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Bokslutskommuniké
1 januari – 31 december 2022
FJÄRDE KVARTALET (1 OKTOBER–31 DECEMBER)

• Nettoomsättningen minskade med 19% till 640 Mkr (790). Den lägre 
nettoomsättningen förklaras främst av lägre försäljningspriser och för-
säljningsvolymer för Wood Protection och Sawn Wood.

• EBITDA uppgick till 30 Mkr (106), en minskning främst till följd av lägre 
försäljningspriser och försäljningsvolymer inom Wood Protection samt 
lägre försäljningspriser och högre råvarukostnader inom Sawn Wood. 
Högre försäljningspriser och försäljningsvolymer för pellets bidrog 
positivt. EBITDA- marginalen var 4,7% (13,4).

• Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (85), motsvarande en rörelsemargi-
nal om 0,9% (10,8).

• Periodens resultat uppgick till –7 Mkr (88).

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till –0,20 kronor 
(2,54).

• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 80 Mkr (83), positivt 
påverkat av lägre rörelsekapital.

• Koncernens nettokassa uppgick till 29 Mkr (nettoskuld: 223) per den 
31 december 2022, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad på 
–0,02 (0,14).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor (3,00) per aktie. Totalt 
uppgår föreslagen utdelning till cirka 69 Mkr. Mot bakgrund av koncer-
nens starka finansiella ställning är det styrelsens avsikt att föreslå års-
stämman ett återköpsprogram. 

HELÅRET (1 JANUARI–31 DECEMBER)

• Nettoomsättningen ökade med 7% till 3 267 Mkr (3 055). Den högre 
nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningsvolymer av 
fönster och dörrar inom Joinery, högre försäljningspriser för Sawn 
Wood samt högre försäljningspriser och försäljningsvolymer av 
pellets.

• EBITDA uppgick till 331 Mkr (503), en minskning främst till följd av 
lägre försäljningsvolymer och högre råvarukostnader inom Wood 
 Protection. Högre försäljningsvolymer av fönster och dörrar samt 
högre försäljningspriser och försäljningsvolymer för pellets bidrog 
positivt. EBITDA-marginalen var 10,1% (16,5). 

• Rörelseresultatet uppgick till 241 Mkr (426), motsvarande en rörelse-
marginal om 7,4% (13,9).

• Periodens resultat uppgick till 231 Mkr (417).

• Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 6,66 kronor 
(12,03).

• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 491 Mkr (65), positivt 
påverkat av lägre rörelsekapital.

• Ett nytt låneavtal ingicks med Danske Bank och SEB. De nya kreditfa-
ciliteterna uppgår till 650 Mkr och har en treårig löptid.

• Förvärv av fönster- och dörrföretag har gjorts i Storbritannien och 
Polen.

• En sammanläggning av aktier (omvänd split) genomfördes i maj, vari-
genom tio (10) aktier slogs ihop till en (1) aktie.

Koncernens nyckeltal

BELOPP I MKR

2022
okt–dec

3 mån

2021
okt–dec

3 mån

2022
jan–dec
12 mån

2021
jan–dec
12 mån

Nettoomsättning 640 790 3 267 3 055

EBITDA 30 106 331 503

EBITDA-marginal, % 4,7 13,4 10,1 16,5

Rörelseresultat 6 85 241 426

Rörelsemarginal, % 0,9 10,8 7,4 13,9

Periodens resultat –7 88 231 417

Resultat per aktie, kr* –0,20 2,54 6,66 12,03

Eget kapital per aktie, kr* 53,12 46,61 53,12 46,61

* Resultat per aktie och Eget kapital per aktie har justerats retroaktivt för omvänd split 1:10 i maj 2022.

 

Första sidan: Koncernens enhet Fågelfors tillverkar pellets och värmelogs för uppvärmning. Efterfrågan har varit god under 2022.

Sammanfattning
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Ett hyggligt år trots den  
svaga trävarumarknaden 
under andra halvåret
FJÄRDE KVARTALET

Årets sista kvartal påverkades av den försämrade trävarumarknaden. 
Nettoomsättningen minskade till 640 Mkr jämfört med 790 Mkr föregående 
år, främst till följd av lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer inom 
Wood Protection och Sawn Wood. Rörelseresultatet före av- och nedskriv-
ningar, EBITDA, uppgick till 30 Mkr jämfört med 106 Mkr föregående år. 
Det minskade resultatet förklaras av fortsatt svag utveckling för Wood 
 Protection samt lägre resultat för Sawn Wood. Utvecklingen för pellets och 
vår växande fönster- och dörraffär inom produktområdet  Joinery var fort-
satt bra. Kassaflödet för kvartalet uppgick till 80 Mkr, främst en effekt av 
lagerminskningar inom Wood Protection.

HELÅRET 
För helåret uppgick EBITDA till 331 Mkr att jämföra med 503 Mkr 
föregående år. Årets EBITDA-marginal uppgick till 10,1 %. Netto-
omsättningen uppgick till 3 267 Mkr att jämföra med 3 055 Mkr. Årets 
kassaflöde var starkt och uppgick till 491 Mkr, vilket resulterade i en 
nettokassa på 29 Mkr vid årets slut.

Styrelsen har beslutat om en investering i en ny hetvattenpanna vid Vika 
Wood som kommer att ge sågverket väsentligt minskade miljöavtryck, 
potentiellt ökad kapacitet samt lägre kostnader. Investeringen kommer att 
slutföras under 2025 och uppgår till cirka 125 Mkr.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 (3,00) kronor per aktie. Den före-
slagna utdelningen uppgår totalt till ca 69 Mkr. Med beaktning av koncer-
nens finansiella ställning är det styrelsens avsikt att föreslå årsstämman ett 
återköpsprogram.

MARKNAD 
Konjunkturläget är osäkert vilket ger en fortsatt försvagning av 
byggmarknaden och efterfrågan på trävaror. Den minskade efterfrågan 
resulterade under andra halvåret i ett överutbud av trävaror med prispress 
som följd. Handelsleden har samtidigt minskat inköpen, vilket resulterat i 
mer balanserade lager och ökat köpintresse inför kommande vår. 

Vi ser en fortsatt bra utveckling av vår marknad för specialanpassade fönster 
och dörrar där orderläget för våren är gott. Likaså är marknaden för pellets 
fortsatt stark.

UTVECKLING PER PRODUKTOMRÅDE

WOOD PROTECTION
Efterfrågan på träskyddsprodukter var fortsatt svag under fjärde kvartalet. 
Våra lager har under kvartalet fortsatt att minska och är nu på en för 
säsongen mer normal nivå, vilket är en signal om ett förbättrat läge. Samti-
digt har kostnadsbesparande åtgärder vidtagits och bland annat har vår 
lettiska personalstyrka minskats med ca 100 medarbetare.

Omställningen mot mera högförädlade produkter följer plan och bland annat 
så har produktion och försäljning av värmebehandlat trä påbörjats vid vår 
anläggning i Nybro.

JOINERY
Vår marknad för fönster och dörrar är fortsatt god med normal orderingång 
och orderstock. Målet på en fortsatt volymtillväxt under 2023 ligger fast. 
Som ett led i detta kommer vi under året att utöka antalet showrooms i vårt 
återförsäljarnätverk Timber Windows med fem till totalt 50 stycken.

Efterfrågan på trädgårdsprodukter uppvisar motsvarande minskning som 
träskyddsprodukter. Även här har kostnadsbesparingar och lagerminsk-
ningar genomförts under kvartalet. Vi ser tecken på en förbättrad efter-
frågan inför kommande vårsäsong.

SAWN WOOD
Marknaden för sågade trävaror har fortsatt att utvecklas svagt under det 
fjärde kvartalet. Samtidigt finns indikationer på att köparledet genomfört 
lagersänkningar och kommer att behöva öka inköpen under våren. Lagren 
vid våra egna sågverk är fortsatt låga och produktion sker i princip bara 
mot order. Priset för timmerråvara minskar nu i Baltikum. Detta i kombina-
tion med ökade priser för biprodukter förväntas marginalerna gradvis stär-
kas under våren.

Vid vårt sågverk i Estland gjordes produktionsbegräningar och kostnads-
besparingar under det fjärde kvartalet till följd av den svagare marknaden. 
Vårt sågverk i Lettland producerade på normal nivå.

ÖVRIGT (ENERGY & LOGISTICS)
Efterfrågan på pellets är fortsatt god. Marknaden under hösten kan beskri-
vas som nervös med delvis väldigt höga spotpriser. Det vi nu ser inför 
resten av vintersäsongen är en mer balanserad marknad med en prisbild 
som även fortsatt ger en god marginal.

FRAMTIDSUTSIKTER

Det ekonomiska läget är fortsatt osäkert vilket ytterligare kommer att 
minska byggaktiviteten i Europa. Det finns samtidigt indikationer på att den 
viktiga amerikanska byggmarknaden har nått botten. Vi förväntar oss att 
marknaden för energibesparande åtgärder, som fönster och dörrbyte, 
kommer att vara fortsatt gynnsam.

I takt med att lagernivåerna för sågade trävaror minskar i handelsleden, 
kommer nu effekten av den uteblivna ryska exporten att märkas fullt ut. 
Trävarumarknaden är fortsatt svårbedömd, men en del signaler pekar i 
riktningen mot en förbättring under våren.

Lönsamheten för produktområde 
Wood Protection och trädgårdspro-
dukter är säsongsmässigt svag under 
det första kvartalet. Volymerna 
kommer även att vara lägre jämfört 
med motsvarande kvartal rekordåren 
2021 och 2022. Effekterna av kost-
nadsbesparingar och lägre råvarukost-
nader förväntas successivt att för-
bättra marginalerna.

Affärerna för fönster, dörrar samt pel-
lets kommer under vintern och våren 
att fortsätta utvecklas gynnsamt.

Stockholm den 2 februari 2023
Peter Nilsson
Vd och koncernchef

VD-ord
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Nettoomsättning och rörelseresultat

Kassaflöde och finansiering 

OKTOBER–DECEMBER 2022 JÄMFÖRT MED  
OKTOBER–DECEMBER 2021

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 640 Mkr 
(790). Minskningen om 150 Mkr, motsvarande 19%, förklaras främst av 
lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer för Wood Protection och 
Sawn Wood. Högre försäljningsvolymer av fönster och dörrar samt högre 
försäljningspriser och försäljningsvolymer för pellets bidrog positivt.

EBITDA minskade till 30 Mkr (106), vilket motsvarar en EBITDA-marginal 
om 4,7% (13,4). Minskningen förklaras främst av lägre försäljningspriser 
och försäljningsvolymer inom Wood Protection samt lägre försäljnings-
priser och högre råvarukostnader inom Sawn Wood. Högre försäljnings-
priser och försäljningsvolymer för pellets bidrog positivt.

Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (85), vilket motsvarar en rörelse-
marginal på 0,9% (10,8). 

JANUARI–DECEMBER 2022 JÄMFÖRT MED  
JANUARI–DECEMBER 2021

Nettoomsättningen uppgick till 3 267 Mkr (3 055). Ökningen om 212 Mkr, 
motsvarande 7%, förklaras främst av högre försäljningsvolymer av fönster 
och dörrar inom Joinery, högre försäljningspriser för Sawn Wood samt högre 
försäljningspriser och försäljningsvolymer för pellets. Lägre försäljningsvoly-
mer för Wood Protection bidrog negativt.

EBITDA uppgick till 331 Mkr (503), motsvarande en EBITDA- marginal om 
10,1% (16,5). Minskningen förklaras främst av lägre försäljningsvolymer 
och högre råvarukostnader för Wood Protection. Högre försäljnings-
volymer av fönster och dörrar samt högre försäljningspriser och försälj-
ningsvolymer i pelletsverksamheten bidrog positivt.

Rörelseresultatet uppgick till SEK 241 Mkr (426), vilket motsvarar en 
rörelse marginal på 7,4% (13,9).

OKTOBER–DECEMBER 2022 JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2022

Nettoomsättningen uppgick till 640 Mkr jämfört med 708 Mkr i det tredje 
kvartalet 2022, en minskning med 68 Mkr. Minskningen förklaras främst 
av lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer inom Wood Protection 
och Sawn Wood.

EBITDA uppgick till 30 Mkr (46), motsvarande en EBITDA- marginal om 
4,7% (6,5). Minskningen förklaras främst av lägre försäljningspriser och 
försäljningsvolymer för Sawn Wood. Högre försäljningspriser och försälj-
ningsvolymer för pellets bidrog positivt.

Rörelseresultatet uppgick till SEK 6 Mkr (23).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari–december 
uppgick till 491 Mkr (65). Kassaflödeseffekten från förändringar i rörelse-
kapital uppgick till 199 Mkr (–414). Minskningen i rörelse kapitalet förklaras 
av lägre bindning i varulager och kundfordringar. Kassaflödet för förra året 
påverkades negativt av högre försäljnings- och inköpspriser. Investeringar 
i materiella anläggningstillgångar uppgick till –107 Mkr (–143). 

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick per den 31 december 2022 till 
–29 Mkr (nettokassa) jämfört med 223 Mkr per den 31 december 2021. 
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till –0,02. Den lägre nettoskulden för-
klaras av ett starkt kassaflöde, positivt påverkat av lägre rörelsekapital.

I januari ingick Bergs ett nytt låneavtal med Danske Bank och SEB om, 
bland annat, refinansiering av huvuddelen av koncernens befintliga lån.
De nya kreditfaciliteterna om sammanlagt 650 miljoner kronor har en tre-
årig löptid och innefattar ett periodlån om 250 miljoner kronor samt enre-
volverande facilitet om 400 miljoner kronor. I slutet av 2022 förlängdes 
kreditfaciliterna med ett år. Koncernen har därutöver en checkräknings-
kredit hos Danske Bank om 50 Mkr. 

Lån och kreditfaciliteter per den 31 december 2022, Mkr:

Förfallotidpunkt, år

LÅN/FACILITET Limit 0–1 1–2 2–
Total  

utnyttjat

Periodlån 25 25 181 231

Revolverande kredit 400 0

Checkräkningskrediter 50 0

Totalt 25 25 181 231

Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 
718 Mkr. 

Koncernens finansnetto för perioden januari–december uppgick till 3 Mkr 
(–3). 
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Produktområden
Bergs operativa verksamhet består av självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som bedriver 
verksamhet inom tre olika produktområden. Dessa är Wood Protection, Joinery och Sawn Wood. 
 Därutöver bedriver Bergs produktion av pellets och en hamn- och distributionsverksamhet i 
Storbritannien.

Produktområdena utgör rapporterande segment från och med 2021. 

PRODUKTOMRÅDE Wood Protection Joinery Sawn Wood Övrigt (Energy & Logistics)

Produkter Behandlat trä (impregnerat, brand-
skyddat mm) enligt internationella 
standarder och miljömässiga krav. 
Här ingår även ett specialsortiment 
av obehandlade och behandlade 
hyvlade produkter till DIY-sektorn.

Högkvalitativa träprodukter 
som dörrar, fönster, hus, 
utemöbler och trädgårds-
produkter.

Sågade trävaror för vidarefö-
rädling av industrikunder.

Pellets och värmelogs för 
uppvärmning.

Hamn- och distributions- 
verksamhet i Storbritannien.

Nettoomsättning

BELOPP I MKR
okt–dec

2022
okt–dec

2021
jan–dec

2022
jan–dec

2021

Wood Protection 101 287 981 1 392

Joinery 205 156 836 495

Sawn Wood 239 306 1 292 1 117

Övrigt 102 72 287 190

Intern 
nettoomsättning –7 –31 –129 –139

Extern nettoomsättning 640 790 3 267 3 055

EBITDA

BELOPP I MKR
okt–dec

2022
okt–dec

2021
jan–dec

2022
jan–dec

2021

Wood Protection –23 37 –42 249

Joinery 16 9 77 42

Sawn Wood 6 64 238 259

Övrigt 36 1 83 –6

Gemensamt och 
 elimineringar –5 –5 –25 –41

EBITDA 30 106 331 503
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WOOD PROTECTION

Inom produktområdet Wood Protection bedrivs verksamhet inom träskydd. Verksamheten bedrivs i Sverige, Lettland samt i Storbritannien. Huvuddelen 
av produktionen bedrivs vid dotterbolagen Byko-Lat och Bitus.

JOINERY

Inom produktområde Joinery tillverkas förädlade produkter av trä såsom hus, fönster, dörrar samt ett brett sortiment av trädgårds- produkter som 
staket, vindskydd, bänkar, bord och swimmingpool-set. Tillverkning ser i Lettland, Polen och Storbritannien.

BELOPP I MKR
okt–dec

2022
okt–dec

2021
jan–dec

2022
jan–dec

2021

Nettoomsättning 101 287 981 1 392

EBITDA –23 37 –42 249

Rörelseresultat –29 32 –62 232

EBITDA-marginal, % –22,8 12,9 –4,3 17,9

Rörelsemarginal, % –28,7 11,1 –6,3 16,7

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 101 Mkr (287). 
Minskningen förklaras av lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer.

EBITDA uppgick till –23 Mkr (37). Minskningen förklaras främst av lägre 
försäljningspriser och försäljningsvolymer.

Den minskade förlusten jämfört med det tredje kvartalet 2022 förklaras 
av lägre råvarukostnader.

BELOPP I MKR
okt–dec

2022
okt–dec

2021
jan–dec

2022
jan–dec

2021

Nettoomsättning 205 156 836 495

EBITDA 16 9 77 42

Rörelseresultat 11 7 59 32

EBITDA-marginal, % 7,8 5,8 9,2 8,5

Rörelsemarginal, % 5,4 4,5 7,1 6,5

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 205 Mkr (156). 
Ökningen förklaras främst av högre försäljningsvolymer för fönster och 
dörrar. Lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer för trädgårdspro-
dukter bidrog negativt.

EBITDA uppgick till 16 Mkr (9). Ökningen förklaras främst av högre försälj-
ningsvolymer för fönster och dörrar. Försäljningen av trädgårdsprodukter 
bidrog negativt.

Det lägre resultatet jämfört med det tredje kvartalet 2022 förklaras av 
lägre resultat för husverksamheten.
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SAWN WOOD

Inom produktområdet Sawn Wood produceras sågade trävaror från två dotterbolag, Vika Wood i Lettland samt Laesti i Estland. Dessa bolag förädlar 
skogsråvara till plankor och bräder i olika dimensioner, längder och kvaliteter.

ÖVRIGT (ENERGY & LOGISTICS)

Utöver de tre produktområdena äger Bergs ytterligare tillgångar i form av tillverkning av pellets och en hamn- och logistikanläggning i  Storbritannien.

BELOPP I MKR
okt–dec

2022
okt–dec

2021
jan–dec

2022
jan–dec

2021

Nettoomsättning 239 306 1 292 1 117

EBITDA 6 64 238 259

Rörelseresultat –4 56 203 229

EBITDA-marginal, % 2,5 20,9 18,4 23,2

Rörelsemarginal, % –1,7 18,3 15,7 20,5

Försäljningsvolym, tusen m3 66 84 324 338

Produktionsvolym, tusen m3 63 87 329 346

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 239 Mkr (306). 
Minskningen förklaras av lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer.

EBITDA uppgick till 6 Mkr (64). Det lägre resultatet förklaras främst av 
lägre försäljningspriser, lägre försäljnings- och produktionsvolymer samt 
högre råvarukostnader. Vid sågverket i Estland gjordes produktionsbe-
gräningar och kostnadsbesparingar till följd av den svagare marknaden 
och som påverkade resultatet negativt.

Det lägre resultatet jämfört med det tredje kvartalet 2022 förklaras av 
lägre försäljningspriser samt lägre försäljnings- och produktionsvolymer.

BELOPP I MKR
okt–dec

2022
okt–dec

2021
jan–dec

2022
jan–dec

2021

Nettoomsättning 102 72 287 190

EBITDA 36 1 83 –6

Rörelseresultat 30 –4 62 –26

EBITDA-marginal, % 35,3 1,4 28,9 –3,2

Rörelsemarginal, % 29,4 –5,6 21,6 –13,7

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 102 Mkr (72). Den 
ökade nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningspriser och 
försäljnings volymer för pellets.

EBITDA uppgick till 36 Mkr (1). Ökningen förklaras av högre försäljnings-
priser och försäljnings volymer för pellets.

Det högre resultatet jämfört med det tredje kvartalet 2022 förklaras av 
högre försäljningspriser och försäljningsvolymer för pellets.
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Övrig information
SKATT

Redovisad skatt för perioden januari–december uppgick till –13 Mkr (–6). 
Den effektiva skattesatsen var 5 procent och är lägre än den svenska 
företagsskattesatsen. Den lägre effektiva skattesatsen förklaras av att 
ingen skattekostnad har redovisats för de baltiska verksamheterna.

I Lettland och Estland utgår ingen inkomstskatt på vinster som återinves-
teras i bolaget. Skatt redovisas och betalas när utdelning till aktieägarna 
sker. Ingen skatt för vinsterna i de baltiska bolagen har redovisats under 
perioden. Oredovisade uppskjutna skatter avseende ej utdelade vinstme-
del i de baltiska bolagen uppgår per den 31 december 2022 till cirka 
210 Mkr.

SÄSONGSVARIATIONER

Bergs Timbers verksamhet uppvisar säsongsvariationer. Efterfrågan på 
förädlade trävaror till byggsektorn är normalt högre under april–oktober. 
Efterfrågan på sågade trävaror är normalt högre under perioderna mars–
juni och september–november. Försäljningsvolymerna under vinter- och 
sommarmånaderna är normalt lägre. Marknaden för pellets är korrelerad 
med vintersäsongen. Produktionsvolymen i sågverken är lägre i tredje 
kvartalet till följd av semestrar och underhållsarbeten.

OMVÄRLDSLÄGET

Bergs påverkas av kriget i Ukraina genom dess effekter på den 
ekonomiska utvecklingen och prisutvecklingen för bl a trävaror, timmer, 
energi och andra insatsvaror. Vi ser högre räntor och inflation som 
kommer att kyla ned ekonomin och i det korta perspektivet påverka 
efterfrågan av våra produkter. Det finns även risk att kreditriskerna i 
verksamheten ökar.

Koncernen följer tillämpliga sanktioner och bestämmelser och har avbru-
tit alla inköp från Ryssland och Belarus. Bergs har tidigare haft råvaruför-
sörjning till vår enhet i Lettland inom Wood Protection från Ryssland och 
Belarus. Dessa volymer har kompenserats genom ökade inköp från 
andra etablerade leverantörer i Baltikum och Skandinavien. Bergs har 
inte haft någon försäljning till Ryssland eller Belarus.

FÖRVÄRV

P&P Holdings Ltd
Performance Timber Products Group förvärvade den 13 januari 2022 
samtliga aktier i det engelska bolaget P&P Holdings Limited med en års-
omsättning om cirka GBP 7 miljoner (SEK 85 miljoner). P&P säljer, distri-
buerar och installerar fönster och dörrar i Surrey och sydvästra London. 
Bolagen har sedan flera år ett nära samarbete där P&P bland annat 
bedriver försäljning av fönster och dörrar under namnet Timber Windows 
som är PTPG:s nätverk av showrooms för detaljistförsäljning.

Köpeskillingen på skuldfri basis uppgick till 12 Mkr. Goodwill och övriga 
övervärden uppgår till 8 Mkr. Se not 4 för mer information.

Pinus 
Bergs Timber AB förvärvade den 5 juli samtliga aktier i det polska bolaget 
Pinus. Företaget, som producerar kundanpassade fönster och dörrar i pre-
miumsegmentet, omsätter cirka 80 Mkr per år och har cirka 100 anställda.

Köpeskillingen för aktierna uppgick till 37 Mkr. Goodwill och övriga över-
värden uppgår till 11 Mkr. Se not 4 för mer information.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Inga händelser efter kvartalets utgång finns att rapportera.

SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

I maj genomfördes en sammanläggning av aktier (omvänd split) i Bergs 
Timber AB, varigenom tio (10) aktier slogs ihop till en (1) aktie.

MODERBOLAGET

Moderbolagets verksamhet avser förvaltning av aktier i dotterbolag, kon-
cernövergripande administrativa uppgifter och koncernens finansiering. 
Resultat efter finansiella poster för perioden januari–december uppgick 
till –15 Mkr (–29).

FÖRESLAGEN UTDELNING

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 2,00 (3,00) 
kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till cirka 
69 Mkr.

ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämma för räkenskapsåret 2022 kommer att hållas den 4 maj 2023. 
Mer information om tid och plats kommer att meddelas senare.

KALENDER

Delårsrapport januari–mars 2023 4 maj 2023

Årsstämma 4 maj 2023

Delårsrapport januari–juni 2023 25 juli 2023

Delårsrapport januari–september 2023 26 oktober 2023

Bokslutskommuniké 2023 31 januari 2024

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av 
bolagets revisorer.
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Undertecknad försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, den 2 februari 2023
Bergs Timber AB (publ)

Peter Nilsson
Vd och koncernchef

Ytterligare information avseende bokslutskommunikén kan lämnas av Vd och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller 
CFO Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2023 klockan 13.00. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets hemsida,  
www.bergstimber.com

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm. Tel: 010-199 84 00
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Koncernens resultaträkning 
i sammandrag

BELOPP I MKR 

2022
okt–dec

3 mån

2021
okt–dec

3 mån

2022
jan–dec
12 mån

2021
jan–dec
12 mån

Nettoomsättning 640 790 3 267 3 055

Förändring av produkter i arbete och färdiga varor –21 –12 –7 65

Övriga rörelseintäkter 8 12 20 19

Summa 627 790 3 280 3 139

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter –364 –482 –1 975 –1 868

Övriga externa kostnader –123 –107 –551 –397

Personalkostnader –110 –95 –422 –371

Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 –1 0

Av- och nedskrivningar –24 –21 –90 –77

Summa rörelsekostnader –621 –705 –3 039 –2 713

Rörelseresultat 6 85 241 426

Finansiella intäkter 6 2 20 9

Finansiella kostnader –6 –3 –17 –12

Resultat efter finansiella poster 6 84 244 423

Skatt på periodens resultat –13 4 –13 –6

Periodens resultat –7 88 231 417

Hänförligt till 

Moderbolagets aktieägare –7 88 231 417

Innehav utan bestämmande inflytande – – – –

Resultat per aktie, kr * –0,20 2,54 6,66 12,03

Genomsnittligt antal aktier i tusental 34 673 346 728 34 673 346 728

*) Resultat per aktie har justerats retroaktivt för omvänd split 1:10 i maj 2022. Vid beräkning av resultat per aktie används genomsnittligt antal aktier. 
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Rapport över totalresultat 
(netto efter skatt)

BELOPP I MKR

2022
okt–dec

3 mån

2021
okt–dec

3 mån

2022
jan–dec
12 mån

2021
jan–dec
12 mån

Periodens resultat –7 88 231 417

Förändring av säkringsreserv (netto efter skatt) –18 – 11 –

Omräkningsdifferenser 22 5 88 17

Periodens totalresultat –3 93 330 434

Hänförligt till;

Moderbolagets aktieägare –3 93 330 434

Innehav utan bestämmande inflytande – – – –
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Koncernens balansräkning i 
sammandrag

Förändring i eget kapital  

(ingen minoritet finns)

BELOPP I MKR
31 dec 

2022
31 dec

2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 355 329

Materiella anläggningstillgångar inkl nyttjanderättstillgångar 888 800

Finansiella anläggningstillgångar 10 7

Uppskjuten skattefordran 22 22

Summa anläggningstillgångar 1 275 1 158

Omsättningstillgångar

Varulager 705 733

Kortfristiga fordringar 219 331

Kassa och bank 268 94

Summa omsättningstillgångar 1 192 1 158

SUMMA TILLGÅNGAR 2 467 2 316

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 842 1 616

Skulder

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 211 12

Övriga långfristiga skulder och avsättningar 5 5

Uppskjutna skatteskulder 35 30

Summa långfristiga skulder 251 47

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 29 305

Ej räntebärande skulder 345 348

Summa kortfristiga skulder 374 653

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 467 2 316

 

BELOPP I MKR

2022
jan–dec
12 mån

2021
jan–dec
12 mån

Eget kapital, ingående balans 1 616 1 251

Periodens totalresultat 330 434

Betalad utdelning –104 –69

Totalt eget kapital vid periodens slut 1 842 1 616
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Kassaflödesanalys i 
sammandrag 

BELOPP I MKR

2022
okt–dec

3 mån

2021
okt–dec

3 mån

2022
jan–dec
12 mån

2021
jan–dec
12 mån

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 6 84 244 423

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet* 18 15 66 59

Betald inkomstskatt –3 –4 –18 –3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 21 95 292 479

Förändring av varulager 16 –23 94 –362

Förändring av rörelsefordringar 103 72 157 –58

Förändring av rörelseskulder –60 –61 –52 6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 80 83 491 65

Investeringsverksamheten

Förvärv av bolag – – –45 –73

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –33 –44 –107 –143

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 18 0 18 0

Förändring av finansiella tillgångar –2 –6 –3 –6

Kassaflöde från investeringsverksamheten –17 –50 –137 –222

Finansieringsverksamheten

Förändring av finansiella fordringar och skulder –106 –53 –80 77

Betalad utdelning – – –104 –69

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –106 –53 –184 8

Periodens kassaflöde –43 –20 170 –149

Likvida medel vid periodens början 310 114 94 242

Omräkningsdifferens i likvida medel 1 0 4 1

Likvida medel vid periodens slut 268 94 268 94

 *) Avser främst avskrivningar och orealiserade valutakurseffekter. 
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Koncernens nyckeltal 
och mål

BELOPP I MKR
Finansiella 

mål

2022
okt–dec

3 mån

2021
okt–dec

3 mån

2022
jan–dec
12 mån

2021
jan–dec
12 mån

Nettoomsättning 640 790 3 267 3 055

EBITDA 30 106 331 503

EBITDA marginal, % >9 4,7 13,4 10,1 16,5

Rörelseresultat 6 85 241 426

Rörelsemarginal, % 0,9 10,8 7,4 13,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %, 12 mån – – 13,0 25,6

Resultat per aktie, kr* –0,20 2,54 6,66 12,03

Räntebärande nettoskuld –29 223 –29 223

Nettoskuldsättningsgrad <1.0 –0,02 0,14 –0,02 0,14

Soliditet, % 74,7 69,8 74,7 69,8

Genomsnittligt antal aktier i tusental 34 673 346 728 34 673 346 728

Eget kapital per aktie, kr* 53,12 46,61 53,12 46,61

 *) Resultat per aktie och Eget kapital per aktie har justerats retroaktivt för omvänd split 1:10 i maj 2022. 
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Moderbolagets 
resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets 
balansräkning i sammandrag

BELOPP I MKR

2022
jan–dec
12 mån

2021
jan–dec
12 mån

Övriga rörelseintäkter 5 6

Summa 5 6

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –16 –14

Personalkostnader –16 –22

Avskrivningar 0 0

Summa rörelsekostnader –32 –36

Rörelseresultat –27 –30

Finansiella intäkter 28 11

Finansiella kostnader –16 –10

Resultat efter finansiella poster –15 –29

Bokslutsdispositioner 39 30

Resultat före skatt 24 1

Skatt på periodens resultat –4 –1

Periodens resultat 20 0

 

BELOPP I MKR
31 dec 

2022
31 dec

2021

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 1 230 1 221

Summa anläggningstillgångar 1 230 1 221

Fordringar hos koncernbolag 111 122

Övriga kortfristiga fordringar 7 11

Kassa och bank 217 5

Summa omsättningstillgångar 335 138

SUMMA TILLGÅNGAR 1 565 1 359

Skulder och eget kapital

Eget kapital 769 852

Obeskattad reserv 28 21

Långfristiga skulder 206 0

Kortfristiga skulder 562 486

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 565 1 359
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Noter
1. REDOVISNINGSPRINCIPER

Bokslutskommunikén för koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolagets redovisningar 
har upprättats enligt Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överens-
stämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen för 2021, se sidorna 64–69. 

Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i rapporten. Belopp inom parentes avser värden för samma 
period föregående räkenskapsår om inte annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

2. EXTERN NETTOOMSÄTTNING PER MARKNAD

Intäkter tas vid en tidpunkt, normalt sett vid leverans, och intäkter avser i all väsentlighet endast sågade och förädlade trävaror.

Januari–december 2022
BELOPP I MKR

Wood  
Protection Joinery Sawn Wood Övrigt

Totalt 
koncernen

Sverige 178 40 0 59 277

Storbritannien 266 569 45 72 952

Baltikum 29 6 673 16 724

Övriga Europa 409 214 208 138 969

Övriga Världen 32 2 309 2 345

Summa extern nettoomsättning 914 831 1 235 287 3 267

Januari–dectember 2021
BELOPP I MKR

Wood  
Protection Joinery Sawn Wood Övrigt

Totalt 
koncernen

Sverige 239 34 0 36 309

Storbritannien 508 256 52 59 875

Baltikum 48 7 567 30 652

Övriga Europa 521 200 195 65 981

Övriga Världen 24 1 211 2 238

Summa extern nettoomsättning 1 340 498 1 025 192 3 055

3. FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI

BELOPP I MKR Nivå
Redovisat värde

31 dec 2022
Verkligt värde

31 dec 2022
Redovisat värde

30 sep 2022
Verkligt värde

30 sep 2022

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

Långfristiga fordringar – 5 5 3 3

Kundfordringar – 150 150 249 249

Övriga fordringar – 21 21 24 24

Likvida medel – 268 268 310 310

Derivat för säkringsredovisning

Derivat 2 15 15 36 36

459 459 622 622

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Långfristiga räntebärande skulder – 211 211 218 218

Leverantörsskulder – 103 103 136 136

Kortfristiga räntebärande skulder – 29 29 127 127

Övriga skulder – 38 38 40 40

Derivat för säkringsredovisning

Derivat 2 0 0 0 0

381 381 521 521

Verkligt värde på elderivat är lika med marknadsvärdet på kontrakten per balansdagen, vilket redovisas enligt nivå 2. Skulder till kreditinstitut löper med 
rörlig ränta och en marknadsmässig kreditmarginal varför verkligt värde motsvarar redovisat värde. 

Värderingsnivåer:
1: Noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder som till exempel aktier eller obligationer noterade på börs.
2: Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i Nivå 1, antingen direkt (som prisnoteringar) eller indirekt 
(erhållna från prisnoteringar) som till exempel valutaterminer, elterminer eller ränteswappar.
3: Data för tillgången eller skulden som inte i sin helhet baseras på observerbara marknadsdata.
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4. FÖRVÄRV

Den 5 juli 2022 förvärvade Bergs det polska företaget Pinus. Bolaget tillverkar kundspecifika fönster och dörrar mot premiumsegmentet. Det förvärvade 
bolaget ingår i Bergskoncernen från den 5 juli 2022 och ingår i segmentet Joinery.

Förvärvsanalys
Förvärvsmetoden har tillämpats för redovisning av förvärvet. En förvärvsanalys har gjorts och framgår av tabellen nedan. 

BELOPP I MKR

Kontant köpeskilling 37

Förvärvade tillgångar och skulder Bokfört värde
Justering till  

verkligt värde Verkligt värde

Goodwill och övriga immateriella tillgångar 0 11 11

Materiella anläggningstillgångar 24 24

Varulager 14 14

Övriga omsättningstillgångar 13 13

Likvida medel 2 2

Långfristiga skulder –2 –2

Kortfristiga skulder –25 –25

26 11 37

Effekt på kassaflödet
BELOPP I MKR

Kontant köpeskilling –37

Förvärvade likvida medel 2

Transaktionskostnader –2

–37

Transaktionskostnaderna uppgick till 2 Mkr och ingår i övriga externa kostnader i resultaträkningen. Det förvärvade bolaget ingår i koncernredovisningen 
från den 5 juli 2022 och har bidragit med 42 Mkr i nettoomsättning och med 0 Mkr i rörelseresultat från förvärvstidpunkten. Om bolaget hade 
konsoliderats från den 1 januari 2022 hade det bidragit med 90 Mkr i nettoomsättning och med 3 Mkr i rörelseresultat.

PTPG förvärvade den 13 januari samtliga aktier i det engelska bolaget P&P Holding Limited. P&P säljer, distribuerar och installerar fönster och dörrar i 
Surrey och sydvästra London. Bolaget ingår i segmentet Joinery.

Förvärvsanalys
Förvärvsmetoden har tillämpats för redovisning av förvärvet. En förvärvsanalys har gjorts och framgår av tabellen nedan. 

BELOPP I MKR

Kontant köpeskilling 12

Förvärvade tillgångar och skulder Bokfört värde
Justering till  

verkligt värde Verkligt värde

Goodwill och övriga immateriella tillgångar – 8 8

Materiella anläggningstillgångar 13 13

Varulager 6 6

Övriga omsättningstillgångar 5 5

Likvida medel 3 3

Långfristiga skulder –1 –1

Kortfristiga skulder –22 –22

4 8 12

Effekt på kassaflödet
BELOPP I MKR

Kontant köpeskilling –12

Förvärvade likvida medel 3

Transaktionskostnader –1

10

Transaktionskostnaderna uppgick till 1 Mkr och ingår i övriga externa kostnader i resultaträkningen.

Det förvärvade bolaget ingår i koncernredovisningen från den 13 januari 2022 och har bidragit med 101 Mkr i nettoomsättning och med 4 Mkr i rörelse-
resultat från förvärvstidpunkten. 
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5. INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Konjunkturkänslighet
Bergs verkar i en konkurrensutsatt och cyklisk marknad. Priser och volymer för trävaror är till stor del beroende av balansen mellan utbud och efterfrågan på 
global nivå med stora variationer över tid. Kostnaden för råvara utgör en stor andel av produktens värde och gör Bergs känsligt 
för prisutvecklingen och tillgången till råvara. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt 
prissättningen i stor omfattning.

Finansiella risker
Bergs är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering 
och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtaganden. Avseende 
valutaexponering är koncernens policy att viss del av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna kan säkras.

Omvärldsläget
Bergs påverkas av kriget i Ukraina genom dess effekter på den ekonomiska utvecklingen och prisutvecklingen för bl a trävaror, timmer, energi och andra 
insatsvaror. Vi ser högre räntor och inflation som kommer att kyla ned ekonomin och i det korta perspektivet påverka efterfrågan av våra produkter. Det finns 
även risk att kreditriskerna i verksamheten ökar.

Koncernen följer tillämpliga sanktioner och bestämmelser och har avbrutit alla inköp från Ryssland och Belarus. Bergs har tidigare haft råvaruförsörjning till vår 
enhet i Lettland inom Wood Protection från Ryssland och Belarus. Dessa volymer har kompenserats genom ökade inköp från andra etablerade leverantörer i 
Baltikum och Skandinavien. Bergs har inte haft någon försäljning till Ryssland eller Belarus.

Anläggningsvärden
Med anledning av förekomsten av goodwill görs en prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på 
bolagets bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjordes i samband med föregående årsbokslut visade att något nedskriv-
ningsbehov inte förelåg. Vi har inte identifierat något nedskrivningsbehov under innevarande år trots en negativ resultatutveckling i segmentet Wood 
Protection. Denna verksamhet har över tid uppvisat en god lönsamhet men påverkats negativt av en lägre efterfrågan under innevarande år. En framtida 
negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredo-
visningen 2021 sid 81.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2021, sidorna 41–43.

6. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag har inte varit av sådan omfattning att de haft någon 
väsentlig påverkan på koncernens ställning och resultat.

Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationstjänster. Omfattningen av 
transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2021.
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7. ALTERNATIVA NYCKELTAL

Bergs presenterar i delårsrapporten nyckeltal som kompletterar de finansiella mått som definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal, APM. 
Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör bland annat utvärdering av bolagets 
 prestation, trender och finansiering. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella nyckeltal på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara. De alternativa 
nyckeltalen ska ses som ett komplement till nyckeltal som definieras enligt IFRS. För vidare definitioner och orsak till användning hänvisas till årsredo-
visning för 2021, not 30. 

Definitioner av nyckeltal

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättning

Rörelseresultat Resultat före finansiella poster och skatt

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder och avsättningar

Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och kortfristiga placeringar

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till totalt antal utestående aktier

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)

AVSTÄMNINGSTABELL ALTERNATIVA NYCKELTAL

BELOPP I MKR

2022
okt–dec

3 mån

2021
okt–dec

3 mån

2022
jan–dec
12 mån

2021
jan–dec
12 mån

Eget kapital – – 1 842 1 616

Räntebärande skulder – – 240 317

Avsättningar – – 6 5

Sysselsatt kapital – – 2 088 1 938

Resultat efter finansiell poster – – 244 423

Finansiella kostnader – – 17 12

Summa – – 261 435

Genomsnittligt sysselsatt kapital – – 2 013 1 701

Avkastning på sysselsatt kapital % – – 13,0 25,6

Räntebärande skulder, långfristiga 211 12 211 12

Räntebärande skulder, kortfristiga 29 305 29 305

Summa räntebärande skulder 240 317 240 317

Likvida medel –268 –94 –268 –94

Räntebärande nettoskuld –29 223 –29 223

Räntebärande nettoskuld –29 223 –29 223

Eget kapital 1 842 1 616 1 842 1 616

Nettoskuldsättningsgrad –0,02 0,14 –0,02 0,14

Eget kapital 1 842 1 616 1 842 1 616

Totala tillgångar 2 467 2 316 2 467 2 316

Soliditet % 74,7 69,8 74,7 69,8

Rörelseresultat 6 85 241 426

Avskrivningar och nedskrivningar 24 21 90 77

EBITDA 30 106 331 503

Nettoomsättning 640 790 3 267 3 055

EBITDA marginal % 4,7 13,4 10,1 16,5

Rörelseresultat 6 85 241 426

Nettoomsättning 640 790 3 267 3 055

Rörelsemarginal % 0,9 10,8 7,4 13,9
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8. KVARTALSUTFALL PER SEGMENT

Segmenten följs upp och redovisas till och med rörelseresultat.

RESULTATRÄKNING

BELOPP I MKR
2022

Q4
2022

Q3
2022

Q2
2022

Q1
2021

Q4
2021

Q3
2021

Q2
2021

Q1
2022

Helår
2021

Helår

Nettoomsättning 640 708 1 009 910 790 846 826 593 3 267 3 055

Wood Protection 101 164 394 322 287 418 421 266 981 1 392

Joinery 205 207 226 198 156 157 102 80 836 495

Sawn Wood 239 304 403 346 306 271 313 227 1 292 1 117

Övrigt 102 64 60 61 72 48 30 40 287 190

Gemensamt och elim –7 –31 –74 –17 –31 –48 –40 –20 –129 –139

EBITDA 30 46 173 82 106 186 146 65 331 503

Wood Protection –23 –34 27 –12 37 101 79 32 –42 249

Joinery 16 19 21 21 9 18 8 7 77 42

Sawn Wood 6 43 116 73 64 82 80 33 238 259

Övrigt 36 23 16 8 1 –2 –5 0 83 –6

Gemensamt och elim –5 –5 –7 –8 –5 –13 –16 –7 –25 –41

EBITDA-marginal % 4,7 6,5 17,1 9,0 13,4 22,0 17,7 11,0 10,1 16,5

Wood Protection –22,8 –20,7 6,9 –3,7 12,9 24,2 18,8 12,2 –4,3 17,9

Joinery 7,8 9,2 9,3 10,6 5,8 11,5 7,8 8,6 9,2 8,5

Sawn Wood 2,5 14,1 28,8 21,1 20,9 30,3 25,6 14,4 18,4 23,2

Övrigt 35,3 35,9 26,7 13,1 1,4 –4,2 –16,7 –0,5 28,9 –3,2

Rörelseresultat 6 23 151 61 85 166 128 47 241 426

Wood Protection –29 –38 22 –17 32 98 74 28 –62 232

Joinery 11 14 17 17 7 14 6 5 59 32

Sawn Wood –4 34 108 65 56 74 74 25 203 229

Övrigt 30 18 11 3 –4 –7 –11 –4 62 –26

Gemensamt och elim –2 –5 –7 –7 –6 –13 –15 –7 –21 –41

Rörelsemarginal, % 0,9 3,2 15,0 6,7 10,8 19,6 15,5 7,9 7,4 13,9

Wood Protection –28,7 –23,2 5,6 –5,3 11,1 23,4 17,6 10,6 –6,3 16,7

Joinery 5,4 6,8 7,5 8,6 4,5 8,9 5,9 6,4 7,1 6,5

Sawn Wood –1,7 11,2 26,8 18,8 18,3 27,3 23,6 11,2 15,7 20,5

Övrigt 29,4 28,1 18,3 4,9 –5,6 –14,6 –36,7 –10,7 21,6 –13,7



B E R G S T I M B E R A B

B o k s l u t s ko m m u n i ké  1  j a n u a r i – 31  d e c e m b e r  2 0 2 2

21Om Bergs

Detta är Bergs 
– en internationell 
trävarukoncern

Not: Siffrorna avser andel av koncernens nettoomsättningen januari–december 2022.

Utöver dessa tre produktområden bedriver Bergs verksamhet inom pelletsproduktion och logistik. Den verksamheten representerar 8 procent av 
koncernens omsättning.

Produktområden

Wood Protection
Inom Produktområdet Wood Protection förädlas träråvara genom 
impregnering, efterbehandling och målning med syftet att förbättra 
träets egenskaper beträffande livslängd samt att tillskapa ett effektivt 
skydd mot fukt, brand och mikroorganismer. Estetiska aspekter som 
ett resultat av dessa förädlingsprocesser är också av stor betydelse 
vid materialval av konstruktörer och arkitekter.

Joinery
Produktområdet omfattar tillverkning av högkvalitativa specialbes-
tällda fönster och dörrar, dels småhus, inklusive de så kallade Atte-
fallshusen, samt ett brett sortiment av olika trädgårdsprodukter 
såsom utemöbler, staket, trappor, vindskydd, och swimmingpools.

Sawn Wood
Inom produktområdet bedrivs sågverksverksamhet vid två  
anläggningar i Lettland respektive Estland. En del av produktionen 
förädlas vidare av andra dotterbolag i koncernen till högkvalitativa 
produkter såsom fönster och dörrar. Övrig produktion säljs i huvud-
sak till andra industrikunder i Europa för ytterligare förädling.

38%

29%

25%
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Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag  
i Sverige, Estland, Lettland, Polen och England och 
 omfattar  vidareförädling, sågverksrörelse, och en 
distributions- och logistik- verksamhet. Bergs är 
noterat på Nasdaq Stockholm.

Nettoomsättning 2022

3,3 miljarder SEK
Anställda cirka

1 100 

AFFÄRSIDÉ

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

Det innebär att:
• Vi äger och utvecklar företag inom träförädling

• Våra dotterbolag utvecklar och producerar förädlade trävaror med 
kundens behov i centrum

• Vi har en decentraliserad affärsmodell 

• Vi arbetar hållbart i hela värdekedjan – med råvara från ansvarsfullt 
brukade skogar – fram till färdig produkt och leverans

FINANSIELLA MÅL

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

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

• Bergs eftersträvar en finansiell nettoskuld understigande eget kapital

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

www.bergstimber.com


