med 74,7 år 2015. För 2017 förväntas en ökning 
med över 5 % till 84,3 miljoner m³, för 2018 förväntas en fortsatt 
ökning i ungefär samma takt. Importen av sågade trävaror upp-
gick 2016 till 27,2 miljoner m³ (23,7) varav merparten leverera-
des från Kanada.
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MILJÖ OCH HÅLLBARHETSUTVECKLING

MILJÖ

MILJÖPOLICY 
Vårt mål är att med så lite påverkan på miljön som möjligt 
använda och förädla den förnyelsebara råvara som skogen ger. 

•  Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning och  
övriga föreskrifter.

•  Bergs Timber AB har två spårbarhetsbevis, ett certifikat 
i enlighet med FSC®:s standard och ett i enlighet med 
PEFC:s standard. Det innebär att koncernen ansvarar för 
råvarans ursprung från skog via industrin till konsumenten. 
Koncernen ska följa PEFC:s och FSC:s – krav och inten-
tioner, och svarar för att råvaran inte kommer från olaglig 
avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna 
eller medborgerliga rättigheter kränks. Syftet med båda 
standarderna är att främja ett uthålligt skogsbruk ur miljö, 
social och ekonomisk synvinkel.

•  Vi ska sträva efter att minska avfallsmängden samt  
öka källsorteringen.

•  Vi ska optimera energianvändningen i alla led, minska  
transporter så mycket som möjligt och reducera kemikalier 
och utsläpp till luft och vatten.

•  Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete, öka våra medar-
betares miljötänkande samt sträva efter en god arbetsmiljö.

•  Vi ska på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot 
anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

MILJÖINFORMATION
Bergs Timber bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt  
miljöbalken. Verksamheten har under räkenskapsåret bedrivits 
i Mörlunda, Vimmerby, Nybro, Orrefors, Gransjö och Broa-
kulla. Tillståndet i Mörlunda avser produktion vid sågverk 
(utan någon särskild volymbegränsning skrivet i tillståndet) 
av sågade trävaror och bevattning av timmer med en högsta 
lagerkapacitet av 35 000 m³. Tillståndet i Orrefors avser pro-
duktion vid sågverk för upp till 300 000 m³ sågade trävaror 
och bevattning av timmer med en högsta lagerkapacitet av 
50 000 m³. Gransjös tillstånd avser produktion vid sågverk 
för upp till 120 000 m³ sågade trävaror samt lagring och be-
vattning av högst 12 000 m³ timmer. Ett nytt tillstånd som 
avser produktion av upp till 250 000 m³ sågade trävaror samt 
lagring och bevattning av högst 60 000 m³ timmer har erhål-
lits men ännu inte tagits i bruk. Verksamheten har bedrivits 
i oförändrad form och villkoren för tillståndet har uppfyllts. 
Broakullas tillstånd avser produktion vid sågverk av högst  
250 000 m³ sågade trävaror och bevattning av timmer upp 
till 60 000 m³. Tillståndet i Vimmerby avser produktion vid 
sågverk för upp till 300 000 m³ sågade trävaror. Lagring och 
bevattning av timmer ingår i tillståndet. Tillståndet i Nybro 
togs i anspråk 2016-01-14 och avser träskydd av virke och 
träprodukter enligt behörighetsklass ett, upp till en volym av 
500 000 m³ om året. Tillstånden innefattar även drift av pann-
centraler samt deponier för bark och aska. Den tillståndsplik-
tiga produktionen motsvarar nästan hela koncernens netto-
omsättning.
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MILJÖPÅVERKAN/MILJÖRISKER
Bolagets verksamhet medför miljöpåverkan på den yttre mil-
jön bland annat genom buller, luftföroreningar samt vatten-
uttag till timmerbevattning. Hultsfreds kommun anmärkte 
vid granskningen av Mörlundaanläggningens miljörapport för 
2010 att villkoret rörande extern bullernivå inte följts, vilket 
kommunen menar är allvarligt och kräver uppföljning. Bola-
get har sedan dess dels genomfört investeringar som minskar 
ljudnivåerna vid mätpunkterna, dels förvärvat två närliggande 
bostadsfastigheter. Vid en bullerkartläggning genomförd 2013 
konstaterades att vissa villkorsvärden fortfarande överskreds,  
i huvudsak nattetid. Numera har nattskiften upphört, den äld-
re såganläggningen ersatts med en ny och ytterligare åtgärder 
har gjorts 2017 som minskar bullernivån. Vid anläggningen 
i Gransjö har bullernivåerna vid vissa tider varit för höga.  
Under 2015 genomfördes flera bullerdämpande åtgärder, 
tillsammans med en villkorsändring 2017 vad gäller produk-
tionstider bör villkoren kunna uppfyllas. 

På koncernens anläggningar har det tidigare utförts så  
kallad doppning av virke, en metod för skyddsbehandling som 
inte varit föremål för artificiell torkning. Virket doppades i ett 
skyddsmedel för att göra virket motståndskraftigt mot röta, 
mögel och blånad. De använda skyddsmedlen innehöll bland 
annat miljöfarliga pentaklorfenoler. Det kan därmed finnas en 
risk att saneringsåtgärder måste vidtas.

Sågverk och träindustri har de senaste åren varit granskade av 
länsstyrelserna över hela landet genom att inventeringar av 
verksamheten med avseende på förorenad mark, så kallade 
MIFO fas 1-undersökningar genomförts. Detta är en metodik 
som länsstyrelserna använder sig av för att identifiera föro-
renad mark. Länsstyrelserna klassar sedan verksamheten i olika 
riskklasser. Sågverk eller träindustrier klassas normalt som stor 
risk eller mycket stor risk. I de fall det bedöms som påkallat ut-
förs en MIFO fas 2-undersökning. För tre av koncernens nuva-
rande anläggningar har MIFO fas 2-undersökningar genom-
förts. Bolagets anläggning i Mörlunda har vid en MIFO fas 
2-undersökning klassats som hög risk. Vid undersökningen har 
bland annat identifierats förekomster av pentaklorfenoler i ett 
grundvattenrör. Den ursprungliga föroreningskällan befinner 

MILJÖ OCH HÅLLBARHETSUTVECKLING

SKOGENS UPPTAG OCH UTSLÄPP AV KOL ÖVER EN LIVSCYKEL

Princip på hur ett skogsekosystem tar upp och avger kol. Det 
grönstreckade området indikerar att skogen tar upp mer kol än 
den avger. I det orangestreckade området är förhållanden de 
motsatta.

Kolavgivning

Kolupptag

Avverkning

Årlig tillväxt

Äldre skogPlantskog Ungskog

över en livscykel

Källa: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) 

Skogens upptag och utsläpp av kol  

sig troligen under en virkestork varför någon ytterligare åtgärd 
inte vidtagits. Någon avsättning för sanering är inte beaktad i 
räkenskaperna då kostnaden inte bedöms vara väsentlig.

Vid genomförande av en MIFO fas 2-undersökning har 
anläggningen i Nybro klassats som måttlig risk. Av en miljö-
granskningsrapport avseende anläggningen i Nybro (tidigare 
Bergs Timber Bitus AB) som upprättades av KPMG 2007 
framgår att sedimentproverna i sedimenteringsdammen  
påvisar kraftigt förhöjda halter av arsenik, krom och koppar. 
Sedimenteringsdammen kommer på sikt att behöva saneras, 
för detta har avsatts 0,6 Mnkr vilket av Bergs Timber bedöms 
som tillräckligt. 

Bolagets anläggning i Orrefors har under 2014 genom-
fört en MIFO fas 2-undersökning. Vid undersökningen upp-
mättes mycket låga halter av klorfenoler och PAH. Anlägg-
ningen klassades i undersökningen som måttlig risk. Någon 
avsättning för eventuell sanering har inte gjorts då kostnaden 
inte bedöms väsentlig.

I Gransjö genomfördes en MIFO fas 1-undersökning 2011, 
efter denna fastställdes att anläggningen är riskklass 2.

Bolagets anläggning i Broakulla genomförde en MIFO fas 
1-inventering 2007, följt av en översiktlig miljöteknisk mark-
undersökning. 

Anläggningen i Vimmerby genomförde en MIFO fas 1- 
inventering 2010 där det fastställdes att anläggningen är risk-
klass 2.

Koncernen har under 2012 och 2014 avyttrat två anlägg-
ningar där det tidigare utöver sågning av timmer bland annat 
bedrivits impregnering av virke. Risken att krav kan komma 
att riktas mot koncernen bedöms som liten. 

TRÄSKYDDSBEHANDLING
Genom att träskyddsbehandla virket med dagens effektiva 
impregneringsmedel, där koppar är basen för impregnerings-
medlen ökar det livslängden och gör att det miljövänliga trä-
ets möjligheter ökar väsentligt inom flera produktområden. 
Verksamhetspolicyn för anläggningen i Nybro (tidigare Bergs 
Timber Bitus AB) säger att enheten ska vara ”Europas miljö-
vänligaste träskyddsanläggning”. Miljömål återfinns såväl för 
den externa miljön som för den interna. Äldre impregnerings-
medel som innehöll arsenik och pentaklorfenoler används 
inte längre.

1)MIFO = Metodik för Inventering av Förorenade Områden.

FOTO: PIXABAY
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MILJÖ OCH HÅLLBARHETSUTVECKLING

Utsläpp av växthusgaser 2000-2015
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Tillväxten är större än avverkningen 2015 
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HÅLLBARHETSUTVECKLING

Hållbar utveckling är ett begrepp som innebär att vi ska till-
godose dagens behov utan att äventyra kommande generatio-
ners möjligheter att tillgodose sina. Inom koncernen arbetar 
vi efter tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet.  

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Trä som råvara innebär att vi har ett bra utgångsläge i vårt 
miljöarbete. Det är framtidens byggmaterial, inte minst ut-
ifrån miljöhänsyn och energianvändning. Trä är en förnybar 
råvara som ingår i naturens eget kretslopp och brukar vi sko-
gen uthålligt - kommer trä, biobränslen och andra skogspro-
dukter att ersätta fossila alternativ som kol och olja. Skogen 
och skogsbruket har en central roll i klimatarbetet och forsk-
ningen. Skogen kommer att vara en väldigt viktig naturtill-
gång i framtiden – för många generationer.

Bergs Timber arbetar för ett aktivt skogsbruk där vi foku-
serar på god tillväxt. Vi rekommenderar och ger våra skogs-
leverantörer goda råd att bruka skogen så den är på ständig 
tillväxt. Ett skogsbruk med god tillväxt tar upp väsentligt 
mer koldioxid än en färdigvuxen skog. Därför är det viktigt 
att avverka i tid innan skogen blir för gammal och när skogen 
har avverkats är det viktigt att den återplanteras för nästkom-
mande generationer. 

SKOGENS BETYDELSE FÖR KOLDIOXIDBALANSEN
Fotosyntesen skapar det enda förnybara konstruktionsmateri-
al vi har – biomassa från naturens eget kretslopp. Därför är 
det viktigt att se till att skogen är på ständig tillväxt och att 
man avverkar sin skog i tid innan den blivit för gammal – detta 
för klimatnyttan. Träden tar upp stora mängder koldioxid ur 
luften. Med solens energi, vatten och fotosyntesen omvandlas 
koldioxiden till syre och kolhydrater. Kolhydraterna blir bygg-
stenar för trädens tillväxt och på så sätt lagras kol i den växande 
skogen. Avverkat virke blir till trä- och pappersprodukter, men 
också biobränslen. Det lagrade kolet finns kvar i produkterna. 
Särskilt trähus är viktiga eftersom de binder kol under lång 
tid. När produkterna till slut bränns eller förmultnar frigörs 
koldioxid som tas upp av träden och återförs till kretsloppet. 
Den årliga avverkningen i Sverige är mindre än tillväxten och 
därför ökar mängden bundet kol från år till år. Skogen hjälper 
till att hålla koldioxidtillskottet till atmosfären i schack. Vi ska 
med andra ord bevara de naturvärden som finns i det ekolo-
giska systemet så de inte påverkar utvecklingen negativt utan 
främjar en positiv utveckling.

SOCIAL HÅLLBARHET
Att arbeta i en miljö som ständigt strävar efter förbättringar 
är stimulerande. Vi arbetar ständigt med att förbättra möjlig-
heten till att alla inom koncernen ska kunna utvecklas, känna 
sig trygga på sin arbetsplats samt ha möjlighet att påverka 
sin arbetsmiljö och sina arbetsförhållanden och ser till alla 
människors lika värde. Arbetet pågår ständigt för en god or-
ganisatorisk och social arbetsmiljö.Vi ser till att hålla goda 
kontakter med till exempel skola, myndigheter och andra 
intressenter. Detta för att driva samhällsutvecklingen framåt.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Ekonomisk hållbarhet handlar i grunden om att man skapar 
en hållbar ekonomisk grund med god lönsamhet, utan att 
tära på naturens eller människans resurser. Vi arbetar för att 
uppnå god lönsamhet som ger ett kapitalstarkt bolag med en 
stark finansiell ställning. För att förbättra vår lönsamhet har 
vi finansiella mål som ligger till grund för investeringar och 
produktionsförbättringar. Vi har goda relationer med trogna 
samarbetspartners som gör våra inköps-, och försäljningsor-
ganisationer stabila. Vi tittar ständigt på förbättringar som 
driver utvecklingen framåt för att nå en god lönsamhet.

HÅLLBARHETSREDOVISNING
Bergs Timber är medlem i Skogsindustrierna. Skogsindustrierna 
är den svenska massa-, pappers- samt trämekaniska industrins 
bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustriernas håll-
barhetsskrift (Produkter från skogen – ett hållbart val) beskriver 
branschens arbete för ett ansvarsfullt och hållbart företagande. I 
rapporten tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer 
på C-nivå. (www.skogsindustrierna.se)
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RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS

Koncernen påverkas såväl av den allmänna konjunkturut-
vecklingen, valutaförändringar och andra omvärldsfaktorer 
som av mera företagsspecifika faktorer. I detta avsnitt beskrivs 
de mera företagsspecifika faktorer som bedöms ha störst på-
verkan på koncernens resultat samt hur resultatet påverkas 
vid förändringar i dessa nyckelfaktorer.

Koncernens huvudsakliga intäkter kommer från försälj-
ning av sågade trävaror och vidareförädlade trävaror. Pris- och 
volymutvecklingen för trävaror styrs till stor del av hur den 
globala konsumtionen överensstämmer med den globala pro-
duktionen. Prisskillnader för olika träslag och kvalitéer i lokal 
valuta i kombination med valutakursrelationer har stor bety-
delse för val av marknad i det dagliga försäljningsarbetet. Kon-
cernen arbetar för att reducera riskerna genom att sprida för-
säljningen mot flera marknader och länder så att beroendet av 
ett enskilt land eller marknad inte är för stort. Vidare försågar 
och säljs trävaror av både fura och gran, vilket också innebär en 
riskspridning. Genom en tydlig strategi att öka integrationen 
mot Bitus ökar även koncernens vidareförädlingsgrad.

Biprodukter i form av flis, spån och bark svarar för ca 14 % 
av koncernens omsättning. Intäkterna består till lika delar av 
dels leverans av flis till pappersmassaindustrin och dels leve-
rans av övriga biprodukter. Övriga biprodukter används hu-
vudsakligen till energi- och värmeproduktion. Avsättningen 
för biprodukterna har varit stabil under de senaste åren. Kon-
cernen arbetar med att bygga långsiktiga affärsrelationer samt 
att sprida riskerna för att minska beroendet av enskilda kunder.

Valutaberoendet ligger främst på försäljning av trävaror. 
Det förekommer också en del import av sågtimmer. Valuta-
risken ingår bland de finansiella riskerna som koncernen är 
exponerade för. För en översikt av de finansiella riskerna och 
riskhantering hänvisas till not 4, se sidan 44.

Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga pro-
duktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig 
för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas före-
trädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran 
påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning. Råva-
ran anskaffas av vår egen fältorganisation samt från institu-
tionella leverantörer som Sveaskog, Södra, Holmen, Sydved, 
stiften m.fl. Koncernen jobbar med att ha ett flertal försörj-
ningskanaler samt att säkra flödet av råvara genom att bygga 
långsiktiga relationer med våra virkesleverantörer.

Bergs Timbers behov av värme till torkprocessen samt 
uppvärmning av lokaler produceras i huvudsak i egna pann-
centraler som eldas av barken från timret, vilket minskar kon-
cernens känslighet när det gäller energikostnaden. Däremot 
är driften av produktionsanläggningarna beroende av elektri-
citet. Därför påverkas vi av förändringar i kostnadsläget för 
energi till drift av maskinanläggningarna. Riskhanteringen 
består i aktivt arbete kring att säkerställa en stabil elförsörj-
ning samt att säkra priserna på elanskaffning.

Den miljöpåverkan som sker av Bolagets verksamhet och 
de miljörisker som Bolaget står inför redovisas i avsnittet 
”Miljöpolicy”, se sidan 27.

Personalkostnader utgör en väsentlig kostnadspost för 
koncernen. Kostnadsutvecklingen styrs främst av gällande 
kollektivavtal. All personal är anställd i Sverige och är anställ-
da på svenska villkor.

   Ungefärlig
KÄNSLIGHETSANALYS Värde/volym per år Förändring resultateffekt 
   
Prisutveckling   
Sågade trävaror 494 000 m³ +-5% 43,3 Mnkr
Sågtimmer (vid bilväg/införselhamn) 782 000 m³to +-5% 31,7 Mnkr

Biprodukter:   
Cellulosaflis 86 Mnkr +-5% 4,2 Mnkr
Övriga biprodukter (bränsle- och  
spånprodukter) vissa leveranser  
sker fritt hos kunden 88 Mnkr +-5% 4,4 Mnkr

Valutakurser   
Nettoinflöde av valuta, EURO 66 Mnkr +-5% 3,3 Mnkr 
Nettoinflöde av valuta GBP 400 Mnkr +-5% 20,0 Mnkr 
Nettoinflöde av valuta USD 148 Mnkr +-5% 7,4 Mnkr

Förädlingskostnader   
Elektrisk energi (elpriset) 38 GWh +-10% 1,2 Mnkr 
Löner inkl sociala avgifter 122 Mnkr +-5% 6,1 Mnkr
Låneränta (rörliga lån) 123 Mnkr +-1% 1,2 Mnkr

SÄSONGSVARIATIONER
Normalt är vår och sommar, vilket motsvarar kvartal tre och 
fyra under räkenskapsåret, den starkaste perioden för utleve-
ranser av sågade trävaror. Detta är kopplat till att byggakti-
viteterna ökar på våren och sommaren. Produktionsmässigt 
är räkenskapsårets fjärde kvartal det svagaste till följd av att 
semestermånaden infaller under det kvartalet. Även under 
räkenskapsårets andra kvartal påverkas produktionen nega-
tivt av ledigheter vid jul- och nyår samt att produktionsförut-
sättningarna blir sämre vid snö och kyla.

FOTO: HANS GUSTAFSSON, EFFECT REKLAMBYRÅ



 Bergs Timber årsredovisning 2016-2017  |  31

1) Utspädningseffekten beaktas inte.
2)  Definitioner av ekonomiska begrepp se sidan 52.
3) Resultat per aktie har omräknats med anledning av nyemitterade aktier under 12-13 och 14-15.
4)  Antal omsatta aktier avser aktier som handlats över Stockholmsbörsen.

Aktieägare enligt Antal Andel 
aktiebok 2017-08-31 aktier &  kapital &
(10 största ägarna) röster röster i %

Norvik hf 50 420 843 29,5
Åke Bergh med maka 11 860 780 6,9
Peter Thormalm 11 181 293 6,5
Setra Trävaror AB 11 000 000 6,4
Niklas Sjöfors med bolag 9 783 980 5,7
Danica Pension  
Försäkrings AB 7 038 000 4,1
Swedbank Försäkring AB 3 081 004 1,8
Hans Erlandsson m maka 2 867 545 1,7
Clearstream Banking SA,  
Luxembourg 2 250 000 1,3
SEB Banka, NQI, Riga,  
Lettland 2 000 000 1,2
Övriga 59 304 244 34,7

Summa 170 787 689 100,0

AKTIEN
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Norvik hf (Island), 29,5%
Familjen Åke Bergh, 9 %
Peter Thormalm, 6,5%
Setra Trävaror AB, 6,4%
Niklas Sjöfors med bolag, 5,7%
Danica Pension Försäkrings AB, 4,1%
Swedbank Försäkring AB, 1,8%

Hans Erlandsson m maka, 1,7%
Clearstream Banking SA, Luxembourg, 1,3%
SEB Banka, NQI, Riga, Lettland, 1,2%
Övriga svenska privatpersoner, 22,1%
Övriga svenska finansiella företag, 3,7%
Övriga svenska företag, 5,9%
Övriga utländska ägare, 0,9%

ÄGARSTRUKTUR 2017-08-31   (ANTAL I %)

HANDEL MED AKTIEN
Aktien är sedan oktober 1984 noterad på 
Stockholmsbörsen. Idag noteras bolaget 
på Nasdaq OMX Nordiska börs Stock-
holm Small Cap, materials. Sedan januari 
2008 är Remium AB likviditetsgarant för 
aktien. Detta innebär att likviditetsgaran-
ten under börsens ordinarie handel stäl-
ler både sälj och köpkurser för det antal 
aktier som motsvarar en omsättning på 

30 000 kronor. Handelsposten är för när-
varande ett stycken aktier sedan börsen 
slutat att handla via börsposter. Skillna-
den mellan köp- och säljkurser (spread) 
får vara maximalt 3 procent. 

AKTIEÄGARINFORMATION
Alla aktieägare som anmält intresse via 
särskilt utskick kommer att få årsredo-
visningen för räkenskapsåret 2016/17 

hemsänd i början på januari. Finansiell 
information om Bergs Timber AB finns 
även på www.bergstimber.se. Där finns 
också möjligheter att prenumerera på 
pressmeddelanden och adresser till olika 
kontaktpersoner.  

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att årsstämman den 25 
januari 2018 beslutar om en utdelning på 
0,05 kronor per aktie. Om årsstämman 
beslutar enligt styrelsens förslag kommer 
den 29 januari att vara avstämningsdag 
för rätt till utdelning. 

UTDELNINGSPOLITIK
Den långsiktiga policyn att lämna utdel-
ning ligger fast. Faktorer som styrelsen i 
första hand kommer att beakta vid fram-
tida utdelningsförslag är investeringsbe-
hov, finansiell ställning, resultatutveck-
ling och utsikter för de kommande åren. 

Aktiekapital,     Totalt antal 
emissioner m.m. från 1993 Antal aktier Aktiekapital Serie A Serie B  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 0 113 449 259 113 449 259
2016 Nyemission, förvärv av Broakulla 46 338 430 46 338 430 0 159 787 689 159 787 689
2017 Nyemission, förvärv av Vimmerby 11 000 000 11 000 000 0 170 787 689 170 787 689

   170 787 689   

Antalet aktieägare uppgick enligt aktieboken per 2017-08-31 till 3 376 stycken (3 134)

Aktiedata  16-17 15-16 14-15 13-14 12-13

Antal aktier vid räkenskapsårets slut st. 170 787 689 159 787 689 113 449 259 96 592 860 96 592 860
Resultat per aktie efter skatt 3) kr 0,15 -0,03 -0,26 -0,09 -0,21
Resultat per aktie efter skatt och  
full utspädning 3) kr 0,15 -0,03 -0,26 -0,09 -0,21
Eget kapital per aktie 1)  kr 2,33 2,17 2,34 2,62 2,73
Avkastning på eget kapital  % 6,70 -1,20 -11,20 -4,10 -10,70
Utdelning per aktie (förslag 16-17) 2) kr 0,05 0 0 0 0
Utdelningens andel av vinsten % 33,33 - - - -
Utdelningens andel av eget kapital % 2,15 - - - -
Börskurs 31 augusti 2) kr 2,62 2,01 2,54 2,63 1,72
Börskurs/eget kapital per aktie 1) % 112 93 108 100 63
Direktavkastning % 1,91 - - - -
P/E-tal ggr 17 neg neg neg neg
Antal omsatta aktier per år 4)  tusental 26 255 19 686 27 335 71 121 48 656
Börsvärde per 31 augusti Mnkr 447 321 288 254 166
Antal aktieägare per 31 augusti  st 3 376 3 134 3 252 3 298 2 807
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

BELOPP I MNKR   16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 

Fakturering och resultat      
Nettoomsättning  1 243,8 894,3 853,4 665,2 664,2
Rörelseresultat före avskrivningar  82,3 45,6 10,9 29,1 23,3
Avskrivningar och nedskrivningar   -45,2 -43,2 -40,4 -36,2 -42,9
Rörelseresultat  37,1 2,4 -29,5 -7,1 -19,6
Finansiella poster netto  -6,0 -6,5 -7,6 -6,3 -11,6
Resultat efter finansiella poster  31,1 -4 -37,1 -13,4 -31,2

Balansposter och kapital per 31/8      
Immateriella tillgångar  1,9 2,0 1,9 2,1 2,3 
Materiella anläggningstillgångar/ 
biologiska tillgångar  263,5 250,7 245,0 234,1 222,5
Finansiella anläggningstillgångar  21,8 27,7 21,8 10,9 7,4
Varulager  226,0 253,6 188,8 150,9 107,5
Kortfristiga fordringar  178,4 112,7 106,1 90,2 79,4
Kassa och  bank  1,1 16,7 0,4 1,8 47,8
Eget kapital  398,4 347,1 266,0 252,8 263,3
Långfristiga skulder   65,1 53,7 17,5 102,1 104,5
Kortfristiga skulder  229,2 262,6 280,5 135,1 99,1
Balansomslutning  692,7 663,4 564,0 490,0 466,9
Sysselsatt kapital  487,6 538,1 454,1 412,6 378,6 
Eget kapital per aktie 1), 2)  kr 2,33 2,17 2,34 2,62 2,73 
Antal anställda, medelantal  st 208 187 178 158 178 
Antal aktier vid årets slut 1) st 170 787 689 159 787 689 113 449 259 96 592 860 96 592 860 

Investeringar i       
Materiella anläggningstillgångar 
/biologiska tillgångar Mnkr 35,2 18,4 10,0 50,4 10,1

Nyckeltal      
Avkastningsstruktur       
Avkastning på eget kapital  % 6,7 -1,2 -11,2 -4,1 -10,7
Avkastning på sysselsatt kapital % 7,3 0,5 -6,8 -1,7 -4,4
Avkastning på totalt kapital      % 5,4 0,4 -5,6 -1,4 -3,6

Resultatstruktur       
Rörelsemarginal                      % 3,0 0,3 -3,5 -1,1 -2,9 
Nettovinst marginal % 2,5 -0,5 -4,3 -2,0 -4,7
Resultat per aktie efter skatt 3)  kr 0,15 -0,03 -0,26 -0,09 -0,21
Resultat per aktie efter skatt  
och full utspädning 3)   kr 0,15 -0,03 -0,26 -0,09 -0,21
Utdelning per aktie (16-17 förslag) 2) kr 0,05 0 0 0 0 
Nettoomsättning per anställd                 tkr 5 980 4 782 4 794 4 210 3 758 

Kassaflöde, Likviditet och soliditet       
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten Mnkr 111,8 -33,7 40,0 -47,8 28,0 
Kassaflöde enligt ovan per aktie 2) kr 0,65 -0,21 0,35 -0,50 0,29 
Kassalikviditet ggr 0,78 0,49 0,38 0,68 1,28 
Nettoskuldsättningsgrad ggr 0,31 0,50 0,70 0,63 0,26 
Soliditet % 57,5 52 47 52 56 

Tillväxt      
Förändring av nettoomsättning             % 39,1 4,8 28,3 0,2 -19,4
Förändring av balansomslutning    % 4,4 17,6 15,1 4,9 -22,7
Förändring av sysselsatt kapital   % -9,4 18,5 10,1 9,0 -24,5
Förändring av justerat eget kapital  % 14,8 30,5 5,2 -4,0 37,9
Intäkt trävaror/nettoomsättningen  % 79 74 72 70 69 
Intäkt biprodukter/nettoomsättning % 14 15 16 17 18

Volym       
Produktionsvolym m³ 462 000 337 000 321 000 224 000 217 000 
Försäljningsvolym m³ 494 000 329 000 313 000 237 000 237 000 

1) Utspädningseffekten beaktas ej. 
2) Nyckeltal per aktie har omräknats med anledning av nyemitterade aktier under kvartal två räkenskapsåret 12-13.
3) Nyckeltal per aktie har omräknats med anledning av nyemitterade aktier under 12-13 och 14-15.  

Definitioner av nyckeltal se not 28. 
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-09-01 - 2017-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för Bergs Timber AB (publ) med säte i 
Hultsfreds kommun och org.nr 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 sep-
tember 2016 - 31 augusti 2017.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten 
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med 
fokus på kundanpassning. I koncernen ingående bolag framgår av not 23. 
Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, 
Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus belä-
get i Nybro. Vid fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för 
vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14 mil. Den 
samlade produktionstakten vid nuvarande driftsformer uppgår efter förvär-
vet av sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade trävaror varav mer än 
hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per år. Under 
räkenskapsåret har den samlade sågverksproduktionen uppgått till 462 000 m³  
(337 000). Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritan-
nien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika. 

Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt 
som bränsle från våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak 
från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogs-
serviceföretag 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
Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 1 243,8 
Mnkr (894,3). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på de genomförda 
förvärven av sågverken i Broakulla och Vimmerby. Sågverket i Broakulla för-
värvades i juli 2016 och ingår hela räkenskapsåret medan sågverket i Vimmer-
by ingår från och med förvärvet den 9 januari 2017. Vidare har året inneburit 
högre utleveranser från jämförbara enheter samtidigt som priserna på sågade 
trävaror är högre än föregående år. Sågverket i Broakulla tillför 136 Mnkr (19) 
och sågverket i Vimmerby 168 Mnkr (0) till koncernens nettoomsättning under 
räkenskapsåret jämfört med föregående år. 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 37,1 Mnkr (2,4) och resultatet efter  
finansiella poster uppgick till 31,1 Mnkr (-4,0). Resultat efter skatt blev 25,0 Mnkr 
(- 3,7) vilket gav ett resultat per aktie på 0,15 kronor (-0,03). Resultatet under  
räkenskapsåret har påverkats positivt av orealiserade valutakursdifferenser 
med 2,7 Mnkr (1,2) samt transaktionskostnader för förvärv av sågverk med  
-1,4 Mnkr (-3,5). Vidare påverkades resultatet föregående år positivt av upplös-
ning negativ goodwill med 8,7 Mnkr. Koncernens finansiella kostnader uppgår 
för räkenskapsåret till -6,1 Mnkr (-6,6). 

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 462 000 m³sv vilket är en ökning 
med 125 000 m³sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror 
på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter 
är produktionen ca 11 000 m³sv lägre än föregående år. 

Nettoomsättning och resultat per kvartal
Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 1 243,8 
Mnkr (894,3). Fördelat på respektive kvartal blev utfallet kvartal ett, 270,2 Mnkr 
(223,9), kvartal två, 258,3 Mnkr (196,9), kvartal tre 381,6 Mnkr (240,5) och kvartal 
fyra, 333,7 Mnkr (233,0). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 
31,1 Mnkr (- 4,0). Fördelat på respektive kvartal blev utfallet kvartal ett, 4,4 Mnkr 
(5,9), kvartal två, - 3,8 Mnkr (- 5,8), kvartal tre, 20,6 Mnkr (-4,3) och kvartal fyra,  
10,2 Mnkr (0,2). 
 
Förvärv av sågverket i Vimmerby
Sågverket i Vimmerby förvärvades den 9 januari 2017 och bedriver produktion  
av sågade trävaror i Vimmerby kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers  
anläggning i Mörlunda. I samband med förvärvet har produktionen minskats 
från den tidigare nivån om ca 160 000 m³ till omkring 130 000 m³ på årsbasis. 
Se även not 26.

Likviditet, investeringar och finansiering 
Likvida medel uppgick i koncernen till 1,1 Mnkr (16,7), vartill kommer outnyttjade 
checkkrediter om 176,5 Mnkr (61,2). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- 
och investeringsramar på 15,5 Mnkr (38,9). Koncernens räntebärande skulder med 
avdrag för likvida medel uppgår till 122,3 Mnkr (173,8). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 111,8 Mnkr vilket är 
145,5 Mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade kassaflödet från den löpan-
de verksamheten beror på den förbättrade resultatnivån samtidigt som de goda 
utleveranserna under vår och sommar medfört en lägre kapitalbindning i varula-
ger. Årets kassaflöde från investeringsverksamheten har belastats med 30,6 Mnkr 
avseende kontant betalning i samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby.

Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. 
Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och innefattar en checkräkningsfacilitet 
med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 
48 Mnkr. Den nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar huvud-
delen av koncernens befintliga lån samt checkräkningskredit och bankgarantira-
mar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuld-
sättningsgrad innefattar de huvudsakliga villkoren även rätt för huvudfinansiären 
att få insyn i verksamheten. Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte 
ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade 
amorteringarna till 48 Mnkr.

I samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby har Bergs Timber erhållit en 
ny checkräkningskredit på 65 Mnkr för finansiering av förvärvet. Samtidigt gjordes 
en nedsättning av den kreditfacilitet som beskrivs ovan med 12 Mnkr avseende 
bankgarantiramar. Efter justeringen uppgår kreditfaciliteten till 248 Mnkr. Den nya 
checkräkningskrediten ligger utanför det befintliga facilitetsavtalet och har en av-
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Finansiella mål
Styrelsen har fastställt följande finansiella mål för koncernens verksamhet:

Rörelsemarginal  större än 5 %
Nettoskuldsättningsgrad    högst 1,0
Soliditet    minst 40 %
Avkastning på sysselsatt kapital  större än 9 %

Koncernens finansiella ställning är fortsatt god och målen för soliditet och net-
toskuldsättningsgrad är uppnådda. Lönsamheten har förbättrats under året, men 
arbetet fortsätter med att förbättra lönsamheten och därmed kunna nå målen  
angående rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital.

Personaloptionsprogram
För att premiera ett långsiktigt engagemang hos verkställande direktören och att 
tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i verkställande direktörens 
ersättning och i övrigt öka intressegemenskapen mellan verkställande direktören 
och bolagets ägare beslutade årsstämman 2014 att införa ett personaloptionspro-
gram i enlighet med styrelsens förslag. Som en konsekvens av detta beslut beslu-
tade stämman även om en riktad emission av 750 000 teckningsoptioner som kan 
tilldelas till verkställande direktören över tre år om av styrelsen fastställda, årliga, 
kriterier uppfylls. Programmet har inte haft någon påverkan på periodens resultat. 
Se även not 6. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I november fattade styrelsen för Bergs Timber beslut om att investera 27,5 Mnkr i 
sågverket i Vimmerby. Investeringen innebär en modernisering av såglinjen som 
ökar effektiviteten och förbättrar sågutbytet. Investeringen görs delvis genom att 
utnyttja delar från den förvärvade sågverksutrustningen i Myresjö.

Framtidsutsikter 
Världskonjunkturen fortsätter att utvecklas väl och med detta ökar byggandet. Vi 
ser en ökad efterfrågan på trävaror i USA, Kina och Europa. Byggtakten i Sverige 
ligger kvar på en hög nivå. Nybyggandet i Sverige är i dagsläget präglat av fler-
familjshus i städer där stål och betong dominerar som byggmaterial. Det finns 

 Värde/volym Pris- Ungefärlig 
Prisutveckling 2016/2017 förändring resultateffekt

Försäljning
Trävaror  494 000   m³ +-5 % 43,3 Mnkr
Cellulosaflis 86 Mnkr +-5 % 4,2 Mnkr
Övriga biprodukter (bränsle-  
och spånprodukter) vissa  
leveranser sker fritt hos kunden 88 Mnkr +-5 % 4,4 Mnkr

Inköp
Sågtimmer 782 000  m³to +-5 % 31,7 Mnkr

KONCERNEN 

Nyckeltal (Mnkr) 16-17 15-16 14-15 13-14

Nettoomsättning 1 243,8 894,3 853,4 665,2
Resultat efter finansiella poster 31,1 - 4,0 - 37,1 - 13,4
Balansomslutning 692,7 663,4 564,0 490,0
Soliditet % 57,5 52,2 47,2 51,6
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,5 0,7 0,63
Rörelsemarginal % 3,0 0,3 - 3,5 - 1,1
Avkastning på sysselsatt kapital % 7,3 0,5 - 6,8 - 1,7
Avkastning på eget kapital efter skatt % 6,7 - 1,2 - 11,2 - 4,1
Medelantal anställda 208 168 178 158

Definitioner av icke IFRS-resultatmått framgår av not 28.

Våra medarbetare
Under de senaste åren har koncernen förändrats betydligt. Med en liten adminis-
tration och platt organisation har vi fått ett decentraliserat personalansvar och 
korta beslutsvägar. Vi är övertygade om att medarbetarnas trivsel och inställning 
till sitt arbete ökar med en närhet till beslutsfattandet. Den kraftiga förändringen av 
koncernens organisation ställer samtidigt höga krav på flexibilitet hos medarbetar-
na. Den fysiska närheten mellan våra anläggningar i Orrefors, Bitus, Gransjö och 
Broakulla samt mellan Mörlunda och Vimmerby möjliggör en flexibilitet där vi vid 
behov låter personal alternera mellan enheterna. 

Antalet anställda uppgår vid räkenskapsårets utgång till 221 personer (187), va-
rav 21 kvinnor (14). Genomsnittlig ålder för de anställda i koncernen är 47,6 år (45,8) 
och genomsnittlig anställningstid är 17,1 år (15,2).

talad nedsättning med 25 Mnkr per 2017-09-30. Facilitetsavtalet löper i övrigt med 
oförändrade villkor. Koncernen har under räkenskapsåret uppfyllt samtliga villkor 
enligt facilitetsavtalet. 

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under räkenskaps-
året uppgår till 35,2 Mnkr (18,4). Den enskilt största posten utgörs av förvärv av 
maskinell utrustning från sågverket i Myresjö. Bland övriga större investeringar 
finns investering i Broakulla i samband med omställning av produktionen samt 
uppgradering av hyvelintaget i Gransjö. Försäljning av anläggningstillgångar  
uppgår till 5,9 Mnkr varav 4,1 Mnkr avser försäljning av koncernens andel (33 %) 
av en samfälld skogsfastighet. Försäljningen av fastigheten gav en positiv resulta-
teffekt på 2,1 Mnkr.

nu klara tecken på att trä som byggmaterial på allvar kan ta upp konkurrensen 
som ett viktigt byggmaterial även i större och högre byggnader.

Vår viktiga engelska marknad präglas fortsatt av frågor rörande vad Brexit 
egentligen innebär och hur det i praktiken kan ske. Så här långt kan vi samtidigt 
konstatera att trävarukonsumtionen är fortsatt god. Glädjande är att den vikti-
ga Algeriska marknaden nu, efter en tid av importstopp, åter börjar importera 
trävaror. 

Jämfört med hösten 2016 har vi i år ett bättre råvaruflöde. Intresset för att 
sälja råvara är stort och vår kontraktering av rotstående skog har ökat. Det 
ökade utbudet motsvarar efterfrågan och är bra för att stabilisera dagens pris-
nivå på råvaran.

Efterfrågan på flis och övriga biprodukter är god.
Produktionen följer uppgjord plan och vi är nöjda med att Vimmerbysågen 

nu är helt integrerad i Bergs Timber. Delar av den utrustning som köpts vid såg-
verket i Myresjö är avyttrad. Vi ser samtidigt på flera intressanta möjligheter 
att använda delar från Myresjö i våra egna anläggningar. Här kan nämnas möj-
ligheten att bygga om och effektivisera sågen i Vimmerby samt flytt av torkar 
till sågverket i Gransjö.

Marknadsorganisationen har stärkts för att klara av en mera offensiv sats-
ning på marknadsföring och produktutveckling.

Miljöinformation
Bergs Timber bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Verk-
samheten har under räkenskapsåret bedrivits i Mörlunda, Vimmerby, Nybro, 
Orrefors, Gransjö och Broakulla. Tillståndet i Mörlunda avser produktion vid 
sågverk (utan någon särskild volymbegränsning skrivet i tillståndet) av sågade 
trävaror och bevattning av timmer med en högsta lagerkapacitet av 35 000 m³. 
Tillståndet i Orrefors avser produktion vid sågverk för upp till 300 000 m³ sågade 
trävaror och bevattning av timmer med en högsta lagerkapacitet av 50 000 m³. 
Gransjös tillstånd avser produktion vid sågverk för upp till 120 000 m³ sågade 
trävaror samt lagring och bevattning av högst 12 000 m³ timmer. Ett nytt tillstånd 
som avser produktion av upp till 250 000 m³ sågade trävaror samt lagring och 
bevattning av högst 60 000 m³ timmer har erhållits men ännu inte tagits i bruk. 
Verksamheten har bedrivits i oförändrad form och villkoren för tillståndet har 
uppfyllts. Broakullas tillstånd avser produktion vid sågverk av högst 250 000 m³ 
och bevattning av timmer upp till 60 000 m³. Tillståndet i Vimmerby avser pro-
duktion vid sågverk för upp till 300 000 m³ sågade trävaror. Lagring och bevatt-
ning av timmer ingår i tillståndet. Tillståndet i Nybro togs i anspråk 2016-01-14 
och avser träskydd av virke och träprodukter enligt behörighetsklass ett, upp 
till en volym av 500 000 m³ om året. Tillstånden innefattar även drift av pann-
centraler samt på vissa orter deponier för bark och aska. Den tillståndspliktiga 
produktionen motsvarar nästan hela koncernens nettoomsättning. 

 Med utgångspunkt från gällande riktvärden för den tillståndspliktiga verk-
samheten på Bitus i Nybro finns en sannolik framtida miljöförpliktelse att åter-
ställa 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.

Vid anläggningen i Mörlunda har man funnit förekomster av pentaklorfe-
noler i ett grundvattenrör.  Den ursprungliga föroreningskällan befinner sig 
troligen under en virkestork varför någon ytterligare åtgärd inte vidtagits. I 
Vimmerbyanläggningen har klorfenoler använts och föroreningar finns sanno-
likt i mark och grundvatten. Någon avsättning för sanering är inte beaktat i 
räkenskaperna. Kostnaden bedöms inte vara väsentlig.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer 

Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del av hur den globala konsumtio-
nen 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. Tabellen nedan redovisar hur resulta-
tet påverkas av prisförändringar på väsentliga parametrar.
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Finansiella risker
Bergs Timber är exponerat för finansiella risker, vilka huvudsakligen är  
relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och 
skuldhantering och valutarisker vid exportaffärer. En stor del av finansieringen 
har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella 
åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaex-
ponering är koncernens policy att normalt säkra 50 – 75 procent av förväntat 
valutaflöde för de närmaste sex månaderna.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete 
med att hantera dessa hänvisas till not 4.

Anläggningsvärden
Med anledning av att förluster har redovisats tidigare år har en prövning gjorts 
av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen ba-
seras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. En negativ avvikel-
se i gjorda antaganden kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. 
Prövningen medförde inte någon nedskrivning under räkenskapsåret. För ytterli-
gare information kring den genomförda prövningen hänvisas till not 25.

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

Bolagsstyrning
Arbetet i styrelsen för Bergs Timber AB styrs av den arbetsordning som årligen 
fastställs vid konstituerande styrelsemöte. Frågor rörande revision och intern 
kontroll bereds av styrelsens revisionsutskott och ersättningsfrågor bereds av 
ersättningsutskottet. Inför årsstämman har valberedningen i uppdrag att föreslå 
styrelseledamöter och revisorer samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvode. 
Mer information om styrelsens arbete och bolagsstyrning samt kontrollen över 
koncernens och moderbolagets finansiella rapportering i Bergs Timber finns i 
bolagsstyrningsrapporten på hemsidan www.bergstimber.se under rubrik koncer-
nen/bolagsstyrning/rapporter.

Allmänna upplysningar enligt Årsredovisningslagen 6 kapitel § 2a.
•  Antalet aktier uppgår till 170 787 689 B-aktier med en röst vardera.  

Några A-aktier finns för närvarande inte.
•  Hembudsskyldighet föreligger för A-aktierna både enligt  

bolagsordning och aktieägaravtal.
•  Norvik hf är den enskilt största ägaren och innehar 29,8 % av antal aktier och 

röster. Åke Bergh med maka innehar 6,9 %, Peter Thormalm 6,6 % och Setra 
Trävaror AB innehar 6,4 % av antalet aktier och röster.

•  Styrelsens bemyndigande: För att underlätta genomförandet av eventuella 
företagsförvärv och möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering 
fick styrelsen vid årsstämman i januari 2016 bemyndigande att, för tiden till 
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemis-
sion 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 11 000 000 kronor i aktiekapital 
(motsvarande 11 000 000 stycken B-aktier). Detta bemyndigande utnyttjades vid 
förvärvet av Setra Trävaror AB:s sågverk i Vimmerby.

Förslag till ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, 
att gälla från årsstämman 2018.

Ersättningspolicy
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare skall gälla från årsstämman 2018: 
Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras 
på den enskildes ansvarsområde och prestation. 

Rörlig ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta er-
sättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar eller avsättning till pen-
sionsförsäkring som skall vara kostnadsneutral för bolaget och får högst uppgå 
till 1/6 av den fasta årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse 
av kvantitativa och kvalitativa mål. 

Icke-monetära förmåner: Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmå-
ner, såsom företagsbilar och företagshälsovård. 

Pension: Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP- 
planen). Verkställande direktören kan alternativt ha premiebaserat pensionsavtal. 

Uppsägning och avgångsvederlag: För ledningspersoner är uppsägningstiden 
från företagets sida normalt sex månader och från den anställde tre-sex måna-
der. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till 
en årslön. 

Incitamentsprogram
Lämpligheten av eventuella aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram för 
ledningen utvärderas fortlöpande. 

Beslut om ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda frågor avseende princi-
per för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget skall föreläggas styrel-
sen för beslut och tas upp för fastställelse av årsstämman. 

Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i enskilt fall före-
ligger särskilda skäl för detta. 

Ovanstående riktlinjer har även gällt under räkenskapsåret 2016-2017.

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

 Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 5,9 Mnkr (5,0). Resultatet ef-
ter finansiella poster uppgick till – 2,2 Mnkr (- 0,7). Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 0 Mnkr (0). Moderbolaget har under räken-
skapsåret förvärvat rörelsen vid sågverket i Vimmerby från Setra Trävaror AB. 
Förvärvet omfattar samtliga anläggnings- och lagertillgångar, med avdrag 
för vissa rörelseskulder. Betalningen för rörelsen har erlagts dels genom  
11 000 000 nyemitterade aktier i Bergs Timber och dels genom kontant ersätt-
ning. Köpet av sågverket i Vimmerby har transporterats ned till dotterbolaget 
Bergs Timber Production AB.

Moderbolaget har också erhållit ett koncernbidrag från Bergs Timber Pro-
duction AB.  

Väsentliga händelser i Moderbolaget
Vid en extra bolagsstämma den 28 augusti 2016 beslutades efter en begäran från 
Kieryd Gård AB och Rörvik Timber Höglandet AB om en särskild granskning av 
förvärvet av Bergs Timber Broakulla AB. Under räkenskapsåret har den särskil-
de granskningsmannen tillsänt bolaget en rapport efter utförd granskning. Enligt 
granskningsrapporten finns det inget som tyder på att apportemissionen borde ha 
behandlats som en riktad kontantemission eller att det har skett några överträdel-
ser av aktiebolagslagens så kallade generalklausul. En extra bolagsstämma har 
hållits den 29 juni 2017 där den särskilde granskningsmannen föredrog rapporten. 
Kostnaden för den särskilda granskningen uppgår till 0,8 Mnkr och har belastat 
tredje kvartalet. Utöver de direkta kostnaderna har granskningen varit tidskrävan-
de för bolaget och nu kan full fokus läggas på verksamheten.

Förslag till vinstdisposition se även not 27
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinst-
medel enligt balansräkningen 180 340 764 kronor, varav överkursfond 93 829 184 
kronor disponeras på följande sätt:

Utdelas till aktieägarna  Kronor 8 539 384 
Överförs i ny räkning Kronor 171 801 380  
 Kronor 180 340 764

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 29 januari 2018.
Med anledning av att styrelsen föreslår att årsstämman den 25 januari 2018  

beslutar om utdelning med 0,05 kronor per aktie, får styrelsen härmed avge 
följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter 
föreslagen utdelning. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen är för-
svarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje 
styckena i aktiebolagslagen. Styrelsen vill därvid framhålla följande.

Föreslagen utdelning påverkar endast bolagets soliditet marginellt som blir  
99,1 % såväl före som efter föreslagen utdelning och koncernens soliditet  
sjunker från 57,5 % till 57,0 % beräknat på balansräkningen den 31 augusti 
2017. Styrelsen anser denna soliditet vara betryggande med beaktande av den 
bransch koncernen är verksam inom.

Enligt styrelsens uppfattning kommer den föreslagna utdelningen inte att  
påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktel-
ser och bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl föränd-
ringar 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 förväntas 
inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare 
affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer.

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållan-
den vilka kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. 
Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen utdelning 
inte framstår som försvarlig.

Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer  
171 801 380 kronor att återstå av fritt eget kapital, beräknat per 31 augusti 2017.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital 
efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhet-
ens art, omfattning och risker.
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FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN / RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING

BELOPP I MNKR  NOT  2016-2017  2015-2016

Nettoomsättning 2,3 1 243,8 894,3
Förändring av produkter i arbete   
och färdiga varor  - 34,3 11,7
Övriga rörelseintäkter 5 6,3 10,4

Summa   1 215,8 916,4
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter  - 819,0 - 633,6
Övriga externa kostnader  - 185,6 - 140,2
Personalkostnader 6 - 124,2 - 87,5
Avskrivningar och nedskrivningar 7,8 - 45,2 - 43,2
Övriga rörelsekostnader  - 4,7 - 9,5

Summa rörelsekostnader  - 1 178,7 - 914,0

Rörelseresultat  37,1 2,4
   
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter mm 9 0,1 0,2
Räntekostnader mm 10 - 6,1 - 6,6

Resultat efter finansiella poster  31,1 - 4,0 
  
Skatt på årets resultat 11 - 6,1 0,3

Årets resultat  25,0 - 3,7
   
Hänförligt till:   
Moderbolagets aktieägare  25,0 - 3,7
Innehav utan bestämmande inflytande  - -
   
Resultat per aktie, kr  0,15 - 0,03
Resultat per aktie efter full utspädning, kr 2) 0,15 - 0,03
Antal aktier i tusental i genomsnitt  166 204 121 172
   
Nettoomsättning per 
geografisk marknad  2016-2017 2015-2016
Sverige  407,1 333,8
Övriga Europa  520,0 433,4
Övriga Världen  316,7 127,1

  1 243,8 894,3

RESULTATRÄKNING - KONCERNEN 1)

1)  Årets resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen  
separat rapport över totalresultatet presenteras.

2)  I optionsprogrammet är 250 000 optioner intjänade. Optionsprogrammet avslutades 2016-08-31 och därför 
kan inga ytterligare optioner tjänas in. Med hänsyn till det fastställda lösenpriset är det inte sannolikt att 
optionerna kommer att utnyttjas. Optionsprogrammet har inte haft någon påverkan på årets resultat. Den 
teoretiska utspädningseffekten skulle även vid full utspädning vara oväsentlig.

BALANSRÄKNING - KONCERNEN

BELOPP I MNKR  NOT  17-08-31 16-08-31

Finansiella anläggningstillgångar och  
övriga anläggningstillgångar  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 0 0
Andra långfristiga fordringar  1,6 1,5
Uppskjuten skattefordran 11 20,2 26,2

Summa finansiella anläggningstillgångar  27,7 21,8

Summa anläggningstillgångar  287,2 280,4

Omsättningstillgångar   
Varulager 13 226,0 253,6

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 4 145,0 92,8
Skattefordringar  3,0 3,7
Övriga fordringar  17,8 8,7
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 14 12,6 7,5

Summa kortfristiga fordringar  178,4 112,7

Kassa och bank  1,1 16,7

Summa omsättningstillgångar  405,5 383,0

SUMMA TILLGÅNGAR  692,7 663,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital
Aktiekapital     170,8 159,8
Övrigt tillskjutet kapital  160,9 145,6
Balanserat resultat  41,7 45,4
Årets resultat  25,0 - 3,7

Summa eget kapital  398,4 347,1
   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 16 64,5 53,1
Övriga avsättningar 15 0,6 0,6

Summa långfristiga skulder  65,1 53,7
   
Kortfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut 17 58,9 137,3
Leverantörsskulder  123,0 76,3
Övriga skulder  12,9 18,6
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter 18 34,4 30,4

Summa kortfristiga skulder  229,2 262,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  692,7 663,4
  
Varav räntebärande skulder   
Kortfristig checkkredit  28,6 113,7
Övriga kortfristiga  30,3 23,6 
Långfristig checkkredit  34,9 -
Övriga långfristiga  29,6 53,1

Summa räntebärande skulder  123,4 190,4

För ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 19 och 20.

BALANSRÄKNING - KONCERNEN

BELOPP I MNKR  NOT  17-08-31 16-08-31

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Immateriella tillgångar 7  
Goodwill  1,8 1,8
Programvaror  0,1 0,2

Summa immateriella anläggningstillgångar  1,9 2,0

Materiella anläggningstillgångar 8  
Byggnader och mark  103,3 102,1
Skogs- och jordbruksfastigheter  0 2,2
Maskiner och andra tekniska   
anläggningar  141,7 136,6
Inventarier, verktyg och installationer  3,0 4,1
Pågående nyanläggningar och   
förskott avseende materiella    
anläggningstillgångar  15,5 5,7

Summa materiella anläggningstillgångar  263,5 250,7
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FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KASSAFLÖDESANALYS

BELOPP I  MNKR AKTIEKAPITAL ÖVRIGT TILLSKJUTET BALNSERADE ÅRETS SUMMA EGET
  KAPITAL VINSTMEDEL INKL RESULTAT KAPITAL  

Eget kapital 2015-09-01 113,4 107,2 74,4 -29,0 266,0
TTotalresultat     
Årets resultat    -3,7 -3,7
Transaktioner med aktieägare     
Omföring av föregående års resultat   -29,0 29,0 0
Nyemission 46,4 40,2   86,6
Emissionskostnad  -2,4   -2,4
Skatteeffekt avseende emissionskostnad  0,5   0,5
Personaloptioner    0,1 0,1

Utgående eget kapital 2016-08-31 159,8 145,6 45,4 -3,7 347,1  
 
Eget kapital 2016-09-01 159,8 145,6 45,4 -3,7 347,1
Totalresultat     
Årets resultat    25,0 25,0
Transaktioner med aktieägare     
Omföring av föregående års resultat   -3,7 3,7 
Nyemission 11,0 15,6   26,6
Emissionskostnad  - 0,4    - 0,4
Skatteeffekt avseende emissionskostnad  0,1   0,1

Utgående eget kapital 2017-08-31 170,8 160,9 41,7 25,0 398,4

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL - KONCERNEN

Antalet aktier uppgår till 170 787 689 (159 787 689), samtliga av samma aktieslag och med samma röstetal. Kvotvärdet per aktie är 1 krona. Styrelsen har under året utnyttjat årsstämmans bemyndigande att fatta beslut om emis-
sion av högst 11 000 000 aktier i en apportemission vid förvärvet av Setra Trävaror AB:s sågverk i Vimmerby. Med ledning av börskursen för Bergs Timber på transaktionsdagen, 2,42 kronor per aktie, tillförde apportemissionens 
11 000 000 aktier 26 620 000 kronor i eget kapital fördelat enligt tabellen ovan. Allt kapital tillkommer moderbolagets aktieägare.

KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN

BELOPP I MNKR  NOT 2016-2017 2015-2016

  21 
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster   31,1 - 4,0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.   41,8 33,7
Betald inkomstskatt   0,7 -1,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  73,6 28,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager 1)   63,7 - 33,2
Förändring av rörelsefordringar 1)   - 66,5 10,7
Förändringar av rörelseskulder 2)   41,0 - 39,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten   111,8 - 33,7

Investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterföretag                                  - 69,1
Förvärv av rörelsegren  26 -30,6 -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   - - 0,2
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   - 35,2 - 18,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   5,9 1,5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten   - 59,9 52,0

Finansieringsverksamheten    
Emissionskostnad   - 0,4 - 2,4 
Upptagna lån   8,6 57,3
Förändring checkkredit   - 50,3 41,7
Amortering av låneskulder   - 25,4 -   98,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - 67,5 - 2,0

Årets kassaflöde   - 15,6 16,3
Likvida medel vid årets början   16,7 0,4
Likvida medel vid årets slut   1,1 16,7

1) ökning - / minskning +    2) Ökning + / minskning -  
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BELOPP I MNKR  NOT  2016-2017  2015-2016

Nettoomsättning 2, 3 5,9 5,0
Övriga rörelseintäkter 5 0,1 0

Summa rörelseintäkter  6,0 5,0
   
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader  - 3,1 - 3,2
Personalkostnader 6 - 5,0 - 4,2
Avskrivningar och nedskrivningar 7, 8 -0,1 - 0,1
Övriga rörelsekostnader  - 2,0 -0,1
Summa rörelsekostnader  - 10,1 - 7,6

Rörelseresultat  - 4,1 -2 ,6
   
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter m.m. 9 2,1 2,3
Räntekostnader m.m. 10 - 0,2 - 0,4

Resultat efter finansiella poster  - 2,2 0,7
   
Bokslutsdispositioner 22 20,0 - 15,2

Resultat före skatter  17,8 - 15,9

Skatt på årets resultat 11 - 4,0 3,5

Årets resultat  13,8 - 12,4

RESULTATRÄKNING-MODERBOLAGET 1)

1) Årets resultat överensstämmer med totalresultatet varför 

ingen separat rapport över totalresultatet presenteras. 

FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET / RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING

BELOPP I MNKR  NOT  17-08-31 16-08-31

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Immateriella tillgångar 7  
Programvaror  0 0
Materiella anläggningstillgångar 8  
Skogs- och jordbruksfastigheter  0 0
Inventarier, verktyg och installationer  0 0,1
Finansiella anläggningstillgångar och  
övriga anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 23 254,6 254,6
Uppskjuten skattefordran 11 17,8 21,6

Summa anläggningstillgångar  272,4 276,3

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Fordringar hos koncernföretag  121,0 78,4 
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 14 0,2 0,2
Kassa och bank  0,5 0,3

Summa omsättningstillgångar  121,7 78,9

SUMMA TILLGÅNGAR  394,1 355,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital    
Bundet eget kapital   
Aktiekapital     170,8 159,8
Reservfond  39,4 39,4

Summa bundet eget kapital  210,2 199,2

Fritt eget kapital   
Överkursfond  93,9 78,6
Balanserat resultat  72,7 85,1
Årets resultat  13,8 - 12,4

Summa fritt eget kapital  180,4 151,4

Summa eget kapital  390,6 350,5

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder  1,3 3,0
Skulder till koncernföretag  0,1 0,1
Övriga skulder  0,3 0,2 
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter 18 1,8 1,4

Summa kortfristiga skulder  3,5 4,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  394,1 355,2

BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET

För ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 19 och 20.
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BELOPP I  MNKR AKTIE RESERV- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS SUMMA
 KAPITAL FOND FOND RESULTAT RESULTAT EGET KAPITAL 

Eget kapital 2015-09-01 113,4 39,4 40,2 113,6 - 28,4 278,2
Totalresultat      
Årets resultat     - 12,4 - 12,4
Transaktioner med aktieägare      
Omföring av föregående års resultat    - 28,4 28,4 0
Nyemission 46,4  40,2   86,6
Emissionskostnad   - 2,4          - 2,4 
Skatteeffekt avseende emissionskostnad   0,5   0,5

Utgående eget kapital 2016-08-31 159,8 39,4 78,6 85,1 -12,4 350,5
      
Eget kapital 2016-09-01 159,8 39,4 78,6 85,1 -12,4 350,5
Totalresultat      
Årets resultat     13,8 13,8
Transaktioner med aktieägare      
Omföring av föregående års resultat    -12,4 12,4 0
Nyemission 11,0  15,6   26,6
Emissionskostnad   - 0,4   - 0,4
Skatteeffekt avseende emissionskostnad   0,1   0,1

Utgående eget kapital 2017-08-31 170,8 39,4 93,9 72,7 13,8 390,6

Föreslagen utdelning för räkenskapsåret 16-17    8,5  8,5 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL - MODERBOLAGET

Antalet aktier uppgår till 170 787 689 (159 787 689), samtliga av samma aktieslag och med samma röstetal. Kvotvärdet per aktie är 1 krona. Styrelsen har under året utnyttjat årsstämmans bemyndigande att fatta beslut 
om emission av högst 11 000 000 aktier i en apportemission vid förvärvet av Setra Trävaror AB:s sågverk i Vimmerby. Med ledning av börskursen för Bergs Timber på transaktionsdagen, 2,42 kronor per aktie, tillförde 
apportemissionens 11 000 000 aktier 26 620 000 kronor i eget kapital fördelat enligt tabellen ovan.

FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KASSAFLÖDESANALYS

BELOPP I MNKR  NOT 2016-2017 2015-2016

  21 
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster   - 2,2 - 0,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm   0 0,2
Betald inkomstskatt   0,1 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  - 2,1 - 0,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Förändring av rörelsefordringar 1)   4,0 17,3
Förändringar av rörelseskulder 2)   - 1,3 - 12,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten   0,6 4,5

Investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterföretag                                    0  - 2,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0 0,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten   0 - 2,0

Finansieringsverksamheten 
Emissionskostnad   - 0,4 - 2,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - 0,4 - 2,4

Årets kassaflöde   0,2 0,1
Likvida medel vid årets början   0,3 0,2
Likvida medel vid årets slut   0,5 0,3

KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET

1) ökning - / minskning +   2) Ökning + / minskning - 
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Belopp i miljoner kronor (Mnkr) där inte annat anges.

KONCERNEN
Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Re-
porting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpreta-
tions Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämp-
ning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapportering, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Såvida inget annat nämns under rubriken Moderbolagets redovisningsprinci-
per tillämpar moderbolaget samma principer som koncernen. De avvikelser som 
förekommer är föranledda av begränsningar i möjligheten att tillämpa IFRS i mo-
derbolaget till följd av årsredovisningslagen (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 rapporterings-
valutan för såväl moderbolag som koncern. De finansiella rapporterna presente-
ras därför i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade 
till miljoner kronor. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings-
värden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderats till verkligt 
värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderats till verkligt värde består av 
derivatinstrument, eller av finansiella tillgångar som innehas för handel.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företags-
ledningen gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen.  Uppskatt-
ningarna 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 redovi-
sade värdena på tillgångar 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 upp-
skattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändring-
en 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 25. De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har 
tillämpats konsekvent på de perioder som presenteras i koncernens finansiella 
rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har 
tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering.

Ändrade och nya redovisningsprinciper för året
Från 2016/17 har följande nya standarder tillämpats:

IAS 19 Ersättningar till anställda 
Den innebär ändring avseende redovisning av anställdas eller tredje parts bidrag 
till förmånsbestämda planer som är kopplade till tjänstgöring. Ändringen introdu-
cerar en skillnad i redovisningen beroende på om bidraget är avhängigt antalet 
tjänstgöringsår eller inte. Ändringen har inte påverkat koncernens redovisning.

 
Framtida ändringar av redovisningsprinciper
Nedan presenteras de nya och ändrade standarder som ska tillämpas för räken-
skapsåret 2016/2017 eller senare.

IFRS 9, Financial Instruments 
Standarden har godkänts av EU och träder i kraft den 1 januari 2018 och 
ersätter då IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den 
nya standarden har omarbetats i olika delar, en del avser redovisning och  
värdering av finansiella tillgångar samt finansiella skulder. IFRS 9 anger att finan-
siella tillgångar ska klassificeras i tre olika kategorier. Klassificering fastställs vid 
första redovisningstillfället utifrån egenskaper i tillgången och företagets affärs-
modell. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Den 
största förändringen avser skulder redovisade till verkligt värde. För dessa gäller 
att den del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken 
ska redovisas i övrigt totalresultat istället för i resultatet såvida detta inte orsakar 
inkonsekvens i redovisningen.
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Den andra delen avser säkringsredovisning. Till stora delar innebär de nya princi-
perna bättre förutsättningar för en redovisning som ger en rättvis bild av ett bolags 
hantering av finansiella risker med finansiella instrument. 

Slutligen har nya principer introducerats avseende nedskrivningar av finan-
siella tillgångar, där modellen baseras på förväntade förluster. Syftet med den nya 
modellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare 
skede. Effekterna av dessa förändringar skall utredas och är inte kända i nuläget.

IFRS 15
IFRS 15 behandlar redovisning av intäkter och kommer träda i kraft på räken-
skapsår som påbörjas efter 1 januari 2018. Standarden ersätter då både IAS 18 
och IAS 11 tillsammans med de relaterade uttalandena till dessa standarder 
(IFRIC 13, 15, 18 och SIC 31). Effekten av denna förändring skall utredas och är 
inte känd i nuläget.

Rapportering för segment
Bergs Timbers högste verkställande beslutsfattare styr och leder verksamheten 
efter produktionsenheter. Bergs Timber har identifierat fem segment som följs 
upp löpande. I enlighet med rekommendationen så kan rörelsesegment aggrege-
ras om de har likartade ekonomiska egenskaper och även liknar varandra med 
avseende på a) produkterna och tjänsternas karaktär, b) karaktären på produk-
tionsprocessen, c) de kundkategorier som använder produkten eller tjänsten,  
d) hur produkterna distribueras eller tjänsterna utförs, och e) i vilken utsträckning 
verksamheten, i tillämpliga fall påverkas av olika regelverk. Bergs Timber har kon-
staterat att de fem segmenten har likartade ekonomiska egenskaper och i övrigt 
liknar varandra. Därför har man valt att aggregera de aktuella rörelsesegmenten 
och enbart redovisa ett rörelsesegment som benämns som sågade och vidareför-
ädlade trävaror innefattande 100 procent av externa intäkter.  

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

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från ba-
lansdagen.

För varje balanspost som inkluderar belopp som förväntas återvinnas eller beta-
las 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 inflytande.  
Bestämmande inflytande innebär att direkt eller indirekt ha rätt att utforma ett före-
tags 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 anslut-
ning till förvärvet. I analysen 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 emittera-
de egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade 
nettotillgångarna. 
Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av för-
värvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser 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 omvärdering sker till verkligt värde av 
villkorad köpeskilling redovisas denna i rörelseresultatet.

Dotterbolagets finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen 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 upprättande av koncernredovisningen.

Intäkter
Koncernens nettoomsättning består i allt väsentligt av intäkter från försäljning av 
varor. Inkomst vid varuförsäljningen redovisas som intäkt då koncernen till köpa-

ren vid leveransen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är för-
knippade med varornas ägande och inte heller utövar någon reell kontroll över 
de varor som sålts.

Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas med avdrag för lämnade rabatter. Intäkter redovisas inte om det är sanno-
likt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen.

Intäkter av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesdagen om inte 
risker och förmåner övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle. Kontrollen över 
tillgången kan ha övergått vid ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten och om 
så har skett intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tidpunkt. 
Vid bedömning av intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan 
parterna beträffande risker och förmåner samt engagemang i den löpande förvalt-
ningen. Därutöver beaktas omständigheter som kan påverka affärens utgång vilka 
ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll.

Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt när det före-
ligger 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 som sammanlagt är positiva redovisas som övriga rörel-
seintäkter vilket även inkluderar positiv värdeförändring på derivat.

Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader
Kostnader avseende operationella leasar 
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över  
kontraktets löptid. 

Kostnader avseende finansiella leasar 
Minimileasingavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den 
utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje 
leasingperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den 
under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de 
perioder de uppkommer.

Övriga rörelsekostnader
Valutakursdifferenser som sammanlagt är negativa redovisas som övriga rörelse-
kostnader vilket även inkluderar negativ värdeförändring av derivat.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och ford-
ringar, räntekostnader på lån och utdelningsintäkter.

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med till-
lämpning 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 lea-
singbetalningar är redovisad i resultaträkningen genom tillämpning av effektivränt-
emetoden. 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 tillgångssi-

dan likvida medel, kundfordringar, aktier, kortfristiga placeringar och derivat. Bland 
skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde. Redovisning sker därefter beroende av hur de har 
klassificerats enligt nedan.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget 
blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balans-
räkningen 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 rea-
liseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontroll över dem. Detsamma gäller för del 
av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktel-
sen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller del av finansiell 
skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som 
utgår den dagen då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången för-
utom i de fall bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper då tillämpas 
likviddags redovisning.

Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens note-
rade köpkurs på balansdagen. 

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indika-
tioner på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov 
av nedskrivning.
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IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier.
Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. 

Företagsledningen bestämmer klassificeringen vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. 

De kategorier som återfinns i koncernen är följande;

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar och skulder som 
innehas för handel och andra finansiella tillgångar och skulder som företaget ini-
tialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång och skuld klassificeras 
som innehav för handel om den förvärvats i syfte att säljas på kort sikt. Derivat klas-
sificeras som innehav för handel. Tillgångar och skulder i denna kategori värderas 
löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör derivat 
med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa, och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. Fordringarna uppkommer då företag tillhandahåller 
pengar, varor och tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att idka handel i ford-
ringsrätterna. Kategorin innefattar även förvärvade fordringar. Tillgångar i denna 
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde  
bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte 
klassificeras i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initi-
alt valt att klassificera i denna kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpan-
de till verkligt värde med värdeförändring via övrigt totalresultat mot eget kapital. 
Vid den tidpunkt placeringarna bokas bort från balansräkningen omförs tidigare 
redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital via övrigt totalresultat till 
resultaträkningen.

Andra finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräk-
nades när skulden togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom direkta 
emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid.

Kassa och bank
Kassa och bank består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavan-
den hos banker och motsvarande institut. Dessa tillgångar klassificeras i kategorin 
lånefordringar och kundfordringar.

Andra långsiktiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav utgörs av aktier och klassificeras som 
finansiella tillgångar som kan säljas. Vid förändring av verkligt värde redovisas 
värdeförändringen via övrigt totalresultat.

Långfristiga fordringar och övriga fordringar
Långfristiga fordringar och övriga fordringar är fordringar som uppkommer då  
företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel med fordringsrätten. 
Om den förväntade innehavstiden är längre tid än ett år utgör de långfristiga ford-
ringar och om den är kortare övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör kategorin 
lånefordringar och kundfordringar.

Kundfordringar
Kundfordringar klassificeras i kategorin lånefordringar och kundfordringar. Kund-
fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra 
fordringar som bedöms individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför 
värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar av kund-
fordringar redovisas i rörelsens kostnader. Kundfordringar i utländsk valuta räknas 
om till svenska kronor till balansdagens kurs.

Skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att de initialt 
redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaff-
ningstidpunkten värderas lånet till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivränte-
metoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan kort-
fristiga har en löptid kortare än 1 år.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder. Leverantörs-
skulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Derivat 
Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt och valutaoptionskontrakt som 
utnyttjas för att täcka kursrisker för valutakursförändringar samt derivat kopplade 
till koncernens elförsörjning. Värdeförändringar på derivatinstrument redovisas i 

Följande avskrivningsprocentsatser har tillämpats:   

Maskiner och andra tekniska anläggningar     10-20  % 
Inventarier, verktyg och installationer     20-33  %
Industribyggnader och markanläggningar    4-5  % 
Bostadsfastigheter    2  %
Programvaror (immateriella tillgångar)    20-25  %

resultaträkningen. Dessa derivat klassificeras i kategorin innehav för handel, då 
säkringsredovisning inte tillämpas.

Materiella anläggningstillgångar

Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 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 anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I an-
skaffningsvärdet 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 an-
skaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvär-
det är kostnader för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster 
och juristtjänster.

Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar inkluderar utgif-
ter för material, utgifter för ersättningar till anställda, om tillämpligt andra tillverk-
ningsomkostnader 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 nyttjandeperi-
oder behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar.

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

Leasade tillgångar
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller opera-
tionell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmå-
nerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasingta-
garen, om så inte är fallet är det fråga om operationell leasing.

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i kon-
cernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas 
som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan 
medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över kontraktets löptid. 
 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att kom-
ma 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 anskaffnings-
värdet 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 kom-
ponenter, 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 komponenternas bedömda nytt-
jandeperiod 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 nytt-
jandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna delas in i kontors- och indu-
strifastigheter och består av flera komponenter vars nyttjandeperiod skiljer sig åt. 
Bedömning av tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.
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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 processer, redovisas som 
tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommer-
siellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen 
och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade vär-
det 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 resultaträkningen 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 till-
gång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska 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. Inkuransrisker har därvid beaktats.  
Anskaffningskostnaden för egentillverkade produkter har beräknats enligt produk-
tionskalkyl där skälig andel av indirekta kostnader har medtagits. Hänsyn har tagits 
till lagerpartiernas bearbetningsgrad.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar med undantag för varulager och 
uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det 
finns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. Tillgångar med obestämbar livslängd testas årligen 
för nedskrivning. För undantagna tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt 
respektive standard. Nedskrivningsbehov föreligger om det redovisade värdet 
(bokfört värde av operativt kapital) på tillgångarna överstiger återvinningsvärdet. 

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild 
tillgång 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 redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En 
nedskrivning belastar resultaträkningen.

Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorin lånefordringar och kund-
fordringar vilken redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvär-
det av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då 
tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras 
inte. Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta av verkligt värde minus 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet (nuvärdet av det beräknade framtida 
inbetalningsöverskottet som tillgången förväntas ge upphov till genom att an-
vändas i verksamheten). Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida  
kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk 
som är förknippad med den speciella tillgången. För en tillgång som inte genererar  
kassaflöden som är väsentligen oberoende av andra tillgångar så beräknas åter-
vinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivning av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet an-
skaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan 
hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.

Nedskrivningar på andra tillgångar återförs 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.

En nedskrivning återförs endast i den utsträckning tillgångens redovisade värde 
efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft 
om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som 
då skulle ha gjorts. Nedskrivning av goodwill återförs inte.

Ersättningar till anställda 
Personaloptionsprogram
För att premiera ett långsiktigt engagemang hos verkställande direktören 
och att tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i verkställande  
direktörens ersättning och i övrigt öka intressegemenskapen mellan verk-
ställande direktören och bolagets ägare beslutade årsstämman 2014 att införa 
ett personaloptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Som en konsekvens  
av detta beslut beslutade stämman även om en riktad emission av  
750 000 teckningsoptioner som kan tilldelas till verkställande direktören 

över tre år om av styrelsen fastställda, årliga, kriterier uppfylls. Samman-
lagt har 250 000 optioner tilldelats, med beaktande av lösenpriset är det 
inte sannolikt att optionerna kommer att nyttjas. Programmet har inte haft  
någon påverkan på periodens resultat. Teckningsoptionerna kan nyttjas under 
perioden 2017-09-01 – 2017-12-31.

Förmånsbaserade pensioner
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP2-planens förmånsbestämda pensions-
åtaganden 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 2016/2017 har bolaget inte 
haft tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella andel av pla-
nens 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 individu-
ellt 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 1,9 Mnkr (1,7). Koncernens 
andel av de sammanlagda avgifterna till planen och koncernens andel av det totala  
antalet aktiva medlemmar i planen uppgår till 0,009 respektive 0,008 procent (0,011 
respektive 0,007).

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas 
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas för-
säkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med 
IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 
125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 
125 procent eller överstiger 155 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 premi-
ereduktioner. Vid utgången av 2016 uppgick Alectas överskott i form av den 
kollektiva konsolideringsnivån till 149 procent (153).

Avgiftsbaserade pensioner
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat 
juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncer-
nens 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 erbjudande 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 ersättningar 
för varje personalkategori eller befattning och tiden för planens genomförande.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig  
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är 
troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effek-
ten 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 praktiken 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 skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade vär-
den på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten 
skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslu-
tade 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 utnytt-
jas. 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.
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NOT 2 / NETTOOMSÄTTNING

NETTOOMSÄTTNING KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16
Varuförsäljning
Trävaror 987,1 662,4 0 0
Biprodukter (cellulosaflis, spån, bränsleprodukter m.m.) 171,6 132,7 0 0
Massaved och sågråvara 72,2 79,8 0 0

 1 230,9 874,9 0 0
Tjänsteuppdrag    
Träskyddsbehandlingar, transport-
ersättningar och skogliga tjänster.  12,9 19,4 0 0 
Administrationsersättning koncern - - 5,9 5,0

 1 243,8 894,3 5,9 5,0

NOT 3 / UPPLYSNINGAR FÖR GEOGRAFISKA MARKNADER

GEOGRAFISK FÖRDELNING NETTOOMSÄTTNING ANLÄGG.TILLG.

Koncernen 16-17 15-16 16-17 15-16

Sverige 407,0 333,8 287,2 280,4
Storbritannien 376,4 360,9 0 0
Danmark 34,0 21,3 0 0
Island 17,9 0 0 0
Frankrike 17,7 14,1 0 0
Polen 17,3 5,0 0 0
Belgien 16,2 11,3 0 0
Tyskland 9,6 5,6 0 0
Nederländerna 8,7 8,5 0 0
Spanien 6,9 2,8 0 0
Norge 6,3 1,6 0 0
Estland 3,2 0 0 0
Italien 3,1 0,3 0 0
Övriga Europa 2,7 2,0 0 0

 520,0 433,4 0 0

USA 94,1 36,9 0 0
Egypten 93,5 4,9 0 0
Kina 35,9 15,7 0 0
Saudiarabien 18,4 10,4 0 0
Algeriet 17,0 9,5 0 0
Tunisien 12,9 8,2 0 0
Libyen 12,3 12,1 0 0
Marocko 9,8 4,4 0 0
Taiwan 5,8 0 0 0
Japan 4,2 2,1 0 0
Sudan 3,1 8,6 0 0
Yemen 2,2 2,6 0 0
Indien 2,2 4,3 0 0
Sydkorea 1,7 3,6 0 0
Israel 0,8 1,4 0 0
Övriga Världen 2,9 2,4 0 0
 316,8 127,1 0 0

 1 243,8 894,3 287,2 268,7

Moderbolaget 16-17 15-16 16-17 15-16

Sverige 5,9 5,0 272,4 276,3
 5,9 5,0 272,4 276,3

Försäljning sker i huvudsak till kunder i Europa samt till kunder i länder i Mellan-
östern/Nordafrika. All produktion sker i Sverige. Koncernens största kund står för  
13,8 procent (18,2) av nettoomsättningen, vilket innebär 171,1 Mnkr (163,1) och  
redovisas i koncernens rörelsesegment sågade och vidareförädlade trävaror.  
Ytterligare en kund står i år för mer än 10 procent av nettoomsättningen, 10,6 pro-
cent motsvarande 132,6 Mnkr av nettoomsättningen.

NOT 4 / FINANSIELLA INSTRUMENT

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, refi-
nansierings- och kreditrisker.

Valutarisker
Koncernens policy för att skydda koncernen mot valutarisker är att normalt 
säkra 50 – 75 procent av det förväntade nettoinflödet i utländsk valuta de  
kommande sex månaderna. En stor del av koncernens försäljning sker i ut-
ländsk valuta såsom EURO, GBP och USD. Det nettoinflöde som beskrivs här 
avser nettoinflöde före beaktande av valutasäkringar. Nettoinflödet av EURO 
uppgick under räkenskapsåret till 66 Mnkr (18) i motvärde SEK och en genom-
snittlig avräkningskurs till 9,43 kr/EURO (9,34). Nettoinflödet av GBP uppgick 
under räkenskapsåret till 400 Mnkr (354) i motvärde SEK och en genomsnittlig 
avräkningskurs till 11,00 kr/GBP (12,20). Nettoinflödet av USD uppgick under 
räkenskapsåret till 148 Mnkr (58) i motvärde SEK och en genomsnittlig avräk-
ningskurs till 8,59 kr/USD (8,46). Koncernens inköp sker huvudsakligen i SEK, viss 
import av råvara kan dock ske i utländsk valuta, i huvudsak NOK. Storleken på 
pågående säkringar via valutaterminskontrakt och valutaoptionskontrakt (ut-
ländsk valuta i 1 000 tal) samt effekter av dessa på balansdagen, framgår nedan.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
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 tillförlitlig 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 moderbo-
laget 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 sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendatio-
nen 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 tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenterats i moderbolagets finansiella 
rapporter.

Finansiella instrument
Moderbolaget tillämpar inte värderingsreglerna i IAS 39. I moderbolaget värderas 
finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskriv-
ning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på 
samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar. Le-
asade tillgångar redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

Transaktionskostnader vid förvärv av dotterbolag redovisas i moderbolaget som 
aktier i dotterbolag i balansräkningen. 

Ersättningar och pension till anställda
Moderbolaget följer tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens 
föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt.  

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.  
I koncern-redovisningen delas däremot obeskattade reserver 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 bokslutsdisposi-
tion och aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren. I moderbola-
get aktiveras aktieägartillskott som aktier och andelar i den mån nedskrivning inte 
erfordras medan koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
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Likviditets- eller kassaflödesrisker
Likvida medel uppgick i koncernen till 1,1 Mnkr (16,7), vartill kommer outnyttjade 
checkkrediter om 176,5 Mnkr (61,3). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- 
och investeringsramar på cirka 15,5 Mnkr (38,9). 

Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. 
Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och innefattar en checkräkningsfacilitet 
med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om  
48 Mnkr. Den nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar huvudde-
len av koncernens befintliga lån samt checkräkningskredit och bankgarantiramar. 
Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsätt-
ningsgrad innefattar de huvudsakliga villkoren även rätt för huvudfinansiären att 
få insyn i verksamheten. Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska 
överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade 
amorteringarna till 48 Mnkr.

  I samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby har Bergs Timber erhållit en 
ny checkräkningskredit på 65 Mnkr för finansiering av förvärvet. Samtidigt gjordes 
en nedsättning av den kreditfacilitet som beskrivs ovan med 12 Mnkr avseende 
bankgarantiramar. Efter justeringen uppgår kreditfaciliteten till 248 Mnkr. Den nya 
checkräkningskrediten ligger utanför det befintliga facilitetsavtalet och har en avta-
lad nedsättning med 25 Mnkr per 2017-09-30. Facilitetsavtalet löper i övrigt med oför-
ändrade villkor. Koncernen har under räkenskapsåret uppfyllt samtliga villkor enligt 
facilitetsavtalet. Se även förvaltningsberättelsen sid 2 samt not 16 och 17.

Koncernen - Likviditetsrisk Mindre än Mellan Mellan Mer än 
per 2017-08-31, Mnkr 1 år 1-3 år 4-5 år 5 år

Lån till kreditinstitut inkl. räntor 30,9 19,4 4,5 0,7
Checkkredit inkl. räntor 30,2 35,3 0 0 
Övriga skulder inkl. räntor 3,2 2,9 0 0
Leverantörsskulder 123,0 0 0 0

Summa 187,3 57,6 4,5 0,7

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 kredit-
marginal varför verkligt värde motsvarar redovisat värde.

                                                                        2016-2017                            2015-2016

Koncernen - Värdering Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt 
finansiella instrument, Mnkr värde värde värde värde

Fordringar    
Andra långfristiga  
värdepappersinnehav 1) 1,0 1,0 1,0 1,0
Andra långfristiga fordringar 2) 0,6 0,6 0,5 0,5
Kundfordringar 2) 145,0 145,0 92,8 92,8
Övriga fordringar 2) 17,8 17,8 8,7 8,7
Kassa och bank 2) 1,1 1,1 16,7 16,7
Derivat på valuta och  
el värderade enligt nivå 2 3) 3,7 3,7 1,0 1,0
Skulder    
Skulder till kreditinstitut 4) 123,4 123,4 190,4 190,4
Leverantörsskulder 4) 123,0 123,0 76,3 76,3
Övriga skulder 4) 12,9 12,9 18,6 18,6

Kategoriindelning: 1) Finansiella tillgångar som kan säljas.  2) Lånefordringar och kundfordringar. 3) Finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med nivå 2. (Nivå 2 = verkligt värde värdering baserad 
enligt priser noterade på en aktiv marknad som indata för instrumentet). 4) Andra finansiella skulder. 

Redovisat och verkligt värde för finansiella instrument

Koncentration av  Fordran Antal kunder Procent av 
kreditrisk per 2017-08-31      antal kunder

Exponering < 1,5 Mnkr 49,4 (32,5) 324 (195) 94,5 (93,3)
Exponering 1,5 – 5,0 Mnkr 37,2 (29,1) 12 (11) 3,5 (5,3)
Exponering > 5 Mnkr 58,4 (31,5)  7 (3) 2,0 (1,4)

         145,0 (92,7)  343 (209) 100,0 (100,0)

 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16
Valutapositioner EURO EURO GBP GBP USD USD

Nettofordringar 559 439 4 750 3747 749 307
Kontrakterade affärer 2 950 1 658 2 517 1 181 188 399

Sålda valutakontrakt 0 38 5 713 5 568 2 843 1 500

Såld snittkurs SEK N/A 9,39 10,78 11,31 8,28 8,24
Balansdagens kurs 9,48 9,51 10,29 11,19 7,97 8,58

Säkringsredovisning tillämpas inte. Marknadsvärdet på gjorda säkringar uppgår 
per balansdagen till 3,7 Mnkr (1,0).  Totalt har bokförda valutakursdifferenser i 
koncernen påverkat rörelseresultatet med - 2,6 Mnkr (- 7,1). Där har realiserade 
resultat på valutakontrakt påverkat resultatet med -5,3 Mnkr (- 8,3) och oreali-
serad förändring under året uppgår till 2,7 Mnkr (1,2).

Bolaget har en väsentlig försäljning till England och USA och priset sätts 
här i de lokala valutorna.  Detta medför en betydande exponering mot utveck-
lingen för dessa valutor. Som framgår ovan uppgick vårt nettoinflöde av GBP till  
400 Mnkr i motvärde SEK och nettoinflödet av USD till 148 Mnkr. En förändring 
av valutakursen med 5 % skulle därför medföra en resultatpåverkan med +/- 20,0 
Mnkr för GBP och 7,4 Mnkr för USD.

Känslighetsanalys avseende valutapositioner på balansdagen avseende USD 
och GBP visar att vid en förändring av valutakurser med +- 5 % får en effekt på 
resultaträkningen med 4,3 Mnkr (3,8) före skatt och eget kapital med 3,3 Mnkr (3,0).

Ränterisker
Upplåningen sker i svenska kronor. Räntepolicyn har varit att trots en större risk-
nivå ligga med merparten av krediterna till rörliga räntor. De rörliga räntorna base-
rar sig i huvudsak på marknadsräntor. Några ränteinstrument såsom ränteswapar 
har inte tecknats. Känslighetsanalys avseende låneskulder på balansdagen skulle 
vid förändring av låneränta med +- 1 procentenhet få en effekt på årsresultatet 
med 1,2 Mnkr (1,9) före skatt, men dock ingen effekt på balansräkningen.

Övriga marknadsrisker

Prisrisker på elderivat
Koncernen säkrade tidigare en del av sitt framtida energibehov, från kalender-
årsskiftet 2015/2016 har koncernen valt att upphöra med denna säkring. Värdet 
redovisades tidigare i balansräkningen under rubriken upplupna kostnader. 

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

Kreditrisker
Koncernens försäljning av trävaror sker ibland via delcredereagenter, det inne-
bär att agenten förutom att han förmedlar affären också tar på sig ett ansvar att 
kreditförsäkra affären.

Koncernens policy vad gäller kundkrediter i övrigt är att för alla övriga kunder 
fastställs en limit efter en undersökning av ett kreditförsäkringsbolag. Kostnaden 
för kreditförsäkringar redovisas på raden Övriga externa kostnader i resultaträk-
ningen. Erhålles inte kreditförsäkring från kreditförsäkringsbolaget så sker leve-
ranser endast i undantagsfall. Beslut om detta fattas av verkställande direktören 
tillsammans med finanschef och försäljningsavdelningen. 

Kundfordringarna vid utgången av räkenskapsåret, 145,0 Mnkr (92,8), fördelar 
sig på försäkrade trävaruleveranser 93,8 Mnkr (69,7), oförsäkrade trävaruleveran-
ser 25,1 Mnkr (11,5), försäkrade biprodukts- och massavedsleveranser 4,9 Mnkr 
(4,0) och oförsäkrade biprodukts- och massavedsleveranser 21,3 Mnkr (7,6). 

Den största enskilda fordran uppgår till 20,4 Mnkr (18,8) vilket motsvarar  
14,1 procent (20,3) av totala kreditrisken. Fördelning av kreditrisken framgår av 
tabellen nedan.

Kundförluster för räkenskapsåret uppgår till 0,2 Mnkr (0,0). Av de totala kund-
fordringarna är 25,3 procent (17,9) förfallna fordringar, 15,2 procent (14,4) har  
varit förfallet 30 dagar eller mindre medan 10,1 procent (3,5) har varit förfallna 
i över 30 dagar. Reservering av kundfordringar uppgår till 0,2 Mnkr (0,2). Vid  
bedömning av förlustrisker i kundfordringar beaktas kreditförsäkringen. Av de 
förfallna kundfordringarna omfattas 79 procent av kreditförsäkring.

Ovanstående tabell visar koncernens odiskonterade likviditetsrisk avseende 
finansiella skulder (inklusive räntebetalningar). Koncernens kortfristiga skulder 
uppgår till 187,3 Mnkr och kommer att betalas genom det beräknade inflödet av 
rörelsekapital.

Koncernen - Likviditetsrisk Mindre än Mellan Mellan Mer än 
per 2016-08-31, Mnkr 1 år 1-3 år 4-5 år 5 år

Lån till kreditinstitut inkl. räntor 21,3 42,9 3,5 1,9
Checkkredit inkl. räntor 116,7 0 0 0
Övriga skulder inkl. räntor 3,8 4,3 1,3 0
Leverantörsskulder 76,3 0 0 0

Summa 218,1 47,2 4,8 1,9
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Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i koncernen har under året varit 3,5 procent (4,0). 
Sjukfrånvaron som varat mer än 60 dagar utgör 25,5 procent (27,5). Sjuk-
frånvaron fördelar sig på olika åldersgrupper, upp till 29 år 3,9 procent (7,0),  
30-49 år 3,7 procent (3,3) och över 50 år 3,2 procent (4,5). Sjukfrånvaron för 
moderbolaget redovisas inte.

NOT 6 / ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN

Medelantalet anställda  2016-2017 2015-2016 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget      
Sverige 1 0 1 1 0 1
Koncernbolag      
Sverige 189 18 207 156 11 167

Summa koncern 190 18 208 157 11 168

 Styrelse & ledande  Övriga
MODERBOLAGET befattningshavare  anställda Totalt

 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16

Löner och andra ersättningar 3,2 2,6 - - 3,2 2,6
Sociala kostnader 1,7 1,4 - - 1,7 1,4
varav pensionskostnader 0,8 0,6 - - 0,8 0,6

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader moderbolaget

Ersättningar och övriga förmåner under året för styrelse och ledande befattnings-
havare i koncernen (belopp i kkr)

 Lön/ Övriga Pensi-
 Styrelse- för- ons- Totalt Totalt
 arvode måner kostnad 16-17 15-16

Styrelsens ordf. Lars Gustafsson 182 - - 182 155
VD Peter Nilsson 1) 2 470 57 607 3 134 2766
Andra valda styrelseledamöter     
Tage Andersson - - - - 46
Sampsa Auvinen 90 - - 90 9
Åke Bergh 97 - - 97 58
Michael Bertorp 67 - - 67 -
Jon Helgi Gudmundsson 90 - - 90 9
Magnus Wennerholm 97 - - 97 58
Arbetstagarledamöter 45 - - 45 28
Valberedning 26 - - 26 26
Andra ledande befattningshavare 5 657 400 1 948 8 005 6 285

 8 821 457 2 555 11 833 9 440

1) Varav 0 (46) utgörs av styrelsearvode.

I tabellen ovan är inte löneskatt och sociala avgifter medräknade. Övriga förmåner avser i huvudsak 
förmån av fri tjänstebil. Andra ledande befattningshavare definieras som medlemmar i koncernens  
ledningsgrupp, vilket i tabellen ovan inräknas sju årsanställda.

Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 
För arbete utöver ordinarie styrelsearbete utgår normalt inte någon särskild ersätt-
ning. Arbetstagarrepresentanter erhåller ett mindre styrelsearvode. Ersättning till 
verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs under räken-
skapsåret 2016/17 av lön, övriga förmåner och pension. Vid årsstämman i januari 
2014 antogs ett personaloptionsprogram riktat till den verkställande direktören. De 
kriterier som fastlades av styrelsen uppnåddes och optioner motsvarande 250 000 
aktier intjänades. För räkenskapsåren 2014-2015 och 2015-2016 uppnåddes inte av 
styrelsen fastlagda mål och inga ytterligare optioner intjänades. Då lösenpriset är 
högre än börskursen har inte någon förmån uppstått i moderbolaget medan en 
personalkostnad på 0 kkr (74) redovisas i koncernredovisningen. Andra ledande 
befattningshavare definieras som medlemmar i koncernens ledningsgrupp.    

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Styrelsen för Bergs Timber AB (publ) (moderbolaget) består sedan årsstäm-
man i januari 2017 av 100 procent (100) män. Koncernens ledning består av  
89 procent (100) män.

Pensioner
Till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har pensions-
kostnaden fastställts enligt pensionsavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK och 
löper med en pensionsålder om 65 år. 

Avgångsvederlag
För verkställande direktören tillämpas från den anställdes och bolagets sida sex 
månaders uppsägningstid. För andra ledande befattningshavare tillämpas från 
den anställdes sida tre-sex månaders uppsägningstid och vid uppsägning från 
bolagets sida en uppsägningstid på tre-sex månader. För verkställande direktören 
utgår ett avgångsvederlag på 12 månadslöner förutom uppsägningslön vid upp-
sägning från bolagets sida. Vid uppsägning från den anställdes sida utgår inget 
avgångsvederlag till verkställande direktören. För fem av de ledande befattnings-
havarna utgår förutom lön under uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsva-
rande fem till tolv månaders grundlön vid uppsägning från bolagets sida. För tre 
ledande befattningshavare utgår inga avgångsvederlag utöver uppsägningslön.

Beslutsprocessen
Ersättningar för år 2016 till verkställande direktören har under räkenskapsåret 
fastställts av styrelsen efter förslag av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningar 
för år 2016 till andra ledande befattningshavare har fastställts av styrelsen efter 
förslag från styrelsens ersättningsutskott och i samråd med verkställande direktö-
ren. Ersättningar för år 2017 till verkställande direktören och andra ledande befatt-
ningshavare 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.  

NOT 5 / ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Försäkringsersättning 0 0,3 - -
Vinst på materiella anläggningstillgångar 5,5 0,8 - -
Hyror och arrenden 0,2 0,2 - 0,0
Upplösning av negativ goodwill - 8,7 - -
Övrigt                         0,6 0,4 0,1 -

 6,3 10,4 0,1 0,0

 Styrelse & ledande  Övriga
KONCERNEN befattningshavare  anställda Totalt

 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16

Löner och andra ersättningar 8,9 7,4 77,0 52,8 85,9 60,2
Sociala kostnader 5,9 4,3 30,6 22,1 36,5 26,4
varav pensionskostnader 3,2 2,1 5,5 5,7 8,7 7,8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader koncernen

Kapitalförvaltning
Det främsta målet för koncernens kapitalförvaltning är att behålla en hög kreditvär-
dighet och välbalanserad kapitalstruktur. För att behålla eller förändra kapitalstruktu-
ren kan koncernen justera utdelning till aktieägarna, återföra kapital till aktieägarna 
eller genomföra nyemission. Eftersom koncernens verksamhet är konjunkturberoen-
de är målet att hålla en hög soliditet. En sammanställning över de finansiella målen 
för koncernen framgår av stycket finansiella mål i förvaltningsberättelsen.
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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 såda-
na övriga arbetsuppgifter. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser 
andra kvalitetssäkringstjänster som utförts av EY respektive Deloitte.

Ersättningar till revisorer belöpande på räkenskapsåret (kkr)

 KONCERNEN MODERBOLAGET

EY 16-17 15-16 16-17 15-16

Revisionsuppdraget 45 754 45 222
Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget 331 85 331 85
Skatterådgivning 31 25 31 25
 407 1009 407 337

NOT 7 / IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

 KONCERNEN

Förvärvad goodwill 16-17 15-16

Ingående anskaffningsvärden 1,8 1,8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden         1,8 1,8

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Redovisat värde 1,8 1,8

Goodwillen har uppkommit i samband med förvärvet 2007 av det operativa bolaget 
Bergs Timber Bitus AB.

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 över-
stiger redovisat värde varför något nedskrivningsbehov inte föreligger. En beskriv-
ning av genomförd prövning framgår av not 25.

Aktiverade kostnader för programvaror avser i huvudsak virkesadministrativt sys-
tem samt affärssystem i dotterbolaget Bergs Timber Production AB. Nyttjandepe-
rioden är fem år.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Programvaror 16-17 15-16 16-17 15-16

Ingående anskaffningsvärden  3,4 3,1 0,2 0,2
Årets investeringar 0 0,3 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3,4 3,4 0,2 0,2

Ingående ackumulerade avskrivningar - 3,2 - 3,0 - 0,2 - 0,2
Årets avskrivningar - 0,1 - 0,2 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar - 3,3 - 3,2 - 0,2 - 0,2

Redovisat värde 0,1 0,2 0 0

NOT 8 / MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Byggnader och mark 16-17 15-16 16-17 15-16

Ingående anskaffningsvärden  177,7 167,1 - 1,1
Förvärv av rörelse/dotterbolag 7,2 10,6 - -
Årets investeringar/omklassificeringar 1,7 1,1 - -
Försäljningar/utrangeringar - 0,1 - 1,1 - - 1,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 186,5 177,7 - 0

Ingående ackumulerade avskrivningar - 75,6 - 69,7 - - 0,5
Försäljningar/utrangeringar 0 0,5 - 0,5
Årets avskrivningar - 7,6 - 6,4 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar - 83,2 - 75,6 - 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar - - - -
Försäljningar/utrangeringar - - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar - - - -

Redovisat värde 103,3 102,1 - -

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Skogs- och jordbruksfastigheter 16-17 15-16 16-17 15-16

Ingående anskaffningsvärden  2,2 2,2 0 0,1
Försäljningar - 2,2 - 0,1 0 - 0,1

Redovisat värde 0 2,2 0 0

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Taxeringsvärden: 16-17 15-16 16-17 15-16

Byggnader, övrig mark och markanläggningar 91,4 75,5 0 0

 91,4 75,5 0 0

 KONCERNEN MODERBOLAGET
Maskiner och andra
tekniska anläggningar 16-17 15-16 16-17 15-16

Ingående anskaffningsvärden                     588,5 566,2 - -
Förvärv av rörelse/dotterbolag 17,9 16,3 - -
Årets investeringar/omklassificeringar    23,4 11,6 - -
Försäljningar/utrangeringar - 5,6 -5,6 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  624,2 588,5 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar        - 437,4 - 412,4 - -
Försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar 5,6 10,3 - -
Årets avskrivningar - 36,2 - 35,3 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar - 468,0 - 437,4 - -

Ingående ackumulerade nedskrivningar -14,5 - 14,5 - -
Årets omklassificering/utrangering 0 - - -
Årets nedskrivningar 0 - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -14,5 -14,5 - -

Redovisat värde  141,7 136,6 - -

Ersättningar till revisorer belöpande på räkenskapsåret (kkr)

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Deloitte 16-17 15-16 16-17 15-16

Revisionsuppdraget 539 - 215 -
Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget 11 - 11 -
Skatterådgivning - - - -
 550 - 226 -
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NOT 8 - FORTS.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Inventarier, verktyg och installationer 16-17 15-16 16-17 15-16

Ingående anskaffningsvärden                     30,2 24,9 2,3 2,5
Förvärv av dotterbolag 0 0 - -
Årets investeringar/omklassificeringar 0,4 5,5 0 0
Försäljningar/utrangeringar -0,5 -0,2 -0,3 - 0,2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30,1 30,2 2,0 2,3

Ingående ackumulerade avskrivningar  - 26,1 - 19,8 - 2,2 - 2,2
Försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar     0,3 - 5,0 0,3 0,1
Årets avskrivningar    - 1,3 - 1,3 - 0,1 - 0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar  - 27,1 - 26,1 - 2,0 - 2,2

Redovisat värde  3,0 4,1 0 0,1

Pågående nyanläggningar KONCERNEN MODERBOLAGET
och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 16-17 15-16 16-17 15-16

Ingående anskaffningsvärde        5,7 1,0 - -
Årets nedlagda kostnader 15,5 5,7 - -
Omklassificeringar - 5,7 - 1,0 - -

Redovisat värde                15,5 5,7 - -

  MASKINER

Finansiella leasingavtal Koncernen   16-17 15-16

Anskaffningsvärde          65,4 67,9
Ackumulerade avskrivningar   - 56,6 - 54,3

Redovisat värde   8,8 13,6
(En del av materiella anläggningstillgångar)    

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter   4,0 5,7

Avtalade framtida minimileasingavgifter    
Inom ett år   3,2 3,5
- Dessas nuvärde   3,2 3,4
Mellan ett och fem år   2,8 5,8
- Dessas nuvärde   2,6 5,5
Senare än fem år   0 0
- Dessas nuvärde   - -

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Operationella leasingavtal  16-17 15-16 16-17 15-16

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 1,5 1,1 0,1 0,1

Avtalade framtida minimileasingavgifter    
Inom ett år 0,9 0,9 0,1 0
Mellan ett och fem år 0,7 0,6 0,1 -
Senare än fem år - - - -

Operationella leasingavtal avser personbilar och kontorsmaskiner. 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Ränteintäkter 0,1 0,2 - -
Ränteintäkter från koncernbolag - - 2,1 2,3

 0,1 0,2 2,1 2,3

NOT 9 / RÄNTEINTÄKTER M. M. 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Räntekostnader avseende kort-  
och långfristiga skulder till kreditinstitut. 4,6 5,6 - -
Övriga finansiella kostnader 1,5 1,0 0,2 0,4

 6,1 6,6 0,2 0,4

NOT 10 / RÄNTEKOSTNADER M. M. 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Skatt på årets resultat 16-17 15-16 16-17 15-16

Aktuell skatt  0 0 0 0
Uppskjuten skatt                         - 6,1 0,3 - 4,0 3,5

 - 6,1 0,3 - 4,0 3,5

NOT 11 / SKATT 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Avstämning av effektiv skatt 16-17 15-16 16-17 15-16

Resultat före skatter 31,1 - 4,0 17,8 - 15,9

Skatt enligt svensk skattesats 22,0 % - 6,9 0,9 - 3,9 3,5
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader - 0,1 - 0,6 - 0,1 0
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter + 0,9 0 0 0

 - 6,1 0,3 - 4,0 3,5

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Uppskjutna skatter 16-17 15-16 16-17 15-16

Byggnader, mark och markanläggningar 2,2 2,4 0 0
Maskiner och inventarier 2,4 2,8 0 0
Skogs- och jordbruksfastigheter 0 0,4 0 0 
Varulager - 1,0 - 0,6 0 0
Upplupna poster 0,3 - 0,2 - -
Underskottsavdrag - 24,1 - 31,0 - 17,8 - 21,6

Uppskjuten skattefordran - 20,2 - 26,2 - 17,8 - 21,6

Av koncernens uppskjutna skatteskuld/skattefordran (skattefordran redovisas 
med minustecken) -20,2 Mnkr (-26,2) är 1,8 Mnkr (1,9) hänförligt till obeskattade 
reserver. Förändringen av den uppskjutna skatteskulden har redovisats över re-
sultaträkningen. Underskottsavdragen uppgår i koncernen till 109,7 Mnkr (138,6) 
och i moderbolaget till 80,8 Mnkr (98,4) och är utan tidsbegränsning. Under under-
skottsavdrag redovisas även uppskjuten skatt redovisat direkt i eget kapital, denna 
uppgår för såväl koncernen som moderbolaget till 0 Mnkr (0,5). En bedömning har 
gjorts att det är sannolikt att underskottsavdragen kommer att kunna nyttjas. Se 
även not 25, viktiga uppskattningar och bedömningar. Uppskjuten skatteskuld i 
moderbolaget hänförlig till redovisade obeskattade reserver uppgår till 0 Mnkr (0).    

NOT 12 / ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 KONCERNEN

 16-17 15-16

Diverse aktier  0 0

Redovisat värde                                                   0 0

Innehaven är onoterade och värderade till anskaffningsvärde.
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 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Trävaror 166,6 171,5 - -
Avverkningsrätter och timmer 29,4 52,1 - -
Förskott till leverantörer - 4,4 - -
Övrigt lager 30,0 25,6 - -

 226,0 253,6 - -

NOT 13 / VARULAGER  

Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip med avdrag för schablonmässig 
inkurans på 3 procent. Den del av varulagret som redovisas till nettoförsäljningsvärde 
uppgår till 3,6 Mnkr (23,3) vilket belastat årets resultat med 0,7 Mnkr (1,1). Tidigare ned-
skrivningar till nettoförsäljningsvärde har under året återförts med 2,1 Mnkr (1,0). 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Avsättning miljöförpliktelse 0,6 0,6 0 0

 0,6 0,6 0 0

NOT 15 / ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

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

Vid anläggningen i Mörlunda har man funnit förekomster av pentaklorfenoler 
i ett grundvattenrör.  Den ursprungliga föroreningskällan befinner sig troligen  
under en virkestork varför någon ytterligare åtgärd inte vidtagits. Någon avsättning 
för sanering är inte beaktat i räkenskaperna, på grund av svårigheter att beräkna 
kostnadens storlek. Kostnaden bedöms dock inte vara väsentlig.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Långfristig del med  
förfallotidpunkt ett till fem år    
- banklån och avbetalningskontrakt 26,1 45,7 0 0
- utnyttjad del av checkräkningskredit 1) 34,9 - - -
- finansiell leasing 2,8 5,5 0 0
Senare än fem år    
- banklån och avbetalningskontrakt 0,7 1,9 0  0

 64,5 53,1 0 0

NOT 16 / LÅNGFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT

1) Beviljad långfristig checkkredit uppgår i koncernen till 175,0 Mnkr (-). Check-
krediten löper med rörlig ränta som baseras på en rörlig ränta med en följsamhet 
mot Stibor 90 dagar med påslag på cirka 2,15 procent och med en limitavgift på 
0,30 procent per år. Om Stibor 90 understiger 0, skall vid ränteberäkning Stibor 90 
anses vara 0. Säkerheter redovisas i not 19 och likviditets- och kassaflödesrisker 
inklusive finansiella åtaganden beskrivs i not 4. Övriga krediter löper också med 
en rörlig ränta med en följsamhet mot Stibor 90 dagar eller liknande med påslag 
på cirka 2,45 procent för banklån och cirka 2,15 procent för avbetalningskontrakt. 
Säkerheter redovisas i not 19 och likviditets- och kassaflödesrisker inklusive fi-
nansiella åtaganden och hanteringen av kort- och långfristig del av låneskulder 
beskrivs i not 4.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Kortfristig del amorteras inom ett år    
- banklån och avbetalningskontrakt 27,3 20,1 0 0
- finansiell leasing 3,0 3,5 0 0
- utnyttjad del av checkkredit 1) 28,6 28,6 0 0

 58,9 137,3 0 0

- 1 till 30 dagar 2) 6,1 114,7 0 0
- 31 till 90 dagar 3,0 1,9 0 0
- 91 till 365 dagar 49,8 20,7 0 0

 58,9 137,3 0 0

NOT 17 / KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT 

2) Beviljad kortfristig checkkredit uppgår i koncernen till 65,0 Mnkr (175). Check-
krediten löper med rörlig ränta som baseras på en rörlig ränta med en följsamhet 
mot Stibor 90 dagar med påslag på cirka 2,15 procent och med en limitavgift på  
0,30 procent per år. Om Stibor 90 understiger 0, skall vid ränteberäkning Stibor  
90 anses vara 0. Säkerheter redovisas i not 19 och likviditets- och kassaflödesrisker 
inklusive finansiella åtaganden beskrivs i not 4.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Semesterlöneskuld 11,0 9,0 0,4 0,2
Upplupna löner 4,6 4,8 0,7 0,4
Sociala avgifter 11,3 10,0 0,5 0,4
Övrigt 7,5 6,6 0,2 0,4

 34,4 30,4 1,8 1,4

NOT 18 / UPPLUPNA KOSTNADER & FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Fastighetsinteckningar 172,5 147,0 0 0
Företagsinteckningar 378,4 349,2 23,2 23,2
Maskiner och inventarier som är  
belastade med äganderättsförbehåll 30,0 35,3 0 0
Aktier i dotterbolag 258,0 247,2 254,5 254,5

 838,9 778,7 277,7 277,7

NOT 19 / STÄLLDA SÄKERHETER

Alla redovisade säkerheter ovan avser säkerheter ställda till förmån för lång- och 
kortfristiga skulder till kreditinstitut. En beskrivning av koncernens likviditets- och 
kassaflödesrisker inklusive finansiella åtaganden beskrivs i not 4.

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Övriga ansvarsförbindelser 0,4 0,4 - -
Borgensåtagande för koncernföretag - - 127,7 163,8

 0,4 0,4 127,7 163,8

NOT 20 / ANSVARSFÖRBINDELSER (EVENTUALFÖRPLIKTELSER)

Av borgensåtagande för koncernföretag är 117,6 Mnkr (160,7) ställda till förmån 
för kreditinstitut och 10,1 Mnkr (3,1) för varuleveranser. Koncernens ansvarsför-
bindelse avser kapitalförsäkring. Se även övriga avsättningar not 15.

NOT 14 / FÖRUTBETALDA KOSTNADER & UPPLUPNA INTÄKTER  

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 16-17 15-16 16-17 15-16

Upplupna intäkter skogliga tjänster 4,1 3,2 - -
Valutaterminer 3,7 1,0 - -
Övriga upplupna intäkter 2,7 2,0 - -
Övriga poster 2,1 1,3 0,2 0,2

 12,6 7,5 0,2 0,2
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NOT 22 / BOKSLUTSDISPOSITIONER

 MODERBOLAGET

 16-17 15-16

Erhållna koncernbidrag 20,0 -  
Lämnade koncernbidrag - - 15,2

 20,0 - 15,2

 Antal Kapital Nominellt Bokfört
 aktier -andel värde kr/aktie värde

Bergs Timber Production AB  
(556153-6789) Hultsfred 10 000 100 %   100 117,9
CF Berg & Co Invest AB  
(556186-4702) Hultsfred   1 000 100 %   100 0,2
Bergs Timber Gransjö AB   178 390 100 %   100 47,2
(556489-3500) Emmaboda

Enligt balansräkning 2015-08-31    165,3

Förvärv räkenskapsåret 2015-2016 
Bergs Timber Broakulla AB   
(556675-7125) Emmaboda  100 000 100 %   100 89,3

Enligt balansräkning 2016-08-31    254,6

Enligt balansräkning 2017-08-31    254,6

NOT 23 / ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 24 / NÄRSTÅENDE

Moderbolaget har närståenderelationer som innefattar ett bestämmande inflytan-
de över sina dotterbolag, se not 23. För skulder och fordringar på dotterbolag se 
moderbolagets balansräkning. 

Moderbolaget har sålt tjänster och fakturerat vissa omkostnader till koncernfö-
retag med 5,9 Mnkr (5,0). 

Ledamöter i styrelsen kontrollerar 37,6 procent (35,5) av rösterna i Bergs Timber 
AB. Andra ledande befattningshavare kontrollerar 8,0 procent (6,5) av rösterna i 
Bergs Timber AB.

Vad gäller löner och andra ersättningar samt kostnader och förpliktelser som 
avser pensioner och liknande förmåner till styrelsen, VD och övriga ledande  
befattningshavare, se not 6. De tidigare styrelseledamöterna Tage Andersson,  
Anders Karlsson och Kay Nilsson lämnade styrelsen under räkenskapsåret 2015-
2016 och är därmed inte närstående räkenskapsåret 2016-2017. Deras tidigare när-
ståendetransaktioner framgår av årsredovisningen 2015-2016, not 24. Bolag som 
är närstående till styrelseledamoten Jon Helgi Gudmundsson har köpt trävaror 
från koncernen till ett värde av 37,8 Mnkr (-) och begagnad maskinutrustning till ett  
värde av 3,8 Mnkr (-). Ett bolag ägt av den ledande befattningshavaren Niklas Sjö-
fors har sålt skogliga tjänster till ett värde av 3,1 Mnkr (5,4), och skogsprodukter till 
ett värde av 0,8 Mnkr (-). Den ledande befattningshavaren Jörgen Karlsson har sålt 
skogsprodukter till koncernen för ett marginellt belopp såväl detta som föregående 
år. Den ledande befattningshavaren Patrik Siljemark har sålt skogsprodukter till 
koncernen till ett värde av 0,3 Mnkr (0,1). Den ledande befattningshavaren Per-Åke 
Bergh har gjort inköp från koncernbolag för 0 Mnkr (0,1) samt sålt skogsprodukter 
till koncernen för 1,8 Mnkr (0). De ledande befattningshavarna Henrik Egnell och 
Patrik Siljemark gjorde föregående räkenskapsår marginella inköp från koncern-
bolag. Affärerna sker till marknadsvärde. Utöver vad som angivits ovan eller i not 6 
har inga andra transaktioner med närstående fysiska personer ägt rum.

NOT 25 / VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättande av finansiella rapporter kräver att företagsledningen gör bedömning-
ar 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 20,2 Mnkr varav 24,1 Mnkr är hänförligt 
till underskottsavdrag. Totala skattemässiga underskottsavdrag uppgår i koncer-
nen till 109,7 Mnkr (138,6). För att få redovisa uppskjuten skattefordran krävs att 
det finns övertygande skäl för att skattepliktiga överskott kommer att genereras. 
Koncernen har tidigare år redovisat negativa resultat. Ett flertal åtgärder har 
vidtagits. I Mörlunda har en investering i en ny effektiv såglinje genomförts. I 
Orrefors har neddragningar gjorts för att anpassa produktionsnivån till en nivå 
som vid rådande marknadsförutsättningar ger bästa resultat. Sågverket i Gran-
sjö, Broakulla och Vimmerby har förvärvats och synergier i form av gemensam 
råvaru-, marknads- och ekonomiorganisation har förverkligats. De vidtagna åt-
gärderna har också gjort att resultatet från den löpande verksamheten succe-
sivt förbättrats och för räkenskapsår 2016-17 redovisas ett positivt resultat och 
ett starkt kassaflöde. Mot bakgrund av detta och de prognoser och bedömning-
ar som gjorts över framtida investeringsbehov och resultatutveckling anser  
styrelsen att det finns övertygande skäl för att skattepliktiga överskott kommer 
att genereras.

Nedskrivningsprövning  
De redovisade värdena för koncernens tillgångar med undantag för varulager 
och uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag för att bedöma om 
det finns indikation på nedskrivningsbehov. Med anledning av de förluster som 
redovisats tidigare år har prövning gjorts avseende om något nedskrivnings-
behov föreligger. Koncernens verksamhet består av produktion och försäljning 
av sågade och vidareförädlade trävaror. Verksamheten bedrivs i tre rörelse-
drivande dotterbolag med gemensamma funktioner för råvaruanskaffning, 
marknad och ekonomi. Koncernen har sex producerande enheter där inrikt-
ningen för varje enhet styrs av att främja koncernens resultat. Mot bakgrund 
av detta görs nedskrivningsprövning mot nyttjandevärdet från koncernens 
totala kassagenererande förädlingsverksamhet. 

Vid framräkning av nyttjandevärdet har för den kassagenererande enheten 
gjorts viktiga uppskattningar och bedömningar om den framtida ekonomiska ut-
vecklingen. De viktigaste parametrarna för verksamheten avser utveckling av pro-

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i Mnkr 16-17 15-16 16-17 15-16

Likvida medel    
Kassa och bank 1,1 16,7 0,5 0,3

Betalda räntor och erhållen ränta    
Erhållen ränta 0 0,2 2,1 2,3
Erlagd ränta - 4,1 - 5,6 0 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar    
Ökning/minskning av  
posten i balansräkningen -12,8 - 5,7 0,1 0,9
Ökning vid förvärv av dotterbolag 25,1 31,0 - -
Bokfört värde på sålda tillgångar - 2,4 - 0,8 - - 0,8
Årets avskrivning/nedskrivning - 45,1 - 42,9 - 0,1 - 0,1

 - 35,2 - 18,4 0 0

Justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet, m.m.    
Av- och nedskrivning av tillgångar 45,2 43,2 0 0,1 
Resultat vid försäljning av  
maskiner och inventarier - 1,3 - 0,9 - - 
Resultat vid försäljning av fastigheter - 2,1 0,1 - 0,1
Upplösning av negativ goodwill - - 8,7 - -

 41,8 33,7 0 0,2

NOT 21 / TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
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Känslighetsanalys Terminaltillväxt WACC

Antaget värde i modellen 2,5 % 10,2 %
Ändrat värde + 1 % ger + 67,6 Mnkr  - 72,8 Mnkr
Ändrat värde – 1 % ger - 52,0 Mnkr + 94,3 Mnkr

Känslighetsanalysen visar att marginalen är tillräckligt stor för att klara en ne-
gativ förändring enligt ovan. Vi har även simulerat en sänkning av den uthålliga 
Ebitda-nivån med 1 %. Vid en sänkning med 1 % av uthållig Ebitda-nivån sänks 
återvinningsvärdet med 103 Mnkr. Beräkningarna visar att även denna föränd-
ring ryms inom marginalen. Marginalen är högre än vid beräkningarna föregå-
ende år. Styrelsen kommer att fortsatt följa utvecklingen av de nyckelfaktorer 
som ligger till grund för beräkningarna.

    
 EBITDA- Terminal- WACC Sysselsatt
 marginal tillväxt   kapital

Återvinningsvärde 7,0% 2,5% 10,2% 656 Mnkr 
Redovisat värde    499 Mnkr
Marginal/Övervärde    157 Mnkr 

Då återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet 
föreligger inget nedskrivningsbehov.

duktionsvolymer, leveransvolymer, råvarupriser och försäljningspriser. Antagan-
det om volymer och priser resulterar i en förväntad nivå för Ebitda. Beräkningarna 
baserar sig på en prognosperiod på fem år. Koncernen har under de senaste åren 
förbättrat Ebitda-marginalen. Den uthålliga nivån på Ebitda uppgår, för perioden 
efter prognosperioden, sammanvägt för koncernens verksamhet, till 7,0 procent 
(8,0). Den i beräkningarna använda uthålliga nivån för Ebitda-marginal är i nivå 
med utfallet för 2016-17.  Efter det femte året har ett livslångt tillväxtantagande 
på 2,5 procent (2,5) gjorts baserat på det femte prognosåret. De prognostiserade 
kassaflödena har sedan nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 10,2 % 
(10,2) efter skatt vilket motsvarar 12,8 % före skatt. Diskonteringsräntan motsvarar 
en bedömd genomsnittlig kapitalkostnad, det vill säga den vägda summan av av-
kastningskrav på eget kapital och kostnaden för externt upplånat kapital justerat 
för bransch och företagsspecifika faktorer (WACC). 

   
Utfallet från prövningen visar följande resultat;

NOT 26 / FÖRVÄRV AV SÅGVERKET I VIMMERBY

Betalningen för sågverket i Vimmerby har gjorts dels genom apportemission av 
11 000 000 aktier av serie B i Bergs Timber och dels genom kontant betalning 
om 30,6 Mnkr. Förvärvspriset på verksamheten uppgick till 57 228 147 kronor och 
därutöver transaktionskostnaderna till 1,4 Mnkr. Efter genomfört förvärv hade de  
tidigare ägarna av sågverket i Vimmerby, Setra Trävaror AB en ägarandel som vid 
transaktionens genomförande motsvarade 6,44 procent av aktierna och rösterna 
i Bergs Timber.

Sågverket ingår i koncernen från och med den 9 januari 2017, och påverkade 
koncernens nettoomsättning med 168 Mnkr och resultat före finansiella poster 
med 7,6 Mnkr. Vimmerbysågen hade, om den ingått under Bergs Timbers hela  
räkenskapsår 2016-2017 tillfört koncernens nettoomsättning ca 245 Mnkr.

 
 

En förvärvsanalys upprättades med ledning av börskursen på transaktionsdagen.  
Köpeskillingen 57,2 Mnkr fördelas enligt nedan; 

Identifierbara nettotillgångar Totalt (Mnkr) 

Byggnader 4,1
Mark 1,6
Markanläggning 1,5
Maskiner och inventarier 17,9
Varulager 36,1
Kortfristiga skulder -4,0

 57,2

Ytterligare information om förvärvet av Vimmerbysågen framgår av förvaltnings-
berättelsen sid 2 under rubriken ”Förvärv av sågen i Vimmerby”.

NOT 27 / FÖRSLAG PÅ VINSTDISPOSITION 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinst-
medel enligt balansräkningen 180 340 764 kronor, varav överkursfond 93 829 184 
kronor disponeras på följande sätt: 

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 29 januari 2018.

Utdelas till aktieägarna  Kronor 8 539 384 
Överförs i ny räkning Kronor 171 801 380  
 Kronor 180 340 764
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Användning av icke-International Financial Reporting Standards (IFRS) resultatmått

Avkastning på eget kapital Årets resultat efter skatt i procent av  
genomsnittligt eget kapital

Visar ur ett aktieägarperspektiv vilken avkastning  
som ges på ägarnas investerade kapital

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

ICKE IFRS-RESULTATMÅTT BESKRIVNING ORSAK TILL ANVÄNDNING AV MÅTT

Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg  
av finansiella kostnader i förhållande till  
genomsnittlig balansomslutning

Ett viktigt mått för att mäta avkastning  
på samtliga tillgångar

Balansomslutning 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

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i  
relation till kortfristiga skulder

Ett mått som visar företagets kortsiktiga  
förmåga att betala sina skulder

Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten  
dividerat med nuvarande antal aktier

Visar aktieägare kassaflödet per aktie

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder och avsättningar med  
avdrag för likvida medel och kortfristiga  
placeringar i förhållande till eget kapital

Bidrar till att visa den finansiella risken och är ett 
finansiellt mål fastställt av styrelsen

Nettovinstmarginal Årets resultat i procent av årets nettoomsättning Visar hur stor del av nettoomsättningen som kvarstår 
efter att alla kostnader förutom skatt dragits av

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

Nettoomsättning för  
jämförbara enheter

Nettoomsättningen justerad med den ökning som 
under året förvärvade bolag eller rörelser tillfört.

Ger möjlighet att förstå den organiska tillväxten  
i en jämförbar koncern. 

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning Rörelsemarginal är en nyckelkomponent tillsammans 
med omsättningstillväxt och kapitalets omsättnings-
hastighet 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 dels i nyckeltalet  
avkastning på sysselsatt kapital, dels i ned-
skrivningsprövning.

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

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

Använda International Financial Reporting Standards (IFRS) resultatmått

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 personalop-
tionsprogram

IFRS, IAS 33 
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 december 2017

Magnus Andersson Christian Johansson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 11 december 2017. 
Årsredovisningen och koncernredovisningen föreslås fastställas på årsstämman den 25 januari 2018. 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 rättvisande 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.

Mörlunda den 11 december 2017

Lars Gustafsson Sampsa Auvinen Åke Bergh    
Styrelsens ordförande    Styrelseledamot Styrelseledamot

Michael Bertorp Jon Helgi Gudmundsson Magnus Wennerholm  
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

Lars Pettersson  Reino Thapper Peter Nilsson  
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande Direktör  
Utsedd av de anställda Utsedd av de anställda
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Bergs Timber AB (publ) org nr 556052-2798

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Bergs Timber AB (publ) 
för räkenskapsåret 2016-09-01 - 2017-08-31. Bola-
gets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 33-53 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 
augusti 2017 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 augusti 2017 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), 
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens 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 över-
lämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet 
med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för räkenskapsåret 2015-09-01 – 2016-
08-31 har utförts av andra revisorer som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 2016-12-07 med omodi-
fierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. 

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. Det-
ta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och 
övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Re-
visorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhan-
dahållits det granskade bolaget eller, i förekomman-
de fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade 
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 bedöm-
ning var de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen för 
den aktuella perioden. Dessa områden behandla-
des inom ramen för revisionen av, och i vårt ställ-
ningstagande till, årsredovisningen och koncernre-

dovisningen som helhet, men vi gör inga separata 
uttalanden om dessa områden. 

Värdering av materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 263,5 
MSEK i koncernens balansräkning vilket är en vä-
sentlig del av koncernens totala tillgångar. Historiskt 
sett har branschen såväl som koncernen haft lön-
samhetsproblem under vissa perioder varför ned-
skrivningstest upprättas av koncernen årligen.  

Nedskrivningsprövningen ska enligt IFRS genom-
föras enligt en viss teknik där ledningen måste göra 
framtidsbedömningar om både interna och externa 
förutsättningar och planer. Exempel på sådana be-
dömningar är antaganden om framtida kassaflöden 
och diskonteringsränta. 

För ytterligare information hänvisas till avsnittet 
anläggningsvärden i förvaltningsberättelsen på sidan 
35 samt koncernens redovisningsprinciper sidan 40. 

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgär-
der men var inte begränsade till dessa:

• utvärdering av koncernens principer och rutiner 
för att upprätta nedskrivningsprövningar och efter-
levnad av IFRS,

• utvärdering av viktiga antaganden gjorda av före-
tagsledningen vid nedskrivningsprövning av kassa-
genererande enheter och utvärdering av känslig-
heten i dessa viktiga antaganden, 

• granskning av den modell som använts för att 
nuvärdesberäkna framtida kassaflöden.

• vi har även haft genomgångar med företagsled-
ningen samt utvärderat tidigare års bedömningar i 
förhållande till faktiska utfall.

Fullständighet och värdering av varulager
Koncernen innehar betydande lager av sågade 
och vidareförädlade trävaror. Varulager redovisas 
till 226 MSEK i koncernens balansräkning, vilket är 
en väsentlig del av koncernens balansräkning. Full-
ständighet och värdering av varulager kräver tydliga 
riktlinjer och är föremål för företagsledningens upp-
skattningar för att fastställa dess anskaffningskost-
nad, bedömningar av dess säljbarhet och nettoför-
säljningsvärde. Även transaktionsintensiteten och 
omsättningshastigheten i lagret påverkar komplexi-
teten i posten.

För koncernens redovisningsprinciper för redo-
visning av varulager sidan 43 samt viktiga uppskatt-
ningar och bedömningar, se not 25 och för tilläggs-
upplysningar om inkuransavsättningar hänförliga till 
varulager, se not 13. 

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgär-
der men var inte begränsade till dessa:

• granskning av koncernens redovisningsprinciper 
och enskilda enheters redovisning av varulager för 
att verifiera efterlevnad av IFRS,

• deltagande vid varulagerinventeringar,

• granskning på stickprovsbasis av varulagervärde-
ringar, samt 

• utvärdering av företagsledningens uppskattning-
ar av inkuransreserver.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-32 och 56-68. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna infor-
mation 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 oför-
enlig med årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. 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 av-
seende 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 rättvisan-
de bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de anta-
gits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

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 styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det på-
verkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland 
annat övervaka bolagets finansiella rapportering.  

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det på-
verkar 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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en re-
vision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
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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 pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk 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 på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis 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 felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, 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 lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisning-
en och koncernredovisningen. Vi drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 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 osä-
kerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen om den väsentli-
ga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser 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 koncernredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 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 koncernre-
dovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
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 be-

tydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de 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 avseen-
de oberoende, och ta upp alla relationer och andra 
förhållanden som rimligen kan påverka vårt obero-
ende, 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 vikti-
gaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, 
och som därför utgör de för revisionen särskilt be-
tydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden 
i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra 
författningar förhindrar upplysning om frågan eller 
när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga 
inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på 
grund av att de negativa konsekvenserna av att göra 
det rimligen skulle väntas vara större än allmänin-
tresset av denna kommunikation.

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 
för Bergs Timber AB (publ) för räkenskapsåret 2016-
09-01 - 2017-08-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vin-
sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande di-
rektören 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 för-
hållande 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 stor-
leken 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 ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen-
heter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande 

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen 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 av-
seende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, 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 ak-
tiebolagslagen.

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 upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda er-
sättningsskyldighet 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 revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med ut-
gångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, om-
råden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt 
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedö-
ma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Christian Johansson, Nybro, Magnus Andersson, 
Kalmar, utsågs till Bergs Timber ABs revisorer av 
bolagsstämman 2017-01-26 och har varit bolagets 
revisorer sedan 2017-01-26.

Kalmar den 11 december 2017

Christian Johansson Magnus Andersson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Bergs Timber AB (”Bergs Timber” eller ”Bolaget”) är ett svenskt 
publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs 
i Stockholm. Bolagsstyrning inom Bergs Timber utgår från 
svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som 
ges ut av relevanta organisationer som Kollegiet för svensk bo-
lagsstyrning, Nasdaq OMX, Aktiemarknadsnämnden med fle-
ra. Bergs Timber tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Ko-
den”).  Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta 
innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från 
enskilda regler, men ska då ange en förklaring till avvikelsen. 
Styrning, ledning och kontroll av Bergs Timber fördelas mellan 
aktieägarna på bolagsstämman, styrelse och dess utskott samt 
verkställande direktör i enlighet med aktiebolagslagen, bolags-
ordningen och Koden. Den övergripande bolagsstyrningen i 
Bergs Timber kan illustreras enligt bilden nedan:
 
STYRNINGSSTRUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING

VALBEREDNING

REVISORER

REVISIONS-
UTSKORTT

AKTIEÄGARNA
GENOM ÅRSTÄMMAN

ERSÄTTNINGS-
UTSKOTT

STYRELSENS
ORDFÖRANDE

STYRELSEN

VD OCH 
KONCERNCHEF

K O N C E R N L E D N I N G

O P E R A T I V A  E N H E T E R

INTERNA STYRINSTRUMENT
Affärsidé, mål och strategier, bolagsordning

styrelsens arbetsordning, VD-instruktion
policyer och instruktioner.

EXTERNA STYRINSTRUMENT
Aktiebolagslag, årsredovisningslag, 

regelverk för emittenter, Svensk kod för 
bolagsstyrning samt andra relevanta lagar.

Rapportering

Mål och 
strategier

Information

Information

Förslag

Val

Information

BOLAGSORDNING
Bolagsordningen stadgar bland annat att bolagets verksamhet 
är att bedriva förädling och försäljning av trävaror och fasta 
bränslen, skogsskötsel, förvaltning av fast egendom och för-
valtning av värdepapper. Styrelsen skall ha sitt säte i Hults-
freds kommun, Kalmar län. Granskningen av bolagets årsre-
dovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning ska utföras av två revisorer med två 
revisorssuppleanter. Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 
september – 31 augusti. Ändringar av bolagsordningen beslu-
tas av bolagsstämman. Bolaget har ingen rösträttsbegränsning. 
För den kompletta bolagsordningen hänvisas till hemsidan 
www.bergstimber.se under rubrik koncernen/bolagsstyrning.

BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarnas inflytande i Bergs Timber utövas via bolags-
stämman som är Bolagets högsta beslutande organ. På den år-
liga ordinarie bolagsstämman, årsstämman, behandlas centra-
la ärenden såsom disposition av resultatet av verksamheten, 
fastställelse av balans- och resultaträkningar, förändringar i 
bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse 
och VD, ersättning till styrelse och revisorer och beslut om 
ny styrelse och styrelseordförande fram till och med näs-
ta årsstämma. Årsstämman i Bergs Timber hålls senast sex 
månader efter det brutna räkenskapsårets utgång i augusti. 
Normalt hålls årsstämman i Målilla eller Hultsfred i januari 
året efter räkenskapsårets utgång. När och var årsstämman 
kommer att hållas offentliggörs senast i samband med tred-
je kvartalsrapporten. Kallelsen till årsstämman offentliggörs  
tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.   

 
AKTIEÄGARE
Information om aktieägarestrukturen och bolagets större  
aktieägare framgår i förvaltningsberättelsen, sid 35.

 
ÅRSSTÄMMA 2017 
Bergs Timber höll sin årsstämma i Hultsfred den 26 januari 
2017. Vid årsstämman närvarade drygt 50 aktieägare, dessa 
representerade 69,3 procent av rösterna. Till stämmans ord-
förande valdes advokat Lisa Almgren. Följande beslut fatta-
des vid årsstämman. Samtliga beslut var enhälliga.

Beslut:

•  Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposi-
tion, alla vinstmedel överfördes i ny räkning. Utdelning om 
0,00 SEK per aktie utgår.

•  Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex  
ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna 
Sampsa Auvinen, Åke Bergh, Jon Helgi Gudmundsson, 
Lars Gustafsson och Magnus Wennerholm omvaldes och 
Michael Bertorp nyvaldes till ordinarie ledamöter. Lars 
Gustafsson omvaldes till styrelseordförande.

•  Arvode till styrelseordförande fastställdes till 3,5 pris-
basbelopp och 2,0 prisbasbelopp till övriga stämmovalda 
ledamöter. Därutöver utgår arvode till ordförande i revi-
sionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp och att övriga leda-
möter i revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode per 
sammanträde uppgående till 2 500 SEK per sammanträ-
de. Ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett  
dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 SEK per 
sammanträde.

•  På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Lars 
Gustafsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott. Till 
övriga ledamöter i revisionsutskottet omvaldes Åke Bergh 
och Magnus Wennerholm. På efterföljande konstituerande 
styrelsemöte omvaldes Lars Gustafsson till ordförande i sty-
relsens ersättningsutskott. Till övriga ledamöter i ersättnings-
utskottet omvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT I BERGS TIMBER AB 
(PUBL) 2016-2017 (ORG NR 556052-2798)
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•  Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen  
besluta om nyemission under tiden intill nästkommande 
årsstämma för att underlätta genomförandet av eventuella  
företagsförvärv samt möjliggöra extern kapitalanskaffning 
för finansiering. Betalning skall kunna ske med bestämmelser 
om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägar-
nas företrädesrätt. Emissionen skall då ske på marknadsmäs-
siga villkor, dock maximalt 15 900 000 SEK i aktiekapital  
(motsvarande 15 900 000 aktier av serie B).

VALBEREDNING 
Enligt koden skall Bolaget ha en valberedning och på årsstäm-
man tar aktieägarna i Bergs Timber beslut om hur förberedel-
se för val av styrelse och revisorer skall gå till. Aktieägarna 
har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomi-
neringsförslag. Valberedningen ansvarar för att bereda och 
presentera förslag till styrelseordförande, styrelseleda möter, 
styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och ut-
skott), ordförande vid stämman, samt val och arvodering av 
revisorerna. Valberedningens förslag lämnas i samband med 
kallelsen till den kommande årsstämman.

På årsstämman den 26 januari 2017 beslutades att Bergs 
Timbers valberedning skall utgöras av följande ledamöter: 
Bertil Lönnäs (omvald ordförande), Peter Thormalm och Lisa 
Almgren. Beslut fattades också att om någon ledamot av val-
beredningen avgår i förtid skall valberedningen utse ersätta-
re. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 
prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas 
med 2 500 SEK per sammanträde.

REVISORER 
Revisorerna i svenska aktiebolag utses av årsstämman med 
uppgiften att granska bolagets finansiella rapportering samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bola-
get. Enligt den svenska aktiebolagslagen är mandatperioden 
för revisorer i svenska aktiebolag ett år. Till följd av oberoen-
deskäl, hade bolagets nuvarande revisorer Franz Lindström 
och Anders Johansson liksom revisorssuppleanterna Mikael 
Riberth och Joakim Falck, samtliga Ernst & Young AB, med-
delat att de inte stod till förfogande för omval.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag 
att välja auktoriserade revisorn Christian Johansson och auk-
toriserade revisorn Magnus Andersson, båda Deloitte AB, 
som revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt 
auktoriserade revisorn Per Svensson och auktoriserade revi-
sorn Erik Olin, båda Deloitte AB, som revisorssuppleanter 
för tiden intill nästa årsstämma.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA JUNI 2017  
Bergs Timber höll extra bolagsstämma i Hultsfred den  
29 juni 2017. Vid bolagsstämman var cirka 10 aktieägare  
representerade, dessa utgjorde 37,1 procent av totala anta-
let röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes advokat  
Jesper Schönbeck. 

Den extra bolagsstämman sammankallades för att en 
särskild granskningsrapport skulle framläggas för en bolags-
stämma. I protokollet från bolagsstämman noterades att det 
enligt granskningsrapporten inte finns något som tyder på att 
apportemissionen borde ha behandlats som en riktad kon-
tantemission och därmed beslutats med kvalificerad majoritet  
eller att det har skett några överträdelser av aktiebolagslagens 
så kallade generalklausul.
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STYRELSEN OCH DESS ARBETE 
Sammansättning 
I Bergs Timber ska styrelsen enligt gällande bolagsordning 
bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst fyra 
suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på 
årsstämman och bolagsordningen föreskriver att uppdragsti-
den upphör vid nästföljande årsstämma. Styrelseledamöter 
som valts av aktieägarna kan när som helst entledigas från 
styrelseuppdraget genom beslut vid bolagsstämma. Vid Bergs 
Timbers årsstämma 2017 omvaldes, enligt valberedningens 
förslag, följande styrelse till ordinarie ledamöter: Sampsa Au-
vinen, Åke Bergh, Jon Helgi Gudmundsson, Lars Gustafsson 
och Magnus Wennerholm samt nyvaldes Michael Bertorp. 
Till ordförande omvaldes Lars Gustafsson. Oberoende leda-
möter ingår i enlighet med de krav som Nasdaq OMX ställer. 
En presentation av styrelsen finns dels på hemsidan www.
bergstimber.se under rubrik koncernen/bolagsstyrning, dels i 
den tryckta årsredovisningen för 2016-2017.

STYRELSENS ARBETSORDNING 
Styrelsen fattar beslut i frågor som rör Bergs Timbers strate-
giska inriktning, investeringar, finansiering, organisationsfrå-
gor, förvärv och avyttringar, samt viktiga policyer. Styrelsens 
arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, 
bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning och den ar-
betsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Vid det konstituerande sammanträdet utser styrelsen ut-
skottens medlemmar, fattar beslut om firmateckning och in-
struktion för verkställande direktören. Vid detta sammanträ-
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de beslutas även om en arbetsordning för styrelsen som skall 
gälla tills nästa årsstämma. Arbetsordningen reglerar bland 
annat styrelsens övergripande arbetsuppgifter, regler för sty-
relsesammanträden, arbetsfördelning mellan styrelse och VD 
samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen.

Styrelsesammanträdena förbereds av styrelseordförande 
och VD, som tillsammans förelår en dagordning för de ak-
tuella styrelsemötena som enligt arbetsordningen ska hållas 
fyra till sex gånger per år. Den verkställande ledningen för-
ser ledamöterna med skriftliga rapporter och underlag inför 
respektive sammanträde. Vid styrelsemötena medverkar bo-
lagets finanschef, Jörgen Karlsson. Styrelsemötena hålls nor-
malt i anslutning till någon av bolagets anläggningar. På dag-
ordningen till mötena finns stående punkter och dessa berör 
VDs rapportering avseende:

• Bolagets ekonomi
• Marknaden, orderläget och råvarusituationen
• Personal och produktion
• Miljö och kvalitet
• Framtidsfrågor, strategier, investeringar m.m.

Bolagets revisorer rapporterar varje år till styrelsen sina iakt-
tagelser från granskningen. Revisorerna närvarar även på det 
styrelsemöte då styrelsen beslutar om att framlägga boksluts-
kommuniké. Styrelsen har också träffat Bolagets revisorer vid 
ett tillfälle utan att någon från Bolagets ledning har medverkat.

Bergs Timbers styrelse har under verksamhetsåret 
2016/2017 sammanlagt bestått av sex stämmovalda ledamö-
ter och inga suppleanter. Antalet genomförda möten under 
räkenskapsåret och närvaron vid dessa möten redovisas i ta-
bellen nedan.

 Styrelse Revisionsutskott  Ersättningsutskott

Sampsa Auvinen 13 (13)  
Åke Bergh 13 (13) 8 (9) 3 (3)
Michael Bertorp 6 (6)  
Jon Helgi Gudmundsson 13 (13)  
Lars Gustafsson 13 (13) 9 (9) 3 (3)
Magnus Wennerholm 12 (13) 9 (9) 3 (3)
Reino Thapper 1) 10 (13)  
Lars Pettersson 1) 11 (13)  
Patrik Ivarsson 2) 8 (13)  
Maria Berggren 2) 4 (9)   
 
Inom parentes presenteras det totala antalet möten under räkenskapsåret 2016/17.
1) Utsedd av de anställda, ordinarie     2) Utsedd av de anställda, suppleant

NÄRVARO OCH ANTAL MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET 
FÖR STYRELSELEDAMÖTER

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete, liksom den verkställande direktörens, ut-
värderas årligen genom en systematisk och strukturerad pro-
cess. Syftet är att få fram ett bra underlag för styrelsens eget 
utvecklingsarbete samt att ge valberedningen ett underlag in-
för nomineringsarbetet. Under detta år skedde utvärderingen 
genom en enkät som följdes upp med individuella intervjuer 
mellan styrelseordförande och ledamöterna. Utvärderingen 
täcker bland annat styrelsens arbetsformer, kompetens och 
årets arbete. Styrelseordföranden har gjort en återkoppling 
till styrelsen sedan resultatet sammanställts. 
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Namn Funktion Styr. arvode  Rev. utskott Summa

Lars Gustafsson Ordförande 132 900 22 150 155 050
Tage Andersson Ledamot 46 146  46 146
Sampsa Auvinen Ledamot 9 229  9 229
Åke Bergh Ledamot 55 375  55 375
Jon Helgi Gudmundsson Ledamot 9 229  9 229
Peter Nilsson Ledamot, VD 46 146  46 146
Magnus Wennerholm Ledamot 55 375  55 375

Totalt    376 550

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN I ENLIGHET MED ÅRSSTÄMMANS 
BESLUT I JANUARI OCH JUNI 2016

Namn Funktion Styr. arvode  Rev. utskott Summa

Lars Gustafsson Ordförande 156 800 22 400 179 200
Sampsa Auvinen Ledamot 89 600  89 600
Åke Bergh Ledamot  89 600  89 600
Michael Bertorp Ledamot 89 600  89 600
Jon Helgi Gudmundsson Ledamot 89 600  89 600
Magnus Wennerholm Ledamot 89 600  89 600

Totalt    627 200

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN I ENLIGHET MED ÅRSSTÄMMANS 
BESLUT I JANUARI 2017

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 
Det totala arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolags-
stämman beslutades av årsstämman och uppgick för år 2017 
till 627 200 SEK. I tabellerna nedan redovisas ersättningen 
till styrelsen under 2016 och 2017 fördelat på respektive 
styrelseledamot. Ett arvode om 0,5 prisbasbelopp utgår som 
ersättning till ordföranden för revisionsutskottet.

• Totalt styrelsearvode: 627 200 SEK
• Styrelseordförandearvode: 156 800 SEK
• Fem ordinarie ledamöter: 89 600 SEK/ledamot
• Ordförande i revisionsutskottet arvode: 22 400 SEK
•  Ledamöter i revisionsutskottet,  

dagsarvode 2 500 SEK per sammanträde.
•  Ledamöter i ersättningsutskottet,  

dagsarvode 2 500 SEK per sammanträde.

FOTO: HANS GUSTAFSSON, EFFECT REKLAMBYRÅ

FOTO: HANS GUSTAFSSON, EFFECT REKLAMBYRÅ FOTO: PELLE LINDSTRÖM
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REVISIONSUTSKOTT
Revisionsutskottet utgörs av styrelseledamöterna Lars Gus-
tafsson (ordförande), Åke Bergh och Magnus Wennerholm.

Revisionsutskottets uppgifter är att:

• Övervaka bolagets finansiella rapportering.

•  Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka 
effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och 
riskhantering.

•  Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

•  Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självstän-
dighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn 
tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, 
och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans  
beslut om revisorsval.

Utskottet har träffat Bolagets revisorer vid tre tillfällen samt 
haft fyra telefonmöten och informerat sig om omfattning-
en av revisionen, synen på Bolagets risker och utfallet av  
revisionen. Revisionsutskottet har även sammanträtt vid två  
tillfällen utan närvaro av revisorer för att bereda förslag till 
revisorsval. Vid samtliga sammanträden har även bolagsled-
ningen deltagit.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottet utgörs av styrelseledamöterna Lars Gus-
tafsson (ordförande), Åke Bergh och Magnus Wennerholm. 

Ersättningsutskottets uppgifter är att:
•  Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, 

ersättningar, och andra anställningsvillkor för bolagsled-
ningen.

•  Följa och utvärdera pågående och under året avslutade pro-
gram för rörliga ersättningar till bolagsledningen, samt följa 
och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar 
till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag 
ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i bolaget.

VD OCH KONCERNLEDNING 
VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av Bergs Tim-
ber enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ansvarar 
för att styrelsens ledamöter löpande tillställs information 
som behövs för att följa bolagets ställning, likviditet och 
utveckling. Information om VD återfinns dels på hemsidan 
www.bergstimber.se under rubrik koncernen/bolagsstyrning 
och dels i den tryckta årsredovisningen för 2016-2017.

Koncernledningen i Bergs Timber består av nio personer. 
Ledningsgruppen ansvarar för att planera, styra och följa upp 
den dagliga verksamheten.

Befogenheter och ansvar för VD, koncernledning och che-
fer är definierade i policyer, riktlinjer, befattningsbeskrivning-
ar och attestinstruktioner.

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Följande ersättningsprinciper för ledande befattningshavare 
gäller från årsstämman 2017:

•  Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara konkur-
renskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde 
och prestation.

•  Rörlig ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning för-
utom den fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen skall 
utgå i pengar eller avsättning till pensionsförsäkring som skall 
vara kostnadsneutral för bolaget och får högst uppgå till 1/6 
av den fasta årslönen. Den skall vara beroende av individens 
uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål.

•  Icke monetära förmåner: Ledningen har rätt till sedvanliga 
icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och företags-
hälsovård.

•  Pension: Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och 
kollektivavtal (ITP-planen). Verkställande direktören kan 
alternativt ha premiebaserat pensionsavtal. 

•  Uppsägning och avgångsvederlag: För ledningspersoner är 
uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader 
och från den anställde tre-sex månader. Avgångsvederlag 
utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till 
en årslön.

•  Incitamentsprogram: Lämpligheten av eventuella aktie- och 
aktiekursbaserade incitamentsprogram för ledningen utvär-
deras löpande.

•  Beslut om ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda frå-
gor avseende principer för ersättning till koncernledning. 
Det beredda förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut 
och tas upp för fastställelse av årsstämman. Styrelsen har 
möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i enskilt 
fall kan finnas särskilda skäl för detta.

ERSÄTTNING TILL KONCERNLEDNING 2016/2017
Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs 
av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.  
För verksamhetsåren 2016/2017 och 2015/2016 utbetalades er-
sättning enligt tabellen nästa sida:

FOTO: HANS GUSTAFSSON, EFFECT REKLAMBYRÅ
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Mörlunda den 11 december 2017

Lars Gustafsson Sampsa Auvinen   Åke Bergh  
Styrelsens ordförande      Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 

Michael Bertorp Jon Helgi Gudmundsson Magnus Wennerholm
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 

Lars Pettersson Reino Thapper   Peter Nilsson
Styrelseledamot Styrelseledamot   Verkställande direktör
Utsedd av de anställda Utsedd av de anställda  

BOLAGSSTYRNING  BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

FINANSIELL RAPPORTERING OCH INTERN KONTROLL
Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen och Svensk kod 
för bolagsstyrning för den interna kontrollen, vars övergri-
pande syfte är att skydda bolagets tillgångar och därigenom 
ägarnas investering. I Årsredovisningslagen fi nns krav på att 
bolaget årligen ska beskriva bolagets och koncernens system 
för intern kontroll och riskhantering avseende den fi nansiella 
rapporteringen.

Grunden i den interna kontrollen är en relevant och effek-
tiv kontrollmiljö. Bergs Timbers kontrollmiljö består av den 
organisatoriska strukturen, befattningsbeskrivningar, besluts-
vägar, befogenheter och ansvar som är defi nierade och kom-
municerade genom styrande dokument såsom interna policys 
och riktlinjer. Exempel på sådana dokument är:

•  Arbetsordningar för styrelsen och dess utskott 
och instruktioner för VD

• Policyer för fi nansiering, valutasäkring och miljö samt
• Attestinstruktioner och beslutsordning för investeringar.

Koncernledningen följer löpande upp den ekonomiska och 
fi nansiella rapporteringen samt viktiga affärshändelser. Fi-
nansiella rapporter och sammanställningar görs av koncer-
nens 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 koncern-
gemensam del i den interna kontrollen är den kvartalsvisa 
prognosprocessen. Styrelsens uppföljning sker vid styrel-
semöten i samband med varje kvartalsbokslut där Bolagets 
fi nansiella ställning och resultat behandlas i enlighet med 
styrelsens arbetsordning. Styrelsens revisionsutskott har upp-
draget att utvärdera hur Bolagets system för intern kontroll 

Ersättning till År Grundlön Rörlig ersättning Övriga förmåner 1) Pensioner Övrig ersättning Summa

Koncernchef och VD 2015/2016 2 197 0 45 524 0 2 766
Koncernchef och VD 2016/2017 2 470 0 57 607 0 3 134
Övriga ledande befattningshavare 2015/2016 4 809 0 335 1 141 0 6 285
Övriga ledande befattningshavare  2016/2017 5 657 0 400 1 948 0 8 005

1) Övriga förmåner består av sedvanliga icke-monetära förmåner såsom företagsbilar och företagshälsovård.

av den fi nansiella rapporteringen fungerar och hålla sig väl 
insatt i väsentliga värderingar och bedömningar som ligger 
till grund för de fi nansiella rapporterna. Koncernens ekono-
miavdelning ansvarar för den löpande uppföljningen av den 
interna kontrollen.

Styrelsen anser att det på grund av koncernens storlek och 
ringa fi nansiella komplexitet, med få rörelsedrivande bolag, 
inte fi nns behov av en separat internrevisionsfunktion för 
fi nansiell rapportering. Behovet av en internrevisionsfunktion 
utvärderas årligen.

AVVIKELSER FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Bolaget tillämpar Koden med följande mindre avvikelse. 

•  Någon jämn könsfördelning fi nns inte i styrelsen. 
Förklaring: Det grundläggande kravet vid sammansättning 
av styrelsen har varit kompetens.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Bergs Timber AB (publ), org.nr 556052-2798

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 
räkenskapsåret 2016-09-01 - 2017-08-31 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 bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning 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. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 
7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovis-
ningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen.

Kalmar den 11 december 2017

 Christian Johanson Magnus Andersson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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STYRELSE, REVISORER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

LARS GUSTAFSSON
Befattning: Styrelseordförande från 26 okt. 2015.
Född: 1951. 
Utbildning: Högskoleutbildning inom 
ekonomi och juridik. 
Tidigare verksam inom försäkringsbranschen, 
bl. a som skadechef hos Länsförsäkring 
Kronoberg under åren 1981-2013. 
Tidigare styrelseordförande i Gransjöverken AB.
Ledamot sedan 2015.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
Brandskyddsföreningen Kronoberg och Bragu AB. 
Styrelseledamot i NTF. 
Aktieinnehav: 1 322 439 aktier (inkl. närstående).
Erhållet styrelsearvode: 155 050 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 13 (13).

SAMPSA AUVINEN  2)

Befattning: Styrelseledamot.
Född: 1969.
VD i Norvik Timber Industries sedan 2009.
Utbildning: Bachelor of Business Administration 
från European University.
Ledamot sedan den 28 juni 2016.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Europeiska 
Organisationen för Sågverksindustrin och styrelse-
ledamot i Europeiska Förbundet för Träindustrin.
Aktieinnehav: 500 000 aktier.
Erhållet styrelsearvode: 32 302 kr
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 13 (13)

ÅKE BERGH 3)

Befattning: Styrelseledamot.
Född: 1949.
Verkställande direktör och koncernchef 
från 1986 till 2012
Anställd i koncernen 1972 till 2013.
Utbildning: Civilekonom.
Ledamot sedan 1975.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
Sågtjänst i Syd AB och Fastighetsaktiebolaget 
Sågfi nans. Styrelseledamot i Hultsfreds Kommu-
nala Industri AB och Halltorpsgruppen AB, samt 
revisionsuppdrag i Sågverkens Riksförbund Ek. För. 
Aktieinnehav: 11 860 780 aktier (inkl. närstående).
Erhållet styrelsearvode: 55 375 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 13 (13).

MICHAEL BERTORP 
Befattning: Styrelseledamot.
Född: 1949. 
Styrelseordförande i Setra Group AB och 
Setra Trävaror AB. 
Utbildning: Jur. Kand. från Lunds universitet
Ledamot sedan 2017
Övriga styrelseuppdrag: Stadshypotek AB, Xact 
Kapitalförvaltning AB, Idevall & Partners Fonder 
AB samt Maderna Corporate Services AB.
Aktieinnehav: 50 000 aktier.
Erhållet styrelsearvode: - kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 6 (6).

JON HELGI GUDMUNDSSON 2)

Befattning: Styrelseledamot.
Född: 1947.
VD i Norvik hf.
Utbildning: Ekonomexamen från Islands universitet 
samt studier vid Universitaet Mannheim (Tyskland) 
och Penn State University (USA).
Ledamot sedan den 28 juni 2016.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
Norvik hf och ordförande eller ledamot i 
Norviks dotterbolag.
Aktieinnehav: 50 420 843 aktier via bolag.  
Erhållet styrelsearvode: 32 302 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 13 (13).

MAGNUS WENNERHOLM
Befattning: Styrelseledamot.
Född: 1968. 
Advokat och delägare i advokatfi rman Glimstedt 
i Växjö och verksam inom affärsjuridik.
Utbildning: Jur. Kand.
Ledamot från den 26 oktober 2015.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i 
Advokatfi rman Glimstedt i Växjö AB samt 
styrelsesuppleant i ett fl ertal styrelser.
Aktieinnehav: 40 000 aktier.
Erhållet styrelsearvode: 55 375 kr.
Mötesnärvaro 16-17: 12 (13)

LARS PETTERSSON 1) 

Befattning: Arbetstagarrepresentant.
Född: 1963.
Anställd i Orrefors sedan 2002.
Utbildning: -
Ledamot sedan 2011.
Aktieinnehav: Inga aktier.
Erhållet styrelsearvode: 9 229 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 11 (13).

REINO THAPPER 1)  

Befattning: Arbetstagarrepresentant.
Född: 1956.
Anställd i Mörlunda sedan 1972.
Utbildning: –
Ledamot sedan 1989.
Aktieinnehav: Inga aktier.
Erhållet styrelsearvode: 9 229 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 10 (13).

Styrelsens 
ordinarie ledamöter

LARS GUSTAFSSON SAMPSA AUVINEN  

ÅKE BERGH

MAGNUS 
WENNERHOLM

JON HELGI 
GUDMUNDSSON 

LARS PETTERSSON REINO THAPPER

MICHAEL BERTORP 
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STYRELSE, REVISORER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Suppleanter för arbetstagarledamöter

MARIA BERGGREN 
Född: 1968. 
Befattning: 
Personalchef.
Anställd: 2011.
Aktieinnehav: 
5 000 aktier.

Ledande befattningshavare

JÖRGEN KARLSSON  
Född: 1963. 
Befattning: Finanschef.
Anställd: 2011.
Aktieinnehav: 
35 000 aktier.

1) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
2) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende till större ägare.
3) Affärstransaktioner med närstående fysiska personer framgår av not 24 se sidan 50.

Årsstämman 2014 beslutade att införa ett personaloptionsprogram för verkställande direktören. Programmet beskrivs i förvaltningsberättelsen och i not 6. 

PETER NILSSON  
Född: 1963. 
Befattning: 
Verkställande direktör 
och koncernchef.
Anställd: 2013.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i RusForest AB, 
Aslan Forestry AB, 
Sydsvenska Handels-
kammaren och 
Skogsindustrierna.
Aktieinnehav: 
850 000 aktier direkt, 
via eget bolag och i 
försäkring. 

PER-ÅKE BERGH  
Född: 1981. 
Befattning: 
Försäljningschef.
Anställd: 2006.
Aktieinnehav: 
1 775 941 aktier.

PATRIK SILJEMARK   
Född: 1963. 
Befattning: Platschef 
Orrefors, Gransjö och 
Broakulla.
Anställd: I Gransjö 
sedan 2002.
Aktieinnehav: 
1 105 965 aktier direkt 
och via eget bolag.

HENRIK EGNELL 
Född: 1972. 
Befattning: Platschef Bitus.
Anställd: I Bitus sedan 2006.
Aktieinnehav: 
100 000 aktier via eget bolag.

PATRIK IVARSSON 1) 

Befattning: Suppleant, Arbetstagarrepresentant.
Född: 1967.
Utsedd av de anställda
Utbildning: –
Suppleant sedan 2010.
Aktieinnehav: 42 000 aktier.
Erhållet styrelsearvode: 4 615 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 8 (13).

Revisorssuppleanter 
PER SVENSSON  
Född: 1981.  
Auktoriserad revisor, 
Deloitte AB. 
Suppleant sedan 2017.

ERIK OLIN  
Född: 1973. 
Auktoriserad revisor, 
Deloitte AB. 
Suppleant sedan 2017.

Revisorer
CHRISTIAN JOHANSSON  
Född: 1971. 
Auktoriserad revisor, 
Deloitte AB.
Ordinarie revisor sedan 2017.

MAGNUS ANDERSSON   
Född: 1976.  
Auktoriserad revisor, 
Deloitte AB.
Ordinarie revisor sedan 2017.

NIKLAS SJÖFORS 
Född: 1972. 
Befattning: Råvaruchef.
Anställd: 2009.
Aktieinnehav: 
9 783 980 aktier direkt och 
via egna bolag.

ROGER ECKERSTIG
Född: 1977. 
Befattning: 
Teknisk chef.
Anställd: 2011.
Aktieinnehav: 
1 000 aktier.

PATRIK LARSSON 
Född: 1972. 
Befattning: Platschef 
Mörlunda och Vimmerby.
Anställd: 
I Vimmerby 1994.
Aktieinnehav: 
inga aktier.
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OPERATIONS 
Bergs Timber produces and sells sawn and processed tim-
ber products with an emphasis on adaptation to customer 
needs. Note 23 lists the companies that belong to the Group. 
Production takes place at five sawmill plants in Mörlunda,  
Orrefors, Gransjö, Broakulla and Vimmerby, as well as at the 
timber preservation company Bitus, located in Nybro. Four 
of the Group’s sawmill plants have planing mills for further 
processing, and all plants are within a radius of 140 kilome-
tres. The aggregate production rate under current operations 
since the acquisition of the sawmill in Vimmerby is about 
530,000 m³ sawn timber, more than half of which is further 
processed. Bitus processes about 180,000 m³ per year. Total 
sawmill production during the financial year was 462,000 m³ 
(337,000). More than 80 per cent of the wood products are 
exported, primarily to the UK, the US, Denmark, China and 
the Middle East/North Africa. 

 By-products from production are sold to the pulp and chip-
board industries, and also as fuel from our fuel terminals. Tim-
ber raw materials are primarily obtained from the areas around 
the Group’s sawmills. The Group offers a full range of silvicul-
tural services, ranging from advisory services to forest owners 
to clearcutting. The Parent Company, Bergs Timber AB (publ), 
has been listed on the Stockholm Stock Exchange since 1984. 
The Company is currently quoted on the Small Cap, Materials 
List of the Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm.

NET SALES AND PERFORMANCE
During the financial year, Bergs Timber achieved net sales of 
SEK 1,243.8 million (894.3). The increase in net sales can 
mainly be attributed to the acquisitions of the sawmills in 
Broakulla and Vimmerby. The Broakulla sawmill was acquired 
in July 2016 and has been part of the Group for the entire 
financial year, while the Vimmerby sawmill has been part of 
the Group since 9 January 2017. In addition, deliveries from 
comparable units were higher during the year, while sawn tim-
ber prices were higher than in the previous year. The Broakulla 
sawmill contributed SEK 136 million (19) to consolidated net 
sales and the Vimmerby sawmill SEK 168 million (0) during 
the financial year, compared with the previous year. 

Consolidated operating profit was SEK 37.1 million (2.4), 
and profit after financial items totalled SEK 31.1 million 
(loss: 4.0). Profit/loss after tax was SEK 25.0 million (loss: 
3.7), resulting in earnings per share after tax of SEK 0.15 
(loss: 0.03). Performance during the financial year was favou-
rably affected by unrealised exchange rate differences of SEK 
2.7 million (1.2), as well as transaction costs for acquisitions 
of sawmills totalling SEK 1.4 million (3.5). In addition, the 
reversal of negative goodwill totalling SEK 8.7 million had 
a positive impact on earnings the previous year. Consolida-
ted financial expenses for the period totalled SEK 6.1 million 
(6.6). The appreciation of SEK in relation to GBP and USD 
in particular had a negative impact on earnings for the fourth 
quarter. As a result of the favourable market, prices will  
gradually increase while offsetting the currency difference. 

Due to the improved performance and economic condi-
tions, the Board of Directors now proposes that the Annual 
General Meeting resolve to approve a dividend of SEK 0.05 
per share.

Production of sawn goods is 462,000 m³, an increase of 
125,000 m³ sawn goods compared with the same period last 
year. This increase is attributable to the acquisition of the 

SUMMARY

Consolidated Income Statement, 1 September – 31 August (SEK million)
 
 16-17 15-16

Net sales 1,243.8 894.3
Operating costs -1,161.5 -848.7
Depreciation and impairments -45.2 -43.2

Operating loss 37.1    2.4
Net financial items -6.0 -6.5

Loss after financial items 31.1 -4.0
Tax on profit for the year -6.1 0.3

Net loss for the year 25.0 -3.7

Broakulla och Vimmerby sawmills. For comparable units, 
production is approximately 11,000 m³ sawn goods lower 
than the previous year. 

 Non-recurring item affected previous year’s performance. 
Streamlining measures implemented in production in Orre-
fors, as well as improved saw efficiency also contributed to 
the improvement in performance.

 
 LIQUIDITY, INVESTMENTS AND FUNDING 
Consolidated cash and cash equivalents totalled SEK 1.1 mil-
lion (16.7). The Group also has unutilised overdraft facilities 
of SEK 176.5 million (61.2), as well as approved but unu-
tilised guarantee and investment limits of SEK 15.5 million 
(38.9). Consolidated interest-bearing liabilities less cash and 
cash equivalents totals SEK 122.3 million (173.8). 

 Cash flow from operating activities totals SEK 111.8 mil-
lion, an improvement of SEK 145.5 million over the previous 
year. The improvement in cash flow from operating activities 
is due to the improved performance, along with the strong 
deliveries in the spring and summer that resulted in less  
capital tied up in inventories. The cash payment relating 
to the acquisition of the Vimmerby sawmill had a negative  
impact of SEK 30.6 million on cash flow for the year.

  In August 2016, the credit facility with the Company’s 
principal financier was renewed. The credit facility comprises 
a total of SEK 260 million and includes an overdraft facili-
ty with a credit limit of SEK 175 million, a bank guarantee 
limit of SEK 37 million and a period loan of SEK 48 mil-
lion. The new credit facility runs until 31 December 2018.  
The facility covers the majority of the Group’s existing  
loans as well as overdraft facilities and bank guarantee limits. 
Over and above customary financial undertakings, relating to 

Consolidated Balance Sheet, 31 August (SEK million) 
 2017 2016

Assets   
Intangible assets 1.9 2.0
Property, plant and equipment 263.5 250.7
Financial assets 21.8 27.7
Current assets 404.4 366.3
Cash and bank deposits 1.1 16.7

Total assets 692.7 663.4 
 
Equity and liabilities  
Equity 398.4 347.1
Long-term liabilities 65.1 53.7
Current liabilities 229.2 262.6

Total equity and liabilities 692.7 663.4
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SUMMARY

items such as EBITDA requirements and net debt/equity ra-
tio, the principal conditions also include a right for the main 
financier to obtain insight into the business. The agreement 
further stipulates that the annual distribution of profit shall 
not exceed 50% of profit for the year. During the period of 
the agreement, the agreed repayments total SEK 48 million.

In conjunction with the acquisition of the Vimmer-
by sawmill, Bergs Timber obtained a new bank overdraft  
facility of SEK 65 million to finance the acquisition. At the 
same time, the credit facility described above was reduced by 
SEK 12 million relating to bank guarantee limits. After the 
adjustment, the credit facility was SEK 248 million. The new 
overdraft facility is outside the existing facility agreement 
and was reduced by SEK 25 million by agreement as of 30 
September 2017. The terms and conditions of the overdraft 
agreement otherwise remain unchanged. During the period 
the Group met all of the terms and conditions of the over-
draft agreement. 

The Group’s investments in property, plant and equipme-
nt during the financial year totalled SEK 35.2 million (18.4). 
The single largest item relates to the acquisition of equipment 
from the sawmill in Myresjö. Other major investments inclu-
de the investment in Broakulla in conjunction with streamli-
ning of production, as well as upgrading of the planing intake 
in Gransjö. Sales of non-current assets totalled SEK 5.9 mil-
lion, including SEK 4.1 million that relates to the sale of the 
Group’s share (33%) of a jointly owned forest property. 

 
ACQUISITION OF THE SAWMILL IN VIMMERBY
The Vimmerby sawmill, which was acquired on 9 January 
2017, produces sawn wood products in Vimmerby Munici-
pality, about 40 km from Bergs Timber’s Mörlunda facility. 
In conjunction with the acquisition, production was reduced 
from the previous level of approximately 160,000 m³ to app-
roximately 130,000 m³ on an annual basis. 

The geographical proximity of Bergs Timber’s existing fa-
cility and the Vimmerby sawmill plays a positive role in the 
industrial logic of the transaction. Furthermore, it is Bergs 
Timber’s view that the acquisition offers potential synergies 
in several areas.

Payment for the Vimmerby sawmill comprised an issue 
in kind of 11,000,000 Class B shares in Bergs Timber and 
a cash payment of SEK 30.6 million. Since the market pri-
ce for Bergs Timber on the transaction date was SEK 2.42 
per share, the total purchase price was SEK 57.2 million.  
After completion of the acquisition, the former owner of the 
Vimmerby sawmill, Setra Trävaror AB, has a shareholding 
corresponding to 6.44% of shares and votes in Bergs Timber.

An acquisition analysis was prepared based on the share 
price on the transaction date. The purchase price of SEK 57.2 
million is distributed as follows: 

 
Identifiable net assets  Total (SEK million)

Property, plant and equipment  25.1
Inventory  36.1
Current liabilities  -4.0

  57.2

SEK 0.5 million relates to issue expenses that are recognised 
directly in consolidated shareholders’ equity. The transaction 
costs are included in the line item other operating expenses.

 
OUR EMPLOYEES
The Group has changed substantially in recent years. With a 
small administration and flat organisation, we have achieved 
decentralised staff responsibility and short decision-making 
pathways. We are convinced that our employees’ job satis-
faction and their attitudes towards their work improve with 
proximity to the decision-making process. The substantial 
change in the Group’s organisation simultaneously places 
high demands on employees for flexibility. The physical 
proximity between our plants in Orrefors, Bitus, Gransjö and 
Broakulla, as well as between Mörlunda and Vimmerby, ena-
bles a flexibility that allows the staff to alternate among the 
units as needed. 

The Group had 221 employees (187) at the end of the 
financial year, including 21 women (14). The average age 
of the employees in the Group is 47.6 years (45.8) and the  
average length of employment 17.1 years (15.2).

OUTLOOK 
The global economy continues to improve, which means in-
creased construction. We see a growing demand for wood 
products in the US, China and Europe. The rate of construc-
tion in Sweden remains high. New construction in Sweden 
currently focuses on multi-family housing in cities where 
steel and concrete are the predominant building materials. 
There are now clear signs that wood can become a serious 
contender in the competition to also be included as an im-
portant building material in larger and taller buildings.

Our key UK market continues to be characterised by 
questions regarding what Brexit really entails and how it can 
be implemented in practice. So far, we can conclude that 
consumption of wood products is still good. We are pleased 
that after a period during which imports have been banned, 
the important Algerian market is now once again beginning 
to import wood products. 

Compared with the autumn of 2016, we now have a bet-
ter flow of raw materials. Interest in selling raw materials is 
high and our contracting of standing forest has increased. The 
increased supply meets demand and helps to stabilise today’s 
price levels for the raw material.

Demand for chips and other by-products is robust.
Production is proceeding according to plan, and we are 

satisfied that the Vimmerby sawmill is now completely inte-
grated into Bergs Timber. Parts of the equipment purchased 
from the Myresjö sawmill have been sold. At the same time, 
we see several attractive opportunities to use parts from 
Myresjö in our own plants. These include the possibility of 
renovating and improving the saw in Vimmerby, as well as 
moving dryers to the sawmill in Gransjö.

The marketing organisation has been strengthened to cope 
with a more aggressive marketing campaign and product de-
velopment initiative. Our orders for the fall are good, and we 
expect to enter winter with relatively low stocks. 

The total cost of completing the acquisition is SEK 1.9 mil-
lion, of which SEK 1.4 million relates to transaction costs 
that are recognised in profit or loss for the financial year, and 
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ÅRSSTÄMMA, EKONOMISKA RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman i Bergs Timber AB (publ) kommer att äga rum 
torsdagen den 25 januari 2018 kl. 14.00 i konsertsalen på 
Campus Hultsfred (Metropol), 
Transportgatan 4, 577 39 HULTSFRED

ANMÄLAN OCH DELTAGANDE 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
•  dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 

förda aktieboken för bolaget fredagen den 19 januari 2018.
•  dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs 

Timber AB (publ), Att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 
Mörlunda, per mail, info@bergstimber.se, per telefon 010-
19 98 500 eller telefax 0495-231 29 senast måndagen den  
22 januari 2018 kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, 
person- eller organisationsnummer, telefonnummer och  
antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lun-
chen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta. Med fördel kan 
bifogad anmälningsblankett användas.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER OCH FULLMAKT FÖR OMBUD
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom 
bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i 
årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Eurocle-
ar Sweden AB. Sådan registrering skall vara verkställd senast 
fredagen den 19 januari 2018. Aktieägaren bör underrätta 
banken eller förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 
19 januari.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i ori-
ginal översändas före årsstämman. Med fördel används bifogat 
fullmaktsformulär som även finns tillgängligt på bolagets hem-
sida. Den som företräder juridisk person ska förete en bestyrkt 
kopia av registreringsbevis som får vara högst ett år gammalt. 
Fullmakter och registreringsbevis bör vara bolaget tillhanda  
senast den 22 januari 2018 under ovanstående adress.

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN 
Alla aktieägare som anmält intresse via särskilt utskick kom-
mer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/17 hem-
sänd i början på januari. Årsredovisningen samt fullständi-
ga kallelsehandlingar finns också att ladda ner från bolagets 
hemsida. Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och  
övriga handlingar att behandla på årsstämman, som skall hål-
las tillgängliga enligt aktiebolagslagen, finns på bolagets kon-
tor med adress Bergs Timber AB (publ), Bergs väg 13, 570 84 
Mörlunda fr.o.m. 2017-12-22 och kan på begäran sändas till 
dem, som så önskar och uppger sin postadress. Samtliga ovan-
stående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 0,05 kronor 
per aktie (0) samt att avstämningsdag för utdelning skall vara 
måndagen den 29 januari 2018. Utbetalning genom Euroclear 
Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 1 februari 2018.

 FINANSIELL INFORMATION 2017-2018 
• Delårsrapport september-november, den 25 januari 2018.
• Delårsrapport september-februari, den 5 april 2018.
• Delårsrapport september-maj, den 28 juni 2018.
•  Bokslutskommuniké för helår september-augusti 2017/18, 

den 4 oktober 2018.

ORGANISATIONSNUMMER
Organisationsnumret är för
Bergs Timber AB (publ)   556052-2798
Bergs Timber Production AB   556153-6789
Bergs Timber Gransjö AB   556489-3500
Bergs Timber Broakulla AB  556675-7125

ANMÄLNINGSBLANKETT
Till årsstämma för Bergs Timber AB (publ) torsdagen den 25 januari 2018.
Faxas till 0495-231 29

Namn. ...................................................................................................................................................

Personnummer/organisationsnummer ........................................................................................

Adress ..................................................................................................................................................

Postadress ..........................................................................................................................................

Telefonnummer ..................................................................................................................................

Antal aktier ..........................................................................................................................................

Önskar deltaga i gemensam lunch kl. 12.30          JA        NEJ   

Avser anmälan aktier som ägs av juridisk person eller att någon annan skall företräda 
mina aktier. Vänligen fyll i nedanstående fullmakt och skicka den i god tid före sista 
anmälningsdatum för årsstämman. Vid den årsstämman skall fullmakt i original  
finnas tillgänglig.

FULLMAKT
Att användas vid årsstämma för Bergs Timber AB (publ) torsdagen den 25 januari 2018.

Härmed anmäls och ges fullmakt till

Namn ....................................................................................................................................................

Personnumer ......................................................................................................................................

Adress ..................................................................................................................................................

Postadress ..........................................................................................................................................

Telefonnummer ..................................................................................................................................

Att företräda och rösta för mina/våra  
B-aktier i Bergs Timber AB som uppgår till ..................................................................stycken

Registrerad ägare till aktierna

Namn/Företag ....................................................................................................................................

Personnummer/organisationsnummer ........................................................................................

Adress ..................................................................................................................................................

Postadress ..........................................................................................................................................

Telefonnummer ..................................................................................................................................

................................................................................den. .......................................................................

................................................................................................................................................................
Underskrift av ägare/firmatecknare

Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den 
juridiska personen bifogas där firmatecknare styrks. Registreringsbeviset får vara 
högst ett år gammalt.

ANMÄLNINGSBLANKETT BITRÄDEN
Nedanstående biträde/biträden (högst två) anmäls till årsstämman för  
Bergs Timber AB (publ) torsdagen den 25 januari 2018. 

Namn. ...................................................................................................................................................

Personnummer...................................................................................................................................

Namn. ...................................................................................................................................................

Personnummer...................................................................................................................................



VIKTIGA BEGREPP

Viktiga begrepp
ORDLISTA

BNP  
Värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år  
kallas bruttonationalprodukt.

MIFO  
Metod för inventering av förorenade områden.

Global Reporting Initiatives (GRI)  
Global standard för presentation av hållbarhetsredovisningar.

VOLYMMÅTT

m³sk   
Skogskubikmeter = Hela stamvolymen med bark ovan stubbskäret.  
Måttet används för stående skog, t.ex. rotposter och i skogsbruksplaner.

m³f  
Den verkliga fasta volymen med eller utan bark (m³fpb resp. m³fub). Ligger virket i trave är 
 luften i traven borträknad genom en bedömd fastmasseprocent.  
Massaved och kubb mäts vanligen i m³fub. På senare tid även sågtimmer i vissa fall.

m³to ub   
Kubikmeter fast mått toppmätt under bark, erhålls genom mätning av stockens längd och  
dess diameter under bark i toppändan. Måttet används vanligen vid sågtimmermätning.

m³s   
Kubikmeter stjälpt mått. Volymen av t.ex. flis och spån mäts i olika transportkärl eller  
högar och anger således materialets yttersta volym.

Produktionsvolym  
Kubikmeter sågad nominell volym med avdrag för beräknat avkap och spill i  
produktionens kommande processer.

Försäljningsvolym  
Kubikmeter levererad nominell volym (volymen beräknad före eventuell hyvling).



Vimmerby

Emmaboda

MÖRLUNDA

ORREFORS

NYBRO

Hultsfred

Oskarshamn

Vetlanda

Åseda

Högsby

Kalmar

ERIKSMÅLA

Kalvamo

www.bergstimber.se

Adresser till våra kontor och anläggningar

INKÖPSKONTOR

Mörlunda
Bergs väg 13
570 84 Mörlunda
Tel: 010-19 98 500

Orrefors
Bråtemålavägen 3
380 40 Orrefors
Tel: 010-19 98 500

Vimmerby
Hamra såg 140
598 91 Vimmerby
Tel: 010-19 98 500

HUVUDKONTOR

Bergs Timber AB (publ)
Bergs väg 13
570 84  Mörlunda
Tel: 010-19 98 500
Fax: 0495-231 29
Org.nr. 556052-2798
E-post: info@bergstimber.se
Hemsida: www.bergstimber.se

ANLÄGGNINGAR

Bergs Timber Production AB  
Bitus
Orreforsvägen 49
382 94 Nybro
Tel: 010-19 98 500
Fax: 0481-123 33

Bergs Timber Production AB
Mörlunda
Bergs väg 13
570 84 Mörlunda
Tel: 010-19 98 500
Fax: 0495-231 29

Bergs Timber Production AB
Vimmerby
Hamra såg 140
598 91 Vimmerby
Tel: 010-19 98 500

ANLÄGGNINGAR 

Bergs Timber Production AB
Orrefors
Bråtemålavägen 3
380 40 Orrefors
Tel: 010-19 98 500
Fax: 0481-308 10

Bergs Timber Gransjö AB
Gransjö 104
361 94  Eriksmåla
Tel: 0471-73 52 00
Fax: 0471-73 52 20

Bergs Timber Broakulla AB
Kalvamo 102
361 93 Broakulla
Tel: 0471-483 00
Fax: 0471-483 01
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