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Bergs tillverkade även arbetskläder för de  
anställda men även till försäljning under en period.

Mörlunda. Virkesleverans skedde med tåg 
direkt från anläggningen i Mörlunda.

Lossning av helstam.

Från vänster: Christer Olsson,  
Rune Thapper, Ivan Karlsson och Åke Bergh.

Företaget noterades på  
Stockholms-börsen 1984.
Sedan 2006 heter företaget  
Bergs Timber AB.

Läs om det nya Bergs Timber 
 på sidorna 4–5.

Foto: Enn Johari.

Foto: Enn Johari.

Foto: Enn Johari.

Foto: Enn Johari.

Foto: Mörlunda-Tveta Hembygdsförening.
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Räkenskapsperioden i korthet

Viktiga händelser
• Avsiktsförklaring om förvärv av Norviks verksamheter i 

Baltikum och Storbritannien (11 januari)

• Beslut om förlängt räkenskapsår till 31 december 2018 
och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ny-
emission på årsstämman (25 januari)

• Investeringsbeslut om 27,5 Mkr i såglinjen i Vimmerby 
(5 april)

• Avtal om att förvärva Norviks verksamheter i Baltikum och 
Storbritannien (17 april) 

• Extra bolagsstämmans beslut om nyemission (14 maj). 
Genomförande av förvärvet av Norviks verksamheter (15 
maj), vilka var helt integrerade i Bergs Timber vid årsskiftet

• Stärkt närvaro i Storbritannien efter beslut om samlad 
försäljningsorganisation och utveckling av den egna 
hamnen i Creeksea för lagring och distribution av trävaror 
(3 december)

Nettoomsättning Rörelseresultat Kassaflöde från rörelsen Nettoskuldsättningsgrad
3 031 Mkr 229 Mkr 236 Mkr 0,55 

NYCKELTAL*

Belopp i Mkr 

2017/2018
sep–dec  

16 månader

2016/2017 
sep–aug  

12 månader

Nettoomsättning 3 031 1 244 

EBITDA 301 82 

EBITDA-marginal, % 9,9 6,6 

Rörelseresultat 229 37 

Rörelsemarginal, % 7,6 3,0 

Resultat per aktie, före  
och efter utspädning, kr 0,75 0,15 

Eget kapital per aktie, kr 3,09 2,33 

* Räkenskapsåret har ändrats från 1 september–31 augusti till kalenderår.  
  Det senaste räkenskapsåret har därmed förlängts till den 31 december 
  2018 och omfattar 16 månader. De förvärvade bolagen är inkluderade  
  från den 15 maj 2018, vilket har påverkan vid jämförelser med tidigare  
  perioder.

Verksamheten för trähus är inriktad på 
konstruktion av kundanpassade, pre- 
fabricerade trähus och modulhus. 
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En avgörande händelse under 2018 var det stora förvärvet 
av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien,  
vilket i ett slag fördubblade vår omsättning och förbättrade 
våra förutsättningar för uthållig tillväxt och högre lönsamhet. 
Verksamheterna i Baltikum och Storbritannien som genom 
förvärvet tillfördes koncernen, integrerades under året och 
det nya Bergs Timber tar nu form. Den nya, större kon-
cernen har en starkare marknadsposition, en ökad andel 
förädlade produkter och en bättre riskallokering. 

Vidareförädling och konsolidering
Att öka graden av vidareförädling är en av hörnstenarna i  
vår strategi och i början av 2019 har vi fattat beslut att  
koncentrera och utveckla verksamheten vid vår anläggning 
i Broakulla till vidareförädling och att ge större resurser åt 
den baltiska förädlingsverksamheten. Samtidigt ser vi goda 
möjligheter att utveckla vårt förädlingssegment genom 
förvärv. 
 Under 2019 stänger vi ned sågverket i Broakulla liksom 
vårt sågverk Savi i Estland. Produktionen överflyttas till våra 
närliggande verk och enbart denna konsolidering beräknas 
ge en uthållig, årlig resultatförbättring på 20–25 miljoner 
kronor.
 Under 2018 investerades cirka 200 miljoner kronor i våra 
olika enheter. Den enskilt största investeringen under året 
gjorde vi i vårt sågverk i Lettland, Vika Wood, där en sorte-
ringsanläggning installerades. Vi har också arbetat hårt med 
ett antal program som syftar till att öka vår produktivitet och 
vårt kunderbjudande. 
 Vi är nöjda med vad vi presterat under året och kan sam- 
tidigt se en potential för ytterligare förbättringar i vår verk-
samhet. Vår marginal i verksamheten ligger klart över målet 
för snittet under en konjunkturcykel. Den nya, utvidgade 
koncernstrukturen har uppnåtts väl inom ramen för målet 
om en skuldsättningsgrad under 1,0. Med en ny struktur 
och en förbättrad finansiell situation ser vi en potential och 
möjlighet att fortsätta vår tillväxt.

Medarbetarna gör skillnad
Bergs Timber har nu cirka 1 050 medarbetare i fyra länder. 
Med vår decentraliserade ledningsmodell tar vi tillvara styr-
kan i våra olika kulturer samtidigt som den lokala entrepre-
nörsandan säkras. Samordningsfördelar tas tillvara genom 
ett naturligt samarbete mellan enheterna. Över hela koncer-
nen bedrivs ett systematiskt arbete för att förbättra arbets-
miljön, säkerheten och jämställdheten.

Vägen framåt
Trä är ett fantastiskt och i alla avseenden hållbart material.  
I tider när hållbarhetsaspekten ges alltmer tyngd har trä- 
varuprodukterna goda möjligheter att expandera sin andel 
av byggmaterialmarknaden, även pådrivet av den utveckling 
som sker av nya produkter och system för effektiva byggan-
de i trä. 
 Fortfarande med rötterna i Småland, har Bergs Timber 
i år verkat under 100 år och detta tack vare en hållbar 
produkt, modiga ägare, engagerade medarbetare och 
hårt arbete. Vi går nu in i nästa århundrade med en tro på 
framtiden för vårt företag och våra produkter. Samtidigt är vi 
ödmjuka för att det kommer nya utmaningar och konjunktur-
svackor som skall hanteras.
 

Mörlunda i mars 2019

Peter Nilsson
VD och koncernchef

VD har ordet
Det gångna året var ett märkesår för Bergs Timber. Som en följd av egna insatser, 
förvärv och goda marknadsförutsättningar kan vi redovisa vårt bästa rörelseresultat 
någonsin på 229 miljoner kronor för det förlängda räkenskapsåret. 
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STRATEGIER

• Renodling och specialisering av verksamheterna 
vid sågverken genom sortimentsuppdelning 

• Ökad satsning på vidareförädling

• Ökad satsning på systematiskt förbättringsarbete

• Decentraliserad organisation med den stora  
koncernens fördelar genom daglig samverkan

• Fokus på personalens kompetensutveckling  
och välbefinnande

FINANSIELLA MÅL

Utfall 2016/2017 inom parentes.

9,9 % (6,6)

15,4 % (7,3)

18 % (34)

0,55 (0,31)

83 % (39) 

EBITDA-marginal
>7% över en konjunkturcykel

Föreslagen utdelning
normalt 25–40% av nettovinsten

Nettoskuldsättningsgrad
<1,0

Avkastning på sysselsatt kapital
>10% över en konjunkturcykel

Tillväxt
2% organisk och 5–10% inklusive  
förvärv över en konjunkturcykel

Foto: Stig Göran Nilsson.
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Det nya Bergs Timber

2005 2007 2014

Sågverket i Orrefors
Träskyddsverksamheten 

Bitus i Nybro Sågverket i Gransjö

STORBRITANNIENGrossist för distribution av 
sågade trävaror i Storbritannien

Egen hamn i Creeksea 

Under 2018 förvärvade Bergs Timber det isländska  
företaget Norviks verksamheter i Baltikum och 
Storbritannien. Den nya större koncernen har en 
bredare geografisk närvaro, starkare marknads- 
position och distribution samt en ökad andel 
förädlade produkter i portföljen. Nya marknader 
har identifierats för fortsatt expansion. Förvärvet 
fördubblade koncernens omsättning och förbätt-
rade förutsättningarna för uthållig tillväxt och högre 
lönsamhet.

FÖRVÄRV
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2016 2017 2018

Sågverket i Broakulla Sågverket i Vimmerby
Norviks verksamheter i  

Baltikum och Storbritannien

ESTLAND

LETTLAND
ÖSTERSJÖN

VIMMERBY
130 000 m3 furu

BYKO-LAT
Vidareförädling
Fönster, dörrar
Modulhus
Snickerier för  
trädgårdsändamål
Byggträ

ORREFORS
125 000 m3 furu

GRANSJÖ
100 000 m3 gran

BROAKULLA
55 000 m3 furu och gran

MÖRLUNDA
110 000 m3 furu och gran

SMÅLAND

EGEN DISTRIBUTION

VIKA WOOD
270 000 m3 gran och furu

LAESTI
Savi och Sauga sågverk
130 000 m3 gran och furu

BITUS
Vidareförädling
170 000 m3

Traditionellt träskydd
Brandimpregnering

5
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Ett modernt träindustriföretag
Förra årets förvärv omvandlar Bergs Timber till ett modernt träindustriföretag. Genom 
förvärvet tar koncernen steget från en verksamhet huvudsakligen baserad på sågverk i 
sydöstra Sverige, till att vara ett betydligt mer internationellt och diversifierat företag med en 
bredare produktportfölj och tillgång till fler marknadssegment. När det nya Bergs Timber tar 
form är det från en ny, bredare plattform i Östersjöområdet varifrån det är väl positionerat 
för ytterligare tillväxt. 

Transaktionen i korthet
Bergs Timber förvärvade 2018 trävaruverksamheten i 
Baltikum och Storbritannien från det isländska företaget 
Norvik hf, som vid tiden för förvärvet var huvudägare i Bergs 
Timber. Genom att köpeskillingen betalades i form av både 
kontanter och nyemitterade aktier ökade Norviks ägarandel, 
från knappt 30 procent till nära 65 procent. 
 Förvärvet innebär omfattande förändringar i Bergs  
Timber. Omsättningen, sågverkskapaciteten och förädlings-
graden i produktionen ökar avsevärt:

• Sågverksproduktionen ökar från cirka 530 000 m³ per år 
till cirka 920 000 m³ per år. Bergs Timber blir därmed en 
större aktör på sågverksmarknaden och bland topp 20 i 
Europa på sågat barrträ

• Förädlingsgraden i produktionen ökar då det lettiska före-
taget Byko-Lat tillför produktion inriktad på Do It Yourself 
(DIY), fönster och dörrar, modulhus, snickeriprodukter för 
trädgårdsändamål samt hyvlade produkter för konstruk-
tionsändamål

Förvärvet innebär bland annat följande fördelar
• Koncernens känslighet för svängningar i konjunkturen  

minskas av den höjda förädlingsgraden

• Genom att de förvärvade bolagen har sin produktion 
koncentrerad till Baltikum breddas den nya koncernens 
råvarubas 

• Riskspridning uppstår genom att delar av produktionen 
nu också baseras på kostnader i euro

• Genom tillgången till en väl inarbetad distributionskedja 
till koncernens viktiga marknad i Storbritannien skapas 
förutsättningar att arbeta med effektiva logistiklösningar 
närmare koncernens kunder

• Potential skapas för samordningsfördelar inom områden 
som råvaruanskaffning, distribution och försäljning 

• Ökad attraktionskraft som arbetsgivare

0
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1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

13/14 15/1614/15 16/17 2018
12 mån.
Proforma

17/18
16 mån.

Mkr

TILLVÄXT NETTOOMSÄTTNING GEOGRAFISK FÖRSÄLJNINGSMIX 

12 månader pro forma

Övriga världen 3%

Frankrike 4%

Island 4%

Övriga Europa 13%

MENA 5%

USA 4%

Storbritannien 28%

Japan 5%

Baltikum 18%

Sverige 16%
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Fönster och trädgårdsprodukter från Byko-Lat.
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Värdekedja

Skogsråvara

1,3 Mdkr1 800 000  

m3 fub

Estland, 16 %

Sverige, 55 %

Lettland, 29 %

Ökande förädlingsvärde

Skogsråvara

Hyvlat

Sågat

Cellulosaflis

Impregnerat

Bearbetade
produkter

Slutkund
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Sågverk Förädlade produkter

0,4 Mdkr

1,0 Mdkr

0,5 Mdkr

1,4 Mdkr920 000 m3

250 000 m3

170 000 m3

225 000 m3

200 000 m3

BYKO-LAT
Hyvlade produkter, DIY  
(Do-it-yourself), dörrar,  
fönster, modulhus

BERGS TIMBER UK
Egen distribution

Extern distribution

Externa inköp

Impregnering

Bitus

Produktionsvolym

Cellulosaflis, sågspån och kutter-
spån. Råvara till massa, papper, 
skivtillverkning och energi
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Skogsråvara
Då Bergs Timber inte äger egen skog, sker koncernens 
anskaffning av råvara i Sverige och Baltikum från privata 
skogsägare, skogsägarföreningar samt privata och statligt 
kontrollerade skogsbolag.
 Målsättningen är att köpa in så stor del av skogsråvaran 
som möjligt från närområdena runt koncernens sågverk i 
Baltikum och Sverige. Regionala tillgångsvariationer kan 
dock leda till att anskaffning av vissa volymer också kan 
ske på längre distanser med en logistikkedja som inkluderar 
transporter med järnväg och fartyg. 
 En stor del av skogsråvaran som köps in kommer från 
skog som är certifierad enligt något av de etablerade 
certifieringssystemen, till exempel FSC (Forest Stewardship 
Council) eller PEFC (Programme for the Endorsement of  
Forest Certification Schemes). Systemen intygar skogs-
ägarens ansvar för miljö, sociala och ekonomiska värden. 
Efterfrågan på certifierade trävaror ökar och på senare år har 
utvecklingen gått mot att certifiering i allt högre utsträckning 
utgör ett krav från kundernas sida. Inte minst är efterfrågan 
stor på certifierade produkter från cellulosaindustrin. 
 I Sverige anskaffas skogsråvara till viss del direkt från 
privata skogsägare. Som en del av råvaruanskaffningen har 
koncernen en organisation som hjälper skogsägare med 
skogliga tjänster, så kallad skötselförvaltning. Det innebär 
att Bergs Timber hanterar hela kedjan från rådgivning till 
redovisning av det slutförda uppdraget för skogsägaren.  
Är uppdraget en slutavverkning kan Bergs Timber även 
ansvara för markberedning och plantering.
 Ett nära samarbete med skogsentreprenörer och åkare 
möjliggör snabba omställningar och flexibilitet i skogsavverk-
ningen. Resultatet blir bättre anpassning till våra kunders 
önskemål, vilket dessutom leder till högre timmerutbyte  
och högre ekonomiskt värde för skogsägarna. Eftersom 
koncernen har specialiserade sågverk i leverantörernas  
närområden möjliggör det sortimentsuppdelning i rätt 
träslag, längder, dimensioner och kvalitet redan i skogen, 

vilket gör logistiken effektiv och förkortar transportvägarna. 
Samarbetsavtal med lokala åkare med god lokalkännedom 
ger lägre kostnader och mindre påverkan på miljön.
 En övervägande del av råvaruanskaffningen utgörs av  
inköpsvolymerna från institutionella säljare, däribland de 
statligt kontrollerade bolagen i Sverige och Baltikum. I  
Estland och Lettland är omkring halva skogsarealen  
statligt ägd. 

SVERIGE LETTLAND 

RÅVARUINKÖP 

ESTLAND 

Egna inköp         Övriga inköp

27% 25%

53%

73% 75%

47%

Statliga inköp        Övriga inköp Statliga inköp        Övriga inköp

Foto: Vibeke Ewing.
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53%

Sågverk 

Bergs Timber producerar sågade och hyvlade trävaror vid 
åtta anläggningar i Sverige, Estland och Lettland. Skogs- 
råvaran köps från privata, statliga och institutionella skogs-
ägare, till största delen i närområdena till koncernens an-
läggningar. Den totala produktionen uppgår till närmare  
1 miljon m3 sågad vara. Sågverken står för cirka 65 procent 
av koncernens totala försäljning. 
 Investeringsvolymen i koncernens anläggningar har under 
senare år utökats. Under det gångna året byggdes bland 
annat ett nytt sorteringsverk vid anläggningen Vika Wood i 
Lettland, en ny såglinje i Vimmerby och en ny pannanlägg-
ning vid Mörlunda. Parallellt bedrivs ett kontinuerligt produkt- 
ivitetsarbete som innebär att medarbetarnas kunnande om 
produkter och anläggningar systematiskt tas till vara. Då 
sågverksbranschen historiskt sett är förhållandevis skade-
drabbad, bedrivs på samma sätt ett ständigt förbättrings-
arbete beträffande arbetsmiljö och säkerhet. Resultaten av 

Andel av koncernens  
omsättning före eliminering 

av intern försäljning

Andel av koncernens 
rörelseresultat

PRODUKTION

Sågverk Timmer Produktion Hyvlat
Mörlunda Furu/gran 110 000 100 000
Orrefors Furu 125 000 70 000
Gransjö Gran 100 000 70 000
Broakulla Furu/gran 55 000 50 000
Vimmerby Furu 130 000 –
Vika Furu/gran 270 000 –
Savi Furu/gran 55 000 15 000
Sauga Furu/gran 75 000 –

920 000 305 000

PRODUKTER

Sortimentet är främst inriktat mot konstruktionsändamål 
där varor för takstolar, reglar, bjälklag och trallråvara utgör 
huvuddelen. Stor del av produkterna hållfasthetsorteras och 
hyvlas. Trävarorna furu och gran används för både nybygg-
nation och renovering. Delar av furuproduktionen används 
för snickeriändamål.

MARKNADER

Koncernens trävaror säljs främst på våra hemmamarknader 
Sverige, Baltikum och Storbritannien, därutöver till bland 
annat Algeriet, Frankrike, Benelux, Japan och USA.

säkerhetsinvesteringarna och det förbyggande arbetet under 
senare år börjar nu ge effekt. Medarbetare utbildas löpande 
för att säkerställa kvalitetsarbetet. Till detta görs investering-
ar i ny teknik som bland annat involverar att sortering i allt 
större utsträckning görs med kamerateknik och andra nya 
tekniska lösningar.

Värdefulla biprodukter
Vid sågprocessen omvandlas omkring 50 procent av skogs- 
råvaran till sågade trävaror. Övriga produkter som uppstår 
under processen är cellulosaflis, sågspån och spån i sam-
band med hyvling. 
 Cellulosaflisen utgör den största delen och används  
till massa- och papperstillverkning. Sågspån används i 
huvudsak till spånskivor, pellets och bränsle till värme- 

anläggningar. Kutterspån som är ett torrt material används i 
huvudsak som råvara till pellets och förbränning. I takt med 
att efterfrågan ökar på dessa produkter får de allt större 
betydelse för sågverkens resultat och betalningsförmåga för 
skogsråvaran. De bidrar också till omställningen med nya 
användningsområden för skogsråvara, såsom bränsle och 
för textilprodukter. 

65% 76%
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Vidare-
förädling

Att öka graden av vidareförädling är högt prioriterat av Bergs 
Timber. Vidareförädling innebär olika former av hyvling, 
kapning, träskyddsbehandling och målning. Det omfattar 
också tillverkning av trädgårdsprodukter, fönster och dörrar, 
husmoduler och färdiga hus. Koncernen arbetar med vidare-
förädling i två anläggningar i Lettland och en i Sverige. 
 Arbetet med vidareförädling ställer stora krav på kunskap 
om slutprodukter och kvalitetsnivåer då man som producent 
kommer nära sina slutkonsumenter. Bergs Timber har därför 
en omfattande organisation för marknad och uppföljning, 
och arbetar med olika expansionsprojekt i såväl produk-
tions- som marknadsverksamheten.

PRODUKTER

Råvara för vidareförädling är furu och gran. Större delen av 
råvaran köps från externa sågverk i Baltikum, Ryssland och 
Sverige. 
 Allt virke som ska användas utomhus ovan mark eller i 
mark och vatten ska träskyddsbehandlas mot fukt och röta 
för att bibehålla sina egenskaper. Behandlingen ökar föräd-
lingsgraden, samtidigt som produkternas livslängd ökar eller 
ger produkten förbättrade egenskaper. 
 Koncernens svenska bolag Bitus i Nybro arbetar i huvud- 
sak med denna typ av träskyddsimpregnering, främst för 
byggnation utomhus i form av trall, fasader och staket. 
Bitus varumärke Linax är virke som utöver en traditionell 
träskyddsbehandling också kokas i linolja med färgpigment. 
Vid Bitus sker även legotillverkning av OrganoWoodR – ett 
modifierat virke som ska klara hårt utsatta miljöer. 
 Hyvlade, kapade, impregnerade trävaror för Do It Your 
Self-varuhus (DIY) utgör en stor och viktig produktgrupp. 
DIY-varuhusen ställer höga krav på längder, paketering, 
presentation och leveranssäkerhet och Bergs Timbers an-
läggning i Valmiera i Lettland har under många år utvecklats 
till en framgångsrik leverantör av detta sortiment. Vidare 
tillverkas dörrar, fönster, trädgårdsprodukter samt pellets 

vid koncernens lettiska verksamhet. Fönster och dörrar har 
en god tillväxt varför produktionskapaciteten utökas. Vidare 
tillverkas husmoduler och hus, där husmoduler för den 
isländska marknaden och så kallade Attefallshus för den 
svenska marknaden utgör en stor del av verksamheten.

Andel av koncernens  
omsättning före eliminering 

av intern försäljning

Andel av koncernens 
rörelseresultat

29% 24%



ÅRSREDOVISNING 2017/2018 | BERGS TIMBER AB 13

BERGS TIMBER

Distribution

Distributionsverksamheten står för 6 procent av försäljningen. 
Koncernens logistikföretag Bergs Timber UK i Kent i Eng-
land är en betydande importör av sågade och förädlade  
trävaror och distribuerar såväl koncernens som andra  
aktörers produkter.

ANLÄGGNING

Bergs Timber UK driver den egna hamnen Creeksea vid 
mynningen av floden Crouch, 80 kilometer öster om London. 
Hamnen hanterar trävaror, stål (cirka 50 procent av flödet) 
och andra handelsvaror. Årligen hanteras och lagras drygt 
120 000 kubikmeter trävaror, inklusive byggnadsstommar, 
trädgårdsprodukter och tillbehör till möbelindustrin. En linje- 
trafik för trävaror med det egna lastfartyget MV Mosvik med 
kapacitet för 4 650 ton är upprättad mellan Riga i Lettland 
och hamnen i Creeksea med regelbundna avgångar. Ham-
nen har potential för expansion av både hamn- och logisti-
kverksamheten.

Creeksea, London.

Andel av koncernens  
omsättning före eliminering 

av intern försäljning

Andel av koncernens 
rörelseresultat

6% 4%
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Medarbetare i Bergs Timber
Kompetenta medarbetare och en värdedriven företagskultur är förutsättningar för att Bergs 
Timber ska nå sina verksamhets- och hållbarhetsmål. För att rekrytera och behålla med- 
arbetare är en stark företagskultur, fungerande arbetsmiljö för alla och god samverkan  
mellan företag och medarbetare de viktigaste nyckelfaktorerna. 

Värdegrund
Koncernledningen i Bergs Timber är förvissad om att med-
arbetarna är de som kan verksamheten bäst av alla. Ledar-
skapet tar sig bland annat uttryck i ett ständigt förbättrings-
arbete som skapar förutsättningar för att medarbetare ska 
utvecklas i sina jobb och därmed kunna bidra till företagets 
mål. Kreativitet och entreprenörskap uppmuntras. 
 Under 2017–2018 genomfördes ett arbete för att 
identifiera och fastställa de grundläggande värderingarna 
för Bergs Timber. Arbetet resulterade i en värdegrund, vars 
fundament är Engagemang, Kvalitet och Ansvar. 
 En för alla koncernbolag gemensam värdegrund är 
central för att skapa en stark företagskultur. Värdegrunden 
är samtidigt ett ledningsinstrument för koncernövergripande 
riktlinjer och samsyn så att medarbetare framgångsrikt kan 
engagera sig i såväl företagets som de personliga målen. 
Den är särskilt betydelsefull efter de många företagsförvärv 
Bergs Timber genomfört de senaste åren. Under 2019 
kommer värdegrunden först att implementeras i de svenska 
bolagen och under slutet av året i den övriga koncernen. 

Arbetsmiljö
Inom Bergs Timber bedrivs ett ständigt arbete för en organi-
satoriskt och socialt god arbetsmiljö. Ambitionen är att tänka 
i termer av ständiga förbättringar och ökad säkerhet för alla 
medarbetare. Praktiskt tar det sig uttryck som att bygga 
bort arbetsmiljörisker genom information, skalskydd och bra 
skyddskläder. Mål för arbetsmiljön identifieras årligen och 
omfattar till exempel personalvård, utbildning, bättre belys-
ning och ökad trafiksäkerhet inom alla fabriksområden. 
 Medarbetarna engageras i arbetet med förbättringar 
genom återkommande möten med skyddskommittéer, 
skyddsronder och aktiv rapportering av tillbud och olyckor. 
Viktiga verktyg i förbättringsarbetet är SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete), BAM (bättre arbetsmiljö) och SBA  
(systematiskt brandskyddsarbete). För tillbudsrapportering 
och analyser används SIA, Sågverkens Informationssystem 
om Arbetsmiljö.
 Traditionellt är sågverksindustrin en mansdominerad 
bransch och Bergs Timber arbetar aktivt för jämställdhet 
och mot diskriminering. Arbetet har visat goda resultat. 

Hälsa och Friskvård
Vartannat eller vart tredje år genomförs en omfattande 
hälsoundersökning med frågor om arbetsmiljö, ledarskap, 
medarbetarinflytande med mera. Frågor som rör till exempel 
diskriminering och särbehandling kan kartläggas i samband 

med undersökningen. Utifrån resultaten kan handlingsplaner 
upprättas. Nästa hälsoundersökning är planerad till hösten 
2019. 

Samverkan
För att främja en god samverkan mellan företag och med-
arbetare har ett medarbetarråd inrättats för den svenska 
verksamheten. Rådet består av representanter för olika 
yrkeskategorier via fackligt förtroendevalda medarbetare, 
personalchefen, verkställande direktören och andra med-
arbetare med ledande befattningar. Vid rådets möten 
diskuteras strategiska och operativa frågor med målet att 
skapa förståelse, enighet och uppslutning kring koncernens 
målsättningar.

Foto: Vibeke Ewing.
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Ekologisk hållbarhet
Koncernens råvara är trä – en förnybar råvara som ingår i 
naturens eget kretslopp. Skogen och skogsbruket har en 
central roll i klimatarbetet. 
 Fotosyntesen är den viktigaste processen för att upp-
rätthålla allt liv på jorden. Den kan enkelt förklaras med att 
växter tar in koldioxid från luften samt vatten och solenergi 
som de via processen omvandlar till syre och druvsocker. 
Nästan allt syre som finns i jordens atmosfär har bildats 
genom växters och algers fotosyntes. Processen är också 
viktig för jordens klimat genom att träd och växter tar bort 
stora mängder koldioxid från atmosfären, vilket minskar 
växthuseffekten. 
 När koldioxid fångas upp av träden omvandlas den till 
syre och kolhydrater, vilka är byggstenar för trädens tillväxt – 
på så sätt lagras kol i den växande skogen.

Hållbarhet och miljömål 
Bergs Timber bidrar till ett hållbart samhälle genom att förädla skogens 
råvara och arbetar med hållbarhetsfrågor i tre dimensioner – ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet.

Fotosyntesen skapar det enda förnybara konstruktions-
materialet – biomassa från naturens eget kretslopp. Därför 
är det viktigt att skogen är på ständig tillväxt och att skog 
avverkas innan den blir för gammal. 
 Avverkat virke blir till trä- och pappersprodukter och 
biobränslen. Det lagrade kolet finns kvar i produkterna. Hus 
av trä binder kol under lång tid och blir allt viktigare i takt 
med utvecklingen av en mer cirkulär samhällsekonomi. När 
produkter till slut bränns eller förmultnar frigörs koldioxid 
som tas upp av träden och återförs till kretsloppet. 
 Den årliga skogsavverkningen i Sverige är mindre än 
tillväxten och därför ökar mängden bundet kol från år till år. 
Skogen minskar koldioxidtillskottet till atmosfären till en lägre 
nivå. Den svenska skogen och skogsprodukterna binder 
lika mycket koldioxid som vi tillsammans släpper ut från 
våra transporter, bostäder och jordbruket. Skogsråvaran till 
verksamheterna i Baltikum hämtas i huvudsak från lokala 
leverantörer och har naturligtvis motsvarande positiva klimat- 
effekter.
 Bergs Timber arbetar för ett aktivt skogsbruk där fokus 
ligger på god tillväxt, som är viktig eftersom ung skog tar 
upp väsentligt mer koldioxid än äldre, färdigvuxen skog. På 
ett praktiskt plan innebär det att koncernen erbjuder skogs-
leverantörer rådgivning för att säkra kontinuerlig tillväxt av 
skogen, dvs att den ska kunna avverkas vid optimal tidpunkt 
och att skogsmark återplanteras. Rådgivningen omfattar 
alla de skogliga tjänsterna, från plantering till avverkning och 
stöd vid certifiering. Skogscertifiering blir ett allt viktigare 
verktyg för ett ansvarsfullt brukande. Kraven innebär bland 
annat att en grön skogsbruksplan ska upprättas och att 
uppföljning ska ske genom årliga revisioner. 

Certifiering av skog
Efterfrågan på certifierade trävaror ökar i takt med ökande 
grad av miljömedvetenhet och i dagens läge är det ett krav 
att kunna leverera certifierade varor för att upprätthålla goda 
och affärsmässiga relationer. Bergs Timber prioriterar därför 
inköp av certifierad råvara och rekommenderar skogsleve-
rantörerna att certifiera sina skogsfastigheter. 
 De två största och mest efterfrågade certifieringssyste-
men är FSC och PEFC.
 Certifieringssystemen innebär att koncernen bidrar till 
att främja ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt uthålligt 
skogsbruk. Systemens standardkrav efterlevs genom hela 
kedjan från skogen via produktionen till färdig trävara eller 
biprodukt ut till kund. Systemen garanterar spårbarhet till 
skogsprodukternas ursprung och intygar skogsägarens 
ansvar för miljön samt sociala och ekonomiska värden.  

Koldioxid

Kolhydrater

Ljus

Syre

Vatten
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Om skogsägaren certifierar sin skog kan Bergs Timber  
tillgodose kundernas krav, vilket ökar avsättningsmöjlig- 
heterna för träprodukter. De båda systemen garanterar även 
att produktionen sker på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till 
miljö och sociala värden.
 Under 2019 kommer Bergs Timber att skapa ett eget 
certifieringsparaply för att kunna certifiera markägare enligt 
FSC och PEFC-systemen. 
 Samtliga svenska enheter inom Bergs Timber arbetar 
dessutom enligt IWAY, IKEAS uppförandekod för leverantö-
rer, som omfattar krav när det gäller miljö, social påverkan 
och arbetsförhållanden.

Miljömål
Huvudsaklig miljöpåverkan från koncernens produktions-
anläggningar utgörs av energianvändning, buller, uppkomst 
av avfall och utsläpp till luft och vatten. Till följd av verksam-
hetens art finns risk att miljöskador uppstår på respektive 
produktionsanläggning. Alla svenska produktionsanlägg-
ningar bedriver verksamhet där miljötillstånd enligt miljö-
balken krävs. Liknande tillståndskrav och lagstiftning finns i 
Baltikum och England. Bergs Timber arbetar kontinuerligt för 
att säkra att varje krav enligt respektive miljötillstånd uppfylls. 
Vad gäller förvärv av nya verksamheter genomförs grundlig 
granskning av objektet. 
 På flertalet av koncernens produktionsanläggningar har 
bedrivits verksamhet som kan ha förorsakat föroreningar,  

t.ex. genom träskyddsbehandling. Myndigheterna i Sverige 
har aktualiserat frågor om utredningar och efterbehandling 
på några anläggningar.
 Bergs Timbers miljöarbete är en del i den operativa 
verksamheten och det dagliga arbetet sker lokalt på varje 
produktionsanläggning. Miljömål som i huvudsak avser 
förbrukning av el och diesel samt utsläpp till luft, är specifika 
för respektive produktionsanläggning och definierades för  
de svenska anläggningarna under andra halvåret 2018.  
Motsvarande mål kommer under 2019 att definieras för 
anläggningarna i Baltikum och Storbritannien. Målen är 
baserade på IWAY, IKEAs uppförandekod för leverantörer. 
Åtagandet omfattar en systematisk process med uppföljning 
och utvärdering. Bergs Timber kommer att följa upp och  
utvärdera de uppsatta miljömålen årligen från och med 
2019. IKEA följer upp efterlevanden av uppförandekoden 
vartannat år. Även mätning av koldioxidpåverkan från 
koncernens verksamheter sker från och med andra halvåret 
2018.
 Hantering av skogsråvara och distribution av slut- 
produkter är förenat med transporter. Bergs Timber arbetar 
kontinuerligt med att optimera varje led i logistikkedjan, 
inom och utom Sverige.
 Som medlem i Skogsindustrierna arbetar Bergs Timber 
också för att uppfylla sin del av branschens mål och visioner 
beträffande hållbarhet. (Se www.skogsindustrierna.se.)

Foto: Vibeke Ewing.
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Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för 
hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 
1 september 2017 till 31 december 2018 
på sidorna 14–17 och 26–27 och för att 
den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen. 

Granskningens inriktning och  
omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs 
rekommendation RevR 12 Revisorns 
yttrande om den lagstadgade hållbar-
hetsrapporten.

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

Christian Johansson
Auktoriserad revisor

Magnus Andersson
Auktoriserad revisor

Detta innebär att vår granskning av 
hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser 
att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande. 

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Kalmar den 15 april 2019

Social hållbarhet 
I ett hållbart samhälle ska människor kunna bo och leva i 
både städer och på landsbygden. Förutsättningen för en 
levande landsbygd är att den erbjuder verksamheter och 
arbetstillfällen, och skogsbruket och dess vidareförädlings- 
industri har sedan århundraden varit en viktig inkomstkälla.
 Bergs Timber bidrar till ett hållbart samhälle genom att 
förädla skogens råvara och att med långsiktiga strategier 
huvudsakligen bedriva produktion på landsbygden. Förutom 
att Bergs Timber stödjer skogsägare så att de hållbart ska 
kunna bruka sin skog, bedriver koncernen också industriell 
verksamhet på landsbygden på båda sidor Östersjön med 
möjligheter till yrkesarbete för drygt 1 000 personer. Till detta 
skall läggas lokala entreprenörer för avverkningar, skötsel av 
skog och timmertransporter till industrin. 
 Ur ett riskperspektiv beaktar Bergs Timber förmågan att 
rekrytera och behålla rätt kompetenser: Koncernen arbetar 
målmedvetet med de åtgärder som behövs för att attrahera 
medarbetare med erforderlig kompetens. Anläggningarna 
i södra Sverige är belägna i en region där kunskap och 
erfarenhet av sågverksamhet är väl företrädd. Förvärvet av 
Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien är ägnat 
att stärka koncernens förmåga att rekrytera rätt kompetenser. 
 Svensk lagstiftning ställer krav på systematiskt arbetsmiljö- 
arbete och innefattas i Bergs Timbers ledningssystem. Det 
arbetas ständigt för att öka säkerheten och förbättra arbets-
miljön för alla medarbetare. Ett koncerngemensamt arbete 
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö pågår konti-
nuerligt. Gemensamma arbetsmetoder tillämpas när det  
gäller t.ex. SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), BAM  
(bättre arbetsmiljö) och SBA (systematiskt brandskydds-
arbete). För tillbudsrapportering och analyser används SIA 
(Sågverkens Informationssystem om Arbetsmiljö). 
 Motsvarande arbete pågår i Baltikum och åtgärder  
kommer att vidtas för att säkerställa en hög nivå även där.
 Under 2018 utbildades chefer och arbetsledare i Bättre 
arbetsmiljö (BAM), och under 2019 kommer alla underhålls-

arbetare att genomgå samma utbildning. En hälsokartlägg-
ning med både fysisk och psykosocial inriktning kommer 
att genomföras för samtliga medarbetare inom den svenska 
verksamheten under 2019.
 Motsvarande arbete pågår i Baltikum och åtgärder  
kommer under 2019 att vidtas för att säkerställa en hög  
nivå även där.

Antikorruption och mänskliga rättigheter
Styrelsen har antagit en antikorruptionspolicy och policy  
för efterlevnad av konkurrensrättslig lagstiftning. Utbild-
ningsinsatser planeras för alla relevanta personalgrupper.
Samtliga svenska enheter arbetar med IWAY, IKEAs upp-
förandekod för leverantörer som bland annat omfattar krav 
när det gäller miljö, social påverkan och arbetsförhållanden. 
Bergs Timber prioriterar inköp av certifierad råvara genom 
FSC och PEFC. Certifieringssystemen intygar skogsägarens 
ansvar för miljön samt sociala och ekonomiska värden. 

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa och upprätthålla 
en god lönsamhet, utan att tära på naturens eller människans 
resurser. Ambitionen är att uppnå god lönsamhet och 
därmed en stark finansiell ställning. De finansiella målen 
ligger till grund för investeringar och produktionsförbättringar 
samtidigt som miljömässiga aspekter beaktas. 
 Koncernens anläggningar värms upp av restprodukterna 
bark och sågspån och av enskilda investeringar som gjordes 
under 2018 kan nämnas installationen av en ny bränsle-
panna med rening i ett av de svenska sågverken. Vidare 
påbörjades arbete för att övergå till ledbelysning. 
 Under 2019 kommer en energikartläggning att genom-
föras av samtliga enheter inom Bergs Timber. Möjligheten 
utreds till inköp av eltruckar samt utbyte av äldre truckar och 
lastmaskiner till nya miljövänligare motorer.



18

MARKNADEN

ÅRSREDOVISNING 2017/2018 | BERGS TIMBER AB

Den globala marknaden

Efterfrågan på trävaror kommer främst från byggsektorn. En 
annan viktig drivkraft i marknaden är behovet av emballage.
 I byggsektorn är renovering, om- och tillbyggnad av be-
fintligt bostadsbestånd den största användaren mätt i volym. 
Nybyggnation av bostäder, främst villor, är också en viktig 
faktor för efterfrågan. Andelen trä i villor är högre än i fler- 
bostadshus, som i sin tur har en högre andel av byggandet 
än lokaler och infrastruktur. 
 Renoveringar utvecklas något stabilare över tid i förhål-
lande till nybyggnation, som pendlar kraftigt. 
 Efterfrågan på emballage utgör ett viktigt användnings-
område för barrträvaror och påverkas huvudsakligen av 
aktiviteten i industrin och av hushållens konsumtion och 
följer därför allmänkonjunkturen.

Konsumtion 
Tillväxttakten för den totala konsumtionen ligger trendmäs-
sigt sedan decennier på en procent per år i genomsnitt. 
Den faktiska tillväxten varierar dock under olika tidsperioder, 
och i de stora konsumentländerna. I de två största, USA 
och Kina, har tillväxten de senaste fem åren varit betydligt 
högre och uppgått till fem, respektive åtta procent per år. 
Då de två länderna tillsammans står för en andel på drygt 
40 procent av den totala globala konsumtionen, har denna 
också utvecklats väl och tillväxten har sedan 2012 legat på 
fyra procent per år.
 Dessa länder kan förenklat sägas vara stora och folkrika 
med existerande bostadsbestånd av god standard, eller där 

DE STÖRSTA EXPORTERANDE PRODUCENTLÄNDERNA
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Marknaden för trävaror är global. Konsumtionen av sågade barrträvaror uppgår 
till cirka 340 miljoner m3 per år.

nya bestånd är under snabb uppbyggnad. Länderna har 
också god och/eller växande nivå på hushållens inkomster. 
Några av importländerna är själva stora producentländer, 
men måste ändå importera, då den egna produktionen inte 
räcker till för att täcka behoven. 

De största exporterande producentländerna
Samtliga exportländer är skogrika och nästan uteslutande 
belägna på norra halvklotet. Även om sågverkskapacitet 
existerar, kan enskilda länder ibland ha svårighet att leverera 
på grund av brist på sågtimmer. Faktorer som insekts- 
angrepp, omfattande brandskador eller ovanliga väderför-
hållanden kan försvåra möjligheten att avverka skog och 
därmed orsaka en tillfällig bristsituation.

Den globala handeln med trävaror
Volymen av sågade barrträvaror som handlas internationellt 
uppgår till cirka 135 miljoner m3, vilket motsvarar 40 procent 
av total produktion. Handeln har också blivit än mer inter-
nationell. Den utomeuropeiska andelen av den svenska 
exporten är nu nära 40 procent, vilket kan jämföras med  
15 procent för tjugo år sedan.
 Prisbildningen styrs huvudsakligen av hur det globala 
utbudet förändras i förhållande till den globala efterfrågan, 
alltså marknadsbalansen på totalmarknaden.
 På kort sikt är huvuddelen av flödena mellan länderna 
trögrörliga av skäl som upparbetade logistikkedjor och 
marknaders vana att arbeta med vissa träkvalitéer. Trots  

DE STÖRSTA KONSUMENT- OCH IMPORTLÄNDERNA

Källdata: Skattning från Skogsindustrierna. 
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det är trävarumarknaden konkurrensutsatt. Beroende på  
råvarutillgång och valutakurser konkurrerar länder och före-
tag med varandra om marginalerna. 
 Relationerna mellan köpare och säljare är ofta långvariga. 
Kontrakten för leveranser utanför Sverige upprättas normalt i 
USD, EUR och GBP.

Framtida efterfrågan
Kort sikt

• Trots de senaste årens goda ekonomiska utveckling finns 
fortfarande ett uppdämt behov av, och därmed också 
efterfrågan på, bostäder respektive renoveringar och 
tillbyggnader i många marknader

• Mycket tyder på att perioden av låga räntor inte kommer 
att upphöra den närmaste framtiden

Lång sikt 
Miljöskäl kommer högst sannolikt innebära att trä och 
träprodukter stärker sin relativa attraktivitet och konkurrens-
kraft.

• Framställningen av konkurrerande byggmaterial, som stål, 
betong och tegel, är väsentligt mer energikrävande

• Skogens förmåga att absorbera CO2 och trävarornas 
förmåga att under lång tid binda kol, kommer sannolikt att 
värdesättas alltmer

• Ny lagstiftning och nya tekniker möjliggör numera produk-
tion av stora flerfamiljshus och andra stora byggnader av 
trä

Foto: Roxx Fotografer.
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Bergs Timbers huvudmarknader

Sverige 
Sveriges produktion av sågade trävaror uppgår till 18,3  
miljoner m³. Det täcker väl landets konsumtion på 5,7  
miljoner m³, samtidigt som det medger en betydande 
export. En volym till utlandet på 13,1 miljoner innebär en 
exportandel på 72 procent och ger Sverige en position som 
världens tredje största exportör av sågade trävaror.
 Sedan 2015 har såväl produktion som konsumtion och 
export, legat på stabila nivåer. Förhållandet bestod även 
2018, trots höjda priser. Det klassiska mönstret har annars 
varit att högre priser snabbt leder till ökade produktions- 
volymer och att marknaden ”sågas sönder”.
 Under en rad av år har länder utanför Europa, främst i 
Östasien, Nordafrika, Mellanöstern och USA, tagit växande 
volymer från Sverige. Som en följd har exportandelen till 
Europa minskat från 80 till 60 procent sedan 2008. Under 
2018 avstannade den utvecklingen, troligtvis tillfälligt. Årets 
volymer till Storbritannien, den enskilt största exportmarkna-
den, var oförändrade. Totalt sett oförändrade volymer och 
högre priser innebar ett rekordhögt svenskt exportvärde på 
29 miljarder kronor under 2018. 

Baltikum1)

Produktionen av sågade trävaror i Lettland och Estland 
uppgår till 4,3 miljoner m³. Exporten är stor med en volym 
på 3,8 miljoner m³. Till skillnad från situationen i Sverige är 
även importen omfattande med 2,3 miljoner m³, och det är 
Litauen, Ryssland och Vitryssland som är de stora leveran-
törerna. En del av den stora importen efter vidareförädling 
exporteras, vilket innebär att den verkliga exportandelen blir 
klart lägre än de optiskt höga 88 procenten. 
 Ekonomin i Lettland och Estland växer i god takt. Ökning-
en i bostadsbyggandet ligger dock nästan helt på Estland. 
Exporten går främst till de stora länderna i Europa. Precis 
som för Sverige är Storbritannien den största geografiska 
marknaden med en andel på drygt 30 procent. 

1) Lettland och Estland

TRÄVAROR (1 000 m3)

2015 2016 2017 2018
Produktion 18 074 18 260 18 310 18 300
förändring, % 1,0 0,3 -0,1

Konsumtion1) 5 656 5 693 5 685 5 665
Import 410 429 485 465 
Export 12 828 12 996 13 111 13 100
förändring, % 1,3 0,9 -0,1

Bostäder, antal påbörjade 47 950 60 150 62 900 53 000
förändring, % 25,4 4,6 -15,7

BNP, % 3,1 3,1 2,4 2,3

1) Apparent consumption. Källor: FAO, Skogsindustrierna, Riksbanken, SCB

TRÄVAROR (1 000 m3)

2015 2016 2017 2018
Produktion 4 305 4 370 4 255 4 340
förändring, % 1,5 -2,6 2,0

Konsumtion 2 612 2 595 2 571 2 760
Import 1 533 1 844 2 171 2 270
Export 3 225 3 618 3 855 3 850
förändring, % 12,2 6,5 -0,1

Bostäder, antal 6 150 6 750 8 650 9 050
förändring, % 9,8 28,1 4,6

BNP, % 2,5 2,8 4,8 4,4

Källor: FAO, Skogsindustrierna, Riksbanken, SCB
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Storbritannien
Storbritannien är en betydande importör av sågade trävaror. 
En inhemsk produktion på ungefär 3,5 miljoner m³ per år, 
täcker endast cirka hälften av landets behov. Sveriges 
export till Storbritannien uppgår till 2,6 miljoner m³. Volymen 
ger Sverige en importandel på 40 procent.
 Bedömningen är att svenskbaserad produktion kommer 
att ha en fortsatt god konkurrenskraft på marknaden, även 
efter Brexit.

2015 2016 2017
2018
(prel)

Trävarukonsumtion,  
1 000m3 9 170 9 677 10 613 10 760
varav import 5 888 6 219 7 079 7 350
förändring, % 5,6 13,8 3,8

Bostäder, antal påbörjade 173 200 181 200 190 900 189 000
förändring, % 4,6 5,4 -1,0

Valutakurs GBP/SEK 12,29 11,04 11,11

Källor: FAO, Skogsindustrierna, Riksbanken

2015 2016 2017
2018  

(prognos)
Trävarukonsumtion, 
1 000 m3 7 507 7 727 8 163 8 300
varav import 2 154 2 309 2 445 2 400
förändring, % 7,2 5,9 -1,9

Bostadsbyggande, 
antal 335 600 369 000 429 600 400 500
förändring, % 10,0 16,4 -6,8

Valutakurs EUR/SEK 9,28 9,51 9,81

Källor: Softwood Conference, IMF, Riksbanken

Frankrike
Frankrike är en mycket viktig marknad för vidareförädlade 
träskyddsbehandlade produkter från Bitus och Byko-Lat,  
då produkterna har ett gott renommé på den franska mark-
naden. Bergs kunder finns främst inom fransk bygghandel 
och dess industri.
 Frankrikes import utgörs huvudsakligen av enklare gran-
produkter för byggnadsändamål. Tyskland och Finland är  
de största leverantörerna med marknadsandelar på cirka 35, 
respektive 20 procent. Sverige står för 15 procent. Under 
senare år har baltiska aktörer tagit andelar, främst på Ryss-
lands bekostnad.

Mellanöstern och Nordafrika (MENA)
Huvuddelen av områdets länder är av geografiska skäl rena 
importmarknader. Trävaror används som formvirke och för 
snickeriändamål såsom dörrar och fönster på marknaderna. 
 Marknadsvolymen påverkas ej sällan av politisk oro och 
valutabrist i vissa länder i regionen. 
 Bergs försäljning till området uppgick 2018 till 165 Mkr 
(12 mån), motsvarande cirka 7 procent av omsättningen. 
Sågade trävaror dominerar helt volymerna. Försäljningen för 
2018 innebär en mindre minskning jämfört med föregående 
år.
 Bergs Timber levererar framför allt furuvaror till Mellan- 
östern och Nordafrika. Koncernens viktigaste MENA-mark-
nader är normalt Egypten, Algeriet och Saudiarabien.

2015 2016 2017
2018
(prel)

Trävarukonsumtion,  
1 000m3 9 437 8 481 7 373 7 670
varav import 9 418 8 462 7 353 7 650
förändring, % -10,2 -13,1 4,0

Valutakurs EGP/SEK 1,05 0,750 0,450 0,532

Siffrorna avser Egypten, Algeriet och Saudiarabien
Källor: FAO, Skogsindustrierna, Riksbanken
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Japan
Japan är en klassisk trämarknad med en lång tradition av 
träbyggnation, ofta av enfamiljshus. Kunskapen om trä och 
virkesegenskaper är omfattande och kvalitetskraven höga.
 Trävarukonsumtionen uppgick 2018 till 14 miljoner m3, 
varav importen utgjorde 6 miljoner m3, vilket var en ökning 
med en procent jämfört med föregående år. För importen 
finns en väl utvecklad logistikkedja.
 På den japanska marknaden finns ett antal större impor-
törer som förmedlar trävaror till byggindustrin. Det finns även 
en marknad för Do it yourself, DIY, för konsumenters egna 
inköp av trävaror i byggvaruhus. 
 Bergs Timber levererar reglar och insatsråvara till lim-
industrin i Japan. Vika Wood i Lettland, har sedan början 
på 1990-talet väl upparbetade affärsrelationer med japanska 
kunder. 

2015 2016 2017
2018
(prel)

Trävarukonsumtion,  
1 000m3 14 012 14 434 14 095 14 215
varav import 5 770 6 099 6 124 6 200
förändring, % 5,7 0,4 1,2

Bostäder,  
antal påbörjade 75 775 80 603 80 387 78 531
förändring, % 6,4 -0,3 -2,3

Valutakurs JPY/SEK 0,065 0,070 0,081

Källor: FAO, Skogsindustrierna, Riksbanken, US Census.

USA
Konsumtionen av trävaror uppgick till 82 miljoner m3.  
Importen av sågade trävaror uppgick till 27 miljoner m³  
varav merparten levererades från Kanada. 
 Volymerna från Kanada begränsas nu av den barkborre 
samt de bränder som drabbat British Columbia det senaste 
decenniet, och som reducerat tillgången på sågtimmer. 
 Bergs Timber har sedan år 2014 bedrivit försäljning av 
trävaror till marknaden i USA via ett eget distributionslager i 
Baltimore i Maryland. 
 Koncernen producerar och säljer hyvlat konstruktions-
virke i ett fåtal dimensioner enligt Canadian Lumber Stan-
dard (CLS) där kunderna uppskattar vår höga kvalitet. 

2015 2016 2017
2018
(prel)

Trävarukonsumtion,  
1 000m3 74 361 80 217 81 405 82 200
varav import 23 311 27 369 26 695 27 000
förändring, % 17,4 -2,5 1,1

Bostäder,  
antal påbörjade 1 112 000 1 174 000 1 203 000 1 243 000
förändring, % 5,6 2,5 3,3

Valutakurs USD/SEK 9,28 9,51 9,81

Källor: FAO, Skogsindustrierna, Riksbanken, US Census
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Vika Wood, Lettland.

Foto: Vibeke Ewing.
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IFU Arena i Uppsala är en av de nya 
stora sportarenorna, med konstruk-
tion av limträ och KL-trä. Arenan är 
byggd för både bredd- och elitidrott 
och rymmer fem planer för innebandy 
och basket, en stor friidrottsarena 
och cirka 6 000 åskådarplatser.

Trä – helt rätt i tiden 
Den globala medvetenheten om klimat- och hållbarhetsfrågor ökar i allt snabbare takt.  
Organisationer, företag och individer drivs av engagemang för ökad hållbarhet och vidtar  
åtgärder för att främja en mer hållbar tillväxt och långsiktigt väl fungerande samhällen på  
såväl global som lokal nivå.

Det samfällda trycket från olika aktörer att ersätta delar av 
de material som är fossilbaserade eller kräver stora mängder 
fossil energi för sina framställningsprocesser kommer bara 
fortsätta att öka. Det talar för ett strukturellt skifte mot ökad 
efterfrågan på en förny- och återvinningsbar råvara med lågt 
koldioxidavtryck – trä. 
 Många olika initiativ tas kontinuerligt av flertalet aktörer 
för att vidareutveckla dagens biobaserade produkter, som 
exempelvis trä, vilket skapar förutsättningar att uppnå större 
klimatnytta. I skiftet mot större andel förny- och återvinnings-
bar råvara har trä i allmänhet, och byggnation i trä i synner-
het, en viktig roll att spela. 
 Den oftast långa livslängden hos hus och byggnader, 
jämte skogens upptagning av koldioxid innebär att kol  
förblir bundet över generationer. Det är livslängden på 
bioekonomins produkter som styr hur lång tid kolet kommer 
att bindas i de olika processernas kretslopp. Om trähus är 

ett exempel med långvariga positiva effekter, så är brännved 
dess motsats. Där frigörs kolet i princip omedelbart genom 
förbränningen. Det är en rimlig bedömning att växande 
kunskap, liksom olika sannolikt tvingande, offentliga initiativ, 
kommer att stimulera till ökad nybyggnation i trä. 
 Förhållandet är detsamma med renoveringar, om- och 
tillbyggnader (ROT). Historiskt har aktiviteten inom området 
styrts av bostadsbeståndets ålder och den ekonomiska 
konjunkturen. I framtiden kan drivkrafterna förändras då 
också drift och uppvärmning av befintliga byggnader bidrar 
till ökade halter av CO2. 
 Asiens ekonomiska utveckling under de senaste de-
cennierna har inneburit stark efterfrågan på byggmaterial, 
inklusive trävaror. Trots detta är konsumtionen av trävaror 
per capita i Kina alltjämt låg, relativt de traditionellt starka 
konsumentländerna. Detta indikerar fortsatt goda tillväxt- 
möjligheter för trä i den ekonomiskt växande regionen.

Foto: Svenskt Trä.
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KOLDIOXIDAVTRYCK FÖR OLIKA BYGGNADSMATERIAL

Valla Berså, Linköping.

Foto: Svenskt Trä.

Foto: Svenskt Trä.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

M
as

siv
t t

rä

Te
ge

l

Be
to

ng

G
la

s

Al
um

in
iu

m

St
en

ul
l

St
ål

PV
C

Po
lye

te
n

kg/ton



26

MARKNADEN

ÅRSREDOVISNING 2017/2018 | BERGS TIMBER AB

Risk- och känslighetsanalys
Koncernen påverkas av såväl den allmänna konjunkturutvecklingen, valutaförändringar och 
andra omvärldsfaktorer, som av mera företagsspecifika faktorer. Nedan följer en översiktlig 
beskrivning av de kommersiella och andra risker som koncernen är exponerad för och hur 
Bergs Timber valt att hantera respektive risk. Avsnittet inrymmer även en kvantifiering av  
centrala riskers påverkan på koncernens resultat.

Priset på trävaror
Pris- och volymutvecklingen styrs till stor del av konjunktu-
rella faktorer och ytterst av förhållandet mellan den globala 
konsumtionen och den globala produktionen. I svaga 
konjunkturlägen sjunker normalt priset och samma effekt 
får överproduktion. Normalt är prisfluktuationerna mindre 
markerade för förädlade produkter.
 Koncernen arbetar strukturellt i riktning mot att dämpa 
effekterna av konjunkturnedgångar; detta sker främst 
genom en medveten satsning på att öka förädlingsgraden 
på koncernens produkter. Genom förra årets förvärv av 
Norviks verksamheter i Baltikum är nu närmare en tredjedel 
av försäljningen hänförlig till förädlade produkter. I övrigt 
arbetar Bergs Timber för att reducera riskerna genom att 
sprida försäljningen mot flera marknader så att beroendet 
av en enskild marknad inte blir för stort. Även försågning av 
både fura och gran innebär en viss riskspridning. Koncernen 
försöker medvetet också bygga upp långsiktiga affärsrela-
tioner, med kunder som vänder sig till Bergs Timber även i 
svagare konjunkturlägen. 

Priset på biprodukter
Biprodukter i form av flis, spån och bark svarar för cirka 14 
procent av koncernens omsättning. Även prisutvecklingen 
på dessa produkter påverkas av konjunkturutvecklingen 
och särskilt då för den del av biprodukterna som används i 
produktionen av pappersmassa och spånskivor. För andra 
biprodukter spelar energiprisutvecklingen en avgörande roll.
 Andelar av produktionen av biprodukter, särskilt bark, 
används för interna energiändamål. I övrigt söker Bergs Tim-
ber begränsa negativa marknadseffekter genom långvariga 
relationer med köpare av respektive produkt, vilka köpare ej 
sällan också uppträder som leverantörer av sågtimmer. Möj-
ligheter finns också att dämpa prisberoendet för biprodukter 
genom förvärv innebärande vertikal integration, d.v.s. förvärv 
av verksamheter som förbrukar koncernens biprodukter.

Kostnaden för sågtimmer
Kostnaden för råvaran sågtimmer utgör, särskilt för segmen-
tet sågade trävaror, en helt avgörande del av den färdiga 
produktens försäljningsvärde. Följaktligen är Bergs Timber 
känsligt för prisförändringar av skogsråvaran. Om än med 
viss fördröjning, finns normalt god följsamhet mellan pris- 
utvecklingen för sågade trävaror och kostnaden för sågtim-
mer. Särskilda omständigheter, exempelvis större storm- 
skador på skog, kan dock sänka kostnaden för sågtimmer 
samtidigt som priset för slutprodukterna är gynnsamt.

Bergs Timber har i Sverige en egen fältorganisation som till 
privata skogsägare i närregionen erbjuder skogliga tjänster 
och samtidigt köper skogsråvara. Genom att upprätthålla 
goda och långsiktiga relationer med institutionella säljare av 
råvara, bl.a. genom att tillhandahålla värdefulla biprodukter 
till vissa leverantörer, söker koncernen säkerställa ett jämt 
flöde av råvara till marknadsmässiga priser. Genom förvärvet 
av verksamheterna i Baltikum har en bättre riskspridning 
skapats med möjlighet till inköp i hela Östersjöområdet.  
Vidare har en inköpsorganisation skapats på Gotland som 
kan försörja både de svenska och baltiska sågverken.

Valutaexponering
Bergs Timber är starkt beroende av fluktuerande valutakurser, 
främst som en följd av exportförsäljningen av trävaror men 
också på grund av att en stor del av koncernens verksam-
het bedrivs utanför Sverige.
 I den svenska verksamheten säkras normalt 50–75 
procent av det förväntade nettoflödet i utländska valutor de 
kommande sex månaderna. I de utländska dotterbolagen 
säkras i vissa fall förväntade nettoflöden. Någon enhetlig 
säkringspolicy för dessa bolag saknas för närvarande. 
Koncernens säkringspolicy kommer att ses över för att få en 
enhetlig hantering av valutarisken. Koncernens exponering 
vid omräkning av de utländska dotterbolagens nettotillgång-
ar kan säkras genom upplåning i utländska valutor. Någon 
sådan säkring görs inte i dagsläget. 

Finansierings- och likviditetsrisk
Finansieringsrisk utgörs av att finansiering inte alls kan 
erhållas, eller endast till ökade kostnader. Med likviditetsrisk 
menas risken att inte kunna möta behovet av likviditet för att 
fullfölja betalningar till följd av bristande likviditet.
 För närvarande pågår omförhandling av koncernens 
finansiering och avtal med finansiärer förväntas vara klara 
under april 2019. För att minska likviditetsrisken har koncer-
nen en policy avseende likviditetsberedskap innebärande att 
koncernen vid varje tidpunkt ska ha en omedelbar tillgänglig 
likviditetsreserv motsvarande fem procent av koncernens 
nettoomsättning. 

Ränterisk
Koncernens finansieringskostnad påverkas av förändringar i 
marknadsräntorna. 
 Enligt koncernens finanspolicy ska räntebindningstiden 
på koncernens finansiella tillgångar och skulder vara kort. 
Några säkringsinstrument såsom ränteswapar har inte teck-
nats.
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RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS

Värde/ 
volym per år

För- 
ändring

Ger  
ungefärlig  

effekt
Prisutveckling
Försäljningspris  
sågade trävaror 1 150 000 m3sv +/-5 % +/- 109 Mkr

Inköpspris sågtimmer 1 800 000 m3fub +/-5 % +/- 75 Mkr

Biprodukter (sågverken)
Cellulosaflis 197 Mkr +/-5 % +/- 10 Mkr
Övriga biprodukter 146 Mkr +/-5 % +/- 7 Mkr

Valutakurser
Nettoinflöde, EURO 210 Mkr +/-5 % +/- 11 Mkr
Nettoinflöde, GBP 680 Mkr +/-5 % +/- 34 Mkr
Nettoinflöde, USD 220 Mkr +/-5 % +/- 11 Mkr

Förädlingskostnader
Löner och avgifter 200 Mkr +/-5 % +/- 10 Mkr

Låneräntor (förändring 
av räntesatsen) 600 Mkr +/-1 % +/- 6 Mkr

Kreditrisk i kundfordringar
Med kreditrisk i kundfordringar menas att betalning inte 
erhålls från kunder för sålda och levererade varor.
 I den svenska verksamheten säkras merparten av 
kundfordringarna genom att teckna kreditförsäkring hos 
försäkringsbolag. Erhålls inte kreditförsäkring sker leveranser 
endast i undantagsfall. I de utländska dotterbolagen sker 
kreditförsäkring i varierande omfattning eller inte alls.

Personal och personalkostnader
Kostnaden för personal utgör en betydande del av koncer-
nens totala kostnader; delar av personalkostnaden är idag 
hänförlig till Baltikum och Storbritannien. Mer väsentligt ur ett 
riskperspektiv är dock förmågan att rekrytera de kompeten-
ser som Bergs Timber behöver.
 Jämte produktivitetsskapande och därmed kostnads-
sänkande åtgärder, söker koncernen målmedvetet vidta de 
åtgärder som erfordras för att attrahera medarbetare med 
erforderlig kompetens. Bergs Timbers anläggningar i södra 
Sverige är belägna i en region där kunskapen och erfaren- 
heten av sågverksamhet är väl företrädd. Förvärvet av 
Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien och den 
utveckling förvärvet innebar med avseende på operationell 
och finansiell bas, är ägnat att stärka koncernens förmåga 
att rekrytera rätt kompetenser. 

Konkurrens och strukturell prispress
Bergs Timber verkar inom en konkurrensutsatt bransch. 
Risk finns för att koncernen kommer att förlora marknads- 
andelar och lönsamhet om konkurrenskraften inte upprätthålls.
 För att säkerställa en god konkurrenskraft är det Bergs 
Timbers ambition att genom fortlöpande investeringar 
upprätthålla anläggningarnas konkurrenskraft. Betydande 
investeringar har skett under senare tid, exempelvis en ny 
sorteringsanläggning i Baltikum och en ny såglinje i Vimmer-
by, samtidigt som annan effektivisering av produktionen ges 
hög prioritet. Exempel på det senare är den konsolidering av 
produktionen som sker genom att sågverksamhet i Sverige 
och Estland läggs ned samtidigt som berörda volymer flyttas 
över till närliggande verk.

Miljöfrågor
Bergs Timbers verksamhet påverkar den omgivande miljön 
och medför utsläpp av ämnen till vatten och luft samt buller. 
Till följd av verksamhetens art finns risk att miljöskador 
uppstår eller har uppstått i den verksamhet som bedrivs 
eller har bedrivits på respektive anläggning. Samtidigt utgör 
verksamheten miljöfarlig verksamhet och är därför tillstånds-
pliktig såväl i Sverige som i Baltikum. Varje tillstånd är förenat 
med villkor.
 Bergs Timber arbetar kontinuerligt för att säkerställa att 
varje krav enligt respektive miljötillstånd uppfylls. I vad gäller 
förvärv av nya verksamheter genomförs grundlig granskning 
av objektet, även med avseende på eventuella miljöskulder, 
för att säkerställa att kostnader inte kommer att drabba 
Bergs Timber.

Produktionsfrågor
Koncernens verksamhet bedrivs på ett stort antal anlägg-
ningar där avbrott i någon delprocess, exempelvis på grund 
av maskinhaveri, brand eller svåra väderförhållanden, kan 
komma att påverka hela produktionsprocessen. Avbrott kan 
medföra betydande, ekonomiska konsekvenser.
 Risken för dessa konsekvenser reducerar Bergs Timber 
genom satsningar på ett fullgott underhåll och goda 
operationella rutiner i respektive anläggning. Brandskydd 
ges prioritet och dessutom innehar koncernen ett relevant 
försäkringsskydd.

Handelsrelaterade frågor
Bergs Timber är exponerat mot marknaden i Storbritannien 
med försäljning av sågade och vidareförädlade trävaror. 
Koncernen kan komma att bli negativt påverkad om Stor-
britannien lämnar EU utan avtal som säkerställer en smidig 
hantering av varor och begränsade tulltariffer. Även andra 
handelshinder, avseende andra länder än Storbritannien, 
skulle negativt kunna påverka Bergs Timbers lönsamhet.
 Bergs Timber har vidtagit åtgärder för att säkerställa 
fortsatta leveranser till Storbritannien, bl.a. genom viss lager- 
hållning i landet. Vidare förfogar koncernen över en egen 
hamn norr om London, över vilken hamn koncernen har 
full rådighet. I vad gäller andra handelshinder torde alla eller 
merparten av koncernens konkurrenter drabbas lika.



28

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ÅRSREDOVISNING 2017/2018 | BERGS TIMBER AB

Bolagsstyrning
Bergs Timber AB (publ.)
Bergs Timbers principer och struktur för bolagsstyrning ska säkerställa att koncernen sköts 
på ett för aktieägarna så effektivt och värdeskapande sätt som möjligt. Bolagsstyrningen är 
ett verktyg för att upprätthålla ordning och systematik för styrelse och ledning. En tydlig  
struktur och klara regler och processer underlättar beslutsfattande och annan styrning av 
verksamheten samtidigt som den ger förutsättningar att säkra och kontrollera att Bergs  
Timber följer interna och externa regelverk. 

Bergs Timber börsnoterades 1984. Enligt bolagsordningen 
kan bolaget emittera aktier av serie A och aktier av serie B. 
Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie och av serie 
B till en röst per aktie. Bolaget har inga utestående aktier av 
serie A. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier 
som ägaren innehar i bolaget. Norvik har lämnat ett åtag-
ande att inte rösta för sitt fulla innehav av aktier. Åtagandet 
innebär att Norvik inte får rösta för egna aktier i Bergs 
Timber som representerar mer än 90 procent av det antal 
röster som innehas av övriga aktieägare. Aktier av serie B 
är upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm. Antalet 
aktier uppgick den 31 december 2018 till 340 787 689. 
Antalet aktieägare var 4 951. Den 31 december 2018 var 
Norvik Hf Bergs Timbers största ägare med 64,68 procent 
av aktierna. Ytterligare information om aktien finns i avsnittet 
Aktien och ägare, sidorna 36–37.

Bergs Timber AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag 
med organisationsnummer 556052-2798, vars B-aktier är 
noterade på Nasdaq OMX i Stockholm, Small Cap. Bolaget 
har sitt säte i Hultsfreds kommun i Kalmar län.

Styrdokument
Bolagsstyrningen utgår från externa styrinstrument som 
bland andra Svensk aktiebolagslag, Svensk årsredovisnings-
lag, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk 
kod för bolagsstyrning. Interna styrinstrument är bland andra 
bolagsordning, styrelsens respektive verkställande direktö-
rens arbetsordningar, instruktioner, policies och riktlinjer.

Bolagsordning
Bolagsordningen stadgar bland annat att bolagets verksam-
het är att bedriva förädling och försäljning av trävaror och 
fasta bränslen, skogsskötsel, förvaltning av fast egendom 
och förvaltning av värdepapper. Fullständig information om 
bolagsordningen återfinns på www.bergstimber.se/bolags-
styrning.

AKTIEÄGARE
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ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna har möjlighet att utöva sitt inflytande via bolags- 
stämman, som är högsta beslutsfattande organ i Bergs 
Timber. Regler som styr bolagsstämman finns i bland annat 
aktiebolagslagen och bolagsordningen. Den årliga, ordinarie 
bolagsstämman – årsstämman – utser styrelsens ledamöter, 
styrelsens ordförande och bolagets revisor samt deras 
arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av 
resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat, 
ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, valbe-
redningens utformning samt principer för ersättnings- och 
anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga 
medlemmar av koncernledningen.
 Räkenskapsåret för Bergs Timber löper från och med 
den 1 januari till och med den 31 december (räkenskaps-
året 1 september 2017–31december 2018 var förlängt). 
Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av 
räkenskapsåret och äger enligt bolagsordningen rum i Hults-
freds kommun. Utöver bolagsstämma kan det kallas till extra 
bolagsstämma. Plats och tid för årsstämma offentliggörs 
senast i samband med den tredje kvartalsrapporten. Kallelse 
till årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämma genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och genom annonsering via www.bergstimber.se.
Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstäm-
man och ska då skriftligen begära detta hos styrelsen. 
Begäran ska vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före 
bolagsstämman.

Årsstämma 2018
Årsstämma hölls den 25 januari i Hultsfred. Vid stämman var 
46 personer närvarande, vilka representerade 64,9 procent 
av rösterna. Årsstämman beslutade i enlighet med styrel-
sens respektive valberedningens förslag om:

• Fastställande av balans- och resultaträkning

• Att disponera bolagets vinst genom utdelning av 0,05 
kronor per aktie

• Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktör

• Omval av ordinarie styrelseledamöterna Sampsa Auvinen, 
Åke Bergh, Michael Bertorp, Jon Helgi Gudmundsson, 
Lars Gustafsson och Magnus Wennerholm

ÖVERSIKT AV BOLAGSSTYRNING

Röstar på årsstämma

Utser valberedning

Väljer styrelse

Mål, strategier, policyer, 
styrinstrument, kärnvärden, 
ersättningsstruktur

Arbetstagarledamot och arbetstagar- 
suppleant utses av arbetstagarorgani-
sationer. Revisionsutskott och Ersätt-
ningsutskott utses av styrelsen.

Föreslår styrelse, revisor och arvoden 
för nästkommande årsstämma

Information

Väljer revisor

Information

EXTERNA STYRINSTRUMENT 
Viktiga externa styrinstrument som utgör 
ramen för bolagsstyrningen är:

• Svensk aktiebolagslag

• Svensk årsredovisningslag

• Nasdaq Stockholms regelverk

• Svensk kod för bolagsstyrning

INTERNA STYRINSTRUMENT 
Viktiga interna bindande styrdokument är:

• Bolagsordning

• Arbetsordning för styrelsen

• Instruktioner för verkställande direktören,  
revisionsutskott, ersättningsutskott och  
finansiell rapportering

• Policyer

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

2) Styrelsen inrättar utskotten och utser dess ledamöter.

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

AKTIEÄGARE

VALBEREDNING1)

STYRELSE2)

INTERN KONTROLL,
RAPPORTER

REVISOR3)

VD OCH KONCERNCHEF

KONCERNLEDNING

REVISIONSUTSKOTT

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

ÅRSSTÄMMA
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• Ändring av bolagets räkenskapsår till kalenderår

• Bemyndigande för styrelsen att under vissa förutsättningar 
fatta beslut om nyemission av 17 000 000 aktier av serie 
B

• Omval av auktoriserade revisorerna Christian Johansson 
och Magnus Andersson, Deloitte

En extra bolagsstämma hölls den 14 maj 2018 i Hultsfred. 
Bolagsstämman beslutade om:
• Ökning av bolagets aktiekapital med 170 000 000 kronor 

genom emission av 170 000 000 nya aktier av serie B. 
Rätt att teckna nya aktier tillkom endast Norvik hf med rätt 
och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtel-
se till Bergs Timber av Norviks verksamhet i Baltikum och 
Storbritannien

• Att antalet styrelseledamöter fortsatt ska vara sex av 
stämman utsedda ledamöter utan suppleanter. Gudmun-
dur H Jónsson och Ingrida Bluma valdes till nya styrelse- 
ledamöter och ersatte styrelseledamöterna Sampsa 
Auvinen och Magnus Wennerholm som ställt sina platser 
till förfogande

• Val av Michael Bertorp till ny styrelseordförande

• Ökning av arvode till styrelsens ordförande till 10 prisbas- 
belopp och ökning av arvode till övriga stämmovalda leda-
möter till 3,5 prisbasbelopp samt oförändrade arvoden till 
utskotten.

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

Årsstämma 2019
Årsstämma 2019 äger rum onsdagen den 8 maj 2019 i 
Hultsfred. Kallelse till stämman offentliggjordes 9 april 2019 
vari styrelsens förslag framgår. För vidare information hänvi-
sas till www.bergstimber.se.

Valberedningens arbete 
Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera för-
slag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode 
(uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande 
vid stämman samt val och arvodering av revisorerna, samt 
regler för valberedningen. Styrelsens ordförande överlämnar 
en årlig utvärdering av styrelsens arbete under året till val- 
beredningen, vilken ligger till grund för valberedningens 
arbete tillsammans med kraven i Svensk kod för bolags-
styrning samt de bolagsspecifika kraven i Bergs Timber. 
Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till 
den kommande årsstämman samt via www.bergstimber.se.

Valberedningens sammansättning och arvodering
Enligt årsstämman den 25 januari 2018 ska Bergs Timbers 

valberedning inför årsstämman 2019 bestå av Bertil Lönnäs 
(ordförande), Lisa Almgren och Peter Thormalm. Beslut fat-
tades också att om någon ledamot av valberedningen avgår 
i förtid skall valberedningen utse ersättare. Arvode till valbe-
redningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp och 
övriga ledamöters arvoden till 2 500 kronor per möte. 

Valberedningens oberoende 
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara obero-
ende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst 
en av dessa ska även vara oberoende i förhållande till den 
i bolaget röstmässigt största aktieägaren. Av de utsedda 
ledamöterna är alla tre oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen samt till den röstmässigt största aktie-
ägaren. 

Aktieägarnas förslag
Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen 
med förslag på styrelseledamöter. Förslagen ska skickas till 
valberedningens ordförande med e-post till valberedningen@ 
bergstimber.se.

Styrelsens arbete
Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och 
aktieägarnas intressen. Den ska utse verkställande direktör, 
ansvara för bolagets förvaltning och organisation, vilket 
innebär att ansvara för att fastställa mål och strategier, 
säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda 
mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella 
ställning samt den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar 
också för att det finns ändamålsenliga system för uppföljning 
och kontroll av bolagets verksamhet och förekommande ris-
ker. Vidare ansvarar styrelsen för att bolaget följer tillämpliga 
lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. 
Minst en gång per år ska styrelsen utan närvaro av koncern-
ledningen träffa bolagets revisor.
 Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt 
schema. Utöver dessa möten kan ytterligare möten sam-
mankallas och dessa kan även hållas per telefon eller per 
capsulam. Sammanträdena förbereds av styrelseordföran-
de och verkställande direktör, som gemensamt föreslår en 
dagordning för varje möte. Verkställande direktören förser 
ledamöterna med skriftliga rapporter och underlag inför 
respektive sammanträde. Vid styrelsemötena medverkar 
bolagets koncernledning. Andra tjänstemän deltar vid behov 
som föredragande av särskilda ärenden.

Styrelsens sammansättning
Styrelse väljs av årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter, 
med högst fyra suppleanter. På extra bolagsstämman i maj 
2018 fram till tiden intill nästa årsstämma som äger rum den 
8 maj 2019, utsågs ledamöterna Michael Bertorp (ordfö-
rande), Åke Bergh, Ingrida Bluma, Lars Gustafsson, Jon 
Helgi Gudmundsson, Gudmundur H Jónsson. De fackliga 
organisationerna har utsett två arbetstagarledamöter, Lars 
Pettersson och Reino Thapper samt suppleanten Patrik 

STYRELSE

VALBEREDNING



31

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ÅRSREDOVISNING 2017/2018 | BERGS TIMBER AB

Ivarsson. En av de sex bolagsstämmovalda ledamöterna 
är kvinna. En presentation av samtliga ledamöter finns på 
sidorna 36–37 samt www.bergstimber.se.

Styrelsens oberoende
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av 
styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter vara oberoende 
i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst två 
av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets 
större aktieägare. Av styrelsens sex ledamöter är alla obero-
ende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och fyra 
är oberoende i förhållande till större ägare.

Styrelsens instruktioner och policy
Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska 
aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk Kod för 
Bolagsstyrning.
 Vid det konstituerande sammanträdet beslutar styrelsen 
om en arbetsordning som ska gälla till och med nästa års-
stämma. Arbetsordningen reglerar bl a styrelsens övergri-
pande arbetsuppgifter, regler för styrelsesammanträden, 
arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör 
samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen. 
Det konstituerande styrelsemötet fastställer även instruk-
tionen för verkställande direktör, innefattande finansiell 
rapportering. Vid mötet utser styrelsen också utskottens 
medlemmar och fattar beslut om firmateckning.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla 
styrelsens arbetsformer och effektivitet samt att ge valbe-
redningen ett underlag inför nomineringsarbetet. Styrelsens 
ordförande ansvarar för utvärderingen som omfattar arbets-
former, kompetens och årets arbete. Under räkenskapsåret 
skedde utvärderingen genom en enkät följd av styrelsens 
analys och diskussion. Resultatet av utvärderingen har  
rapporterats till valberedningen.

Ordinarie styrelsemöten 
Dagordningen innehåller stående punkter vilka berör områ-
den som ekonomi, marknad, råvarusituation, personal, pro-
duktion, säkerhet samt pågående investeringar m.m. Jämte 
dessa stående punkter och övriga ärenden, exempelvis 

• Arbetsordning för styrelsen

• Instruktion för verkställande direktören

• Kommunikations- och IR-policy

• Finanspolicy

• Policy mot mutor och korruption

• Investeringspolicy

• Attestpolicy

• Policy avseende konkurrensrättslig lagstiftning

STYRELSEN GRANSKAR OCH FASTSTÄLLER ÅRLIGEN 
FÖLJANDE INSTRUKTIONER OCH POLICIES:

rörande investeringar, utformas dagordningen för respektive 
möte enligt följande.

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

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

April–maj, i samband med årsstämma
Godkännande av rapport för årets första kvartal, antagande 
av och förändringar i koncernens policyer samt årlig utvär-
dering huruvida intern revisionsfunktion krävs. Dessutom 
uppdaterad finansiell prognos för helåret.

Juni
Kompetensutveckling samt arbete med långsiktig planering 
och övriga strategiska frågor.

Juli
Godkännande av halvårsrapport samt prognos för årets 
andra halvår.

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

December
Godkännande av ramverk för kommande års investerings-
budget och granskning av övrigt budgetmaterial. Årlig utvär-
dering av koncernchefen och beslut om den årliga justering-
en av koncernledningens ersättning, baserat på förslag från 
ersättningskommittén. 

STYRELSENS UTSKOTT

Revisionsutskott
Styrelsens revisionsutskott bestod under senare delen av 
räkenskapsåret av Michael Bertorp (ordförande), Åke Bergh 
och Lars Gustafsson. Majoriteten av utskottets ledamöter 
ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning vara oberoende 
i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en 
av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets 
större aktieägare. Av revisionsutskottets tre ledamöter är 
samtliga oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledning-
en och bolagets större ägare.
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Revisionsutskottets arbete regleras av en särskild instruktion 
som antagits av styrelsen som en del av dess arbetsordning.
 Revisionsutskottet ska utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt:
• Övervaka bolagets finansiella rapportering

• Övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och 
riskhantering

• Delta i ställningstaganden rörande revisionens omfång och 
materialitetsnivåer m.m.

• Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen

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

Bolagets revisorer ska normalt delta vid revisionsutskottets 
möten. Minst en gång per år ska revisorerna dessutom 
sammanträda med utskottets ledamöter utan att någon 
från bolagsledningen är närvarande. Revisionsutskottet ska 
informera styrelsen om vad som behandlats i utskottet.

Ersättningsutskott
Styrelsens revisionsutskott bestod under senare delen av 
räkenskapsåret av Michael Bertorp (ordförande), Åke Bergh 
och Jon Helgi Gudmundsson. Majoriteten av utskottets 
ledamöter ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning vara 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Utskottets tre ledamöter är samtliga oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen.
 Ersättningsutskottets arbete regleras av en särskild 
instruktion som antagits av styrelsen som en del av dess 
arbetsordning.
 Ersättningsutskottets uppgifter är bland annat att:
• Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, 

ersättningar och andra anställningsvillkor för koncern- 
ledningen

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

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman och vid 
årsstämman den 14 maj 2018 valdes Michael Bertorp till 
styrelseordförande. Styrelsens ordförande ska leda styrel-
sens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter 
samt har ett särskilt ansvar för att arbetet är väl organiserat, 
bedrivs effektivt samt följer verksamhetens utveckling.  
Styrelsens ordförande kontrollerar att styrelsens beslut  
verkställs effektivt samt ansvarar för att styrelsens arbete 
årligen utvärderas och att valberedningen informeras om 
resultatet av utvärderingen.

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och 
ansvarar för bolagets löpande förvaltning. Arbetsfördelning-
en mellan styrelsen och verkställande direktören anges i 
arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkstäl-
lande direktör. Verkställande direktören ansvarar för att upp-
rätta rapporter och sammanställa information från ledningen 
inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på 
styrelsemötena.
 Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den 
verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i 
bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen, främst 
genom finansdirektören, erhåller tillräckligt med information 
för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera bolagets 
finansiella ställning.
 Den verkställande direktören ska hålla styrelsen kontinu-
erligt informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, 
omsättningens utveckling, bolagets resultat och ekonomiska 
ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser 
samt varje annan omständighet som kan antas vara av 
väsentlig betydelse för bolaget.
 Peter Nilsson har varit verkställande direktör och  
koncernchef sedan han anställdes 2013.
 Koncernledningen i Bergs Timber består efter förvärvet 
av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien av 
tre personer: koncernchef Peter Nilsson, finansdirektören 
Anders Marklund och COO Jan Liljegren. Innan förvärvet  
av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien 
bestod ledningen av nio personer. Befogenheter och ansvar 
för verkställande direktör, koncernledning och chefer är 
definierade i policyer, riktlinjer, befattningsbeskrivningar och 
attestinstruktioner.
 Koncernledningens möten fokuserar på koncernens stra-
tegiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning.

VD OCH KONCERNCHEF

REVISOR

Revisor utses av årsstämman för att granska bolagets års-
redovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska 
revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevi-
sionsberättelse till årsstämman.
 Bergs Timber ska enligt sin bolagsordning utse två  
revisorer med två revisorssuppleanter.
 Bolagets revisorer är sedan 2017 Christian Johanson och 
Magnus Andersson med Per Svensson och Erik Olin som 
revisorssuppleanter, samtliga auktoriserade revisorer från 
Deloitte AB. På årsstämman den 25 januari 2018 omval-
des samtliga för perioden intill slutet av årsstämman 2019. 
Samtliga revisorer är medlemmar i FAR (branschorganisation 
för auktoriserade revisorer).

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 finns krav på 
att bolaget årligen ska beskriva bolagets och koncernens 

INTERN KONTROLL, RAPPORTER
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Mörlunda den 11 april 2019

Michael Bertorp Åke Bergh Lars Gustafsson
Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Ingrida Bluma Jon Helgi Gudmundsson Gudmundur H Jónsson 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

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

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för 
bolagsstyrningsrapporten för räken-
skapsåret 1 september 2017 – 31 
december 2018 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Granskningens inriktning och  
omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs 
uttalande RevU 16 Revisorns gransk-
ning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av 

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till årsstämman i Bergs Timber AB (publ), org. nr. 556052-2798

Christian Johansson
Auktoriserad revisor

Magnus Andersson
Auktoriserad revisor

bolagsstyrningsrapporten har en an-
nan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upp-
rättats. Upplysningar i enlighet med 6 
kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 
årsredovisningslagen samt 7 kap. 31§ 

andra stycket samma lag, är förenliga 
med årsredovisningen och koncern-
redovisningen samt är i överensstäm-
melse med årsredovisningslagen. 

Kalmar den 15 april 2019

system för intern kontroll och riskhantering avseende den 
finansiella rapporteringen. 
 Grunden i den interna kontrollen är en relevant och  
effektiv kontrollmiljö. Bergs Timbers kontrollmiljö består av 
den organisatoriska strukturen, befattningsbeskrivningar,  
beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är definierade 
och kommunicerade genom styrande dokument som inter-
na policyer och riktlinjer:

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

• Policyer för finansiering, valutasäkring och miljö

• Attestinstruktioner och beslutsordning för investeringar

Koncernledningen följer löpande upp den ekonomiska  
och finansiella rapporteringen samt viktiga affärshändelser. 
Finansiella 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 möten i 
samband med varje kvartalsbokslut där bolagets finansiella 
ställning och resultat behandlas i enlighet med styrelsens 
arbetsordning. Styrelsens revisionsutskott har uppdraget 
att utvärdera hur bolagets system för intern kontroll av den 
finansiella rapporteringen fungerar och hålla sig väl insatt i 
väsentliga värderingar och bedömningar som ligger till grund 
för de finansiella rapporterna. Koncernens ekonomiavdelning 
ansvarar för den löpande uppföljningen av den interna 
kontrollen.
 Styrelsen anser att det på grund av koncernens storlek 
och ringa finansiella komplexitet, med få rörelsedrivande 
bolag, inte finns behov av en separat internrevisionsfunktion 
för finansiell rapportering. Behovet utvärderas årligen.
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Styrelse
MICHAEL BERTORP
Styrelseordförande sedan 2018. Ordförande i 
Revisionsutskottet och i Ersättningsutskottet.
Invald: 2017.
Född: 1949. Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Jur kand Lunds universitet.
Övriga uppdrag: Ledamot i Stadshypotek 
AB, Xact Kapitalförvaltning AB, Idevall &  
Partners Fonder AB samt Maderna  
Corporate Services AB.
Aktieinnehav: Eget: 50 000 aktier.

INGRIDA BLUMA
Styrelseledamot.
Invald: 2018.
Född: 1961. Nationalitet: Lettisk.
Utbildning: Kandidatexamen i finans och 
kredit från University of Latvia, masterexamen 
i samhällsvetenskap Stockholms Universitet 
samt Advanced Management Training  
Programme, INSEAD.
Övriga uppdrag: Ordförande i NGO Mission 
Possible. Ledamot i JSC Hansamatrix, JSC 
Expobank, JSC Rigas piena kombinats och 
LTDi-bloom.
Aktieinnehav: –

JON HELGI GUDMUNDSSON 2)

Styrelseledamot. Ledamot i Ersättnings- 
utskottet.
Invald: 2016. 
Född: 1947. Nationalitet: Isländsk.
Utbildning: Ekonomistudier, University of 
Iceland och studier vid Universität Mannheim, 
Tyskland samt Penn State University, USA.
Övriga uppdrag: Ordförande och verkstäl-
lande direktör i Norvik hf samt ordförande 
respektive ledamot i Norviks dotterbolag. 
Ordförande i de lettiska bolagen Norfolk Sia 
och Solvina Sia samt ledamot i det Isländska 
investmentbolaget Eyrir Invest hf.
Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som inne-
har 220 420 843 aktier.

ÅKE BERGH
Styrelseledamot. Ledamot i Revisionsutskottet 
och Ersättningsutskottet.
Invald: 1975. 
Född: 1949. Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonom Växjö universitet.
Övriga uppdrag: Ordförande i Sågtjänst i 
Syd Aktiebolag och Fastighetsaktiebolaget 
Sågfinans. Ledamot i Hultsfreds Kommunala 
Industri AB, Invensys Property Company och 
Halltorpsgruppen samt revisionsuppdrag i 
Sågverkens Riksförbund Ek För.
Aktieinnehav: 11 860 780 inkl. närstående.

MICHAEL BERTORP

INGRIDA BLUMA

LARS PETTERSSON

PATRIK IVARSSON

JON HELGI 
GUDMUNDSSON

ÅKE BERGH

LARS GUSTAFSSON

REINO THAPPER

GUDMUNDUR H  
JÓNSSON

LARS GUSTAFSSON
Styrelseledamot. Ledamot i Revisionsutskottet.
Invald: 2015.
Född: 1951. Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Högskoleutbildning inom ekonomi 
och juridik.
Övriga uppdrag: Ordförande i Brandskydds-
föreningen Kronoberg och Bragu AB. Ledamot 
i NTF. Tidigare Ordförande i Gransjöverken AB 
(numera Bergs Timber Gransjö AB).
Aktieinnehav: 1 222 439 inkl. närstående.

GUDMUNDUR H JÓNSSON 2)

Styrelseledamot.
Invald: 2018.
Född: 1977. Nationalitet: Isländsk.
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekono-
mi, University of Iceland.
Övriga uppdrag: Ordförande i BYKO ehf., 
Smaragardur ehf. och Fasteignafelagid Smidju-
vellir 9 ehf. Styrelseledamot i Norvik hf., Sterna 
ehf., Deilir Taeknithjonusta, Straumborg ehf., 
Perita ehf., NTI, Axiom ehf. och Landsorka ehf.
Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som inne-
har 220 420 843 aktier.

LARS PETTERSSON 1)

Arbetstagarrepresentant. Anställd inom Bergs 
Timber sedan 2002.
Invald: 2011.
Född: 1963. Nationalitet: Svensk.
Befattning: 
Aktieinnehav: –

REINO THAPPER 1)

Arbetstagarrepresentant. Anställd inom Bergs 
Timber sedan 1989.
Invald: 1989. 
Född: 1956. Nationalitet: Svensk.
Befattning: 
Aktieinnehav: –

PATRIK IVARSSON 1)

Suppleant för arbetstagarrepresentant 
sedan 2010. Anställd inom Bergs Tim-
ber i Mörlunda.
Född: 1967. Nationalitet: Svensk.
Aktieinnehav: 42 000 aktier.

Foto: Magnus Fond.
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Koncernledning

PETER NILSSON
Verkställande direktör och 
koncernchef.
Anställd: 2013.
Född: 1963. Nationalitet: 
Svensk.
Övriga uppdrag: Ledamot 
i RusForest AB, Aslan 
Forestry AB, Sydsvenska 
Handelskammaren och 
Skogsindustrierna.
Aktieinnehav: 850 000 
aktier direkt, via eget bolag 
och i försäkring.

PETER NILSSON JAN LILJEGREN ANDERS MARKLUND

JAN LILJEGREN
Chief Operating Officer.
Anställd: 2018 
Född: 1966. Nationalitet: 
Svensk.
Aktieinnehav: 12 000 aktier.

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

1) Ledamoten/suppleanten 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.

STYRELSELEDMÖTERNAS NÄRVARO UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2017–2018

Ledamot Funktion Närvaro Styrelsearvode
Revisions-

utskott
Ersättnings-

utskott
Sampsa Auvinen Ledamot tom 14 maj 9 av 9 64 000
Michael Bertorp Ordförande fr 14 maj 19 av 19 364 000 3 av 3 2 av 2
Åke Bergh Ledamot 18 av 19 176 000 4 av 4
Ingrida Bluma Ledamot from 14 maj 5 av 5 99 000 2 av 2
Jon Helgi Gudmundsson Ledamot 14 av 14 164 000
Lars Gustafsson Ordförande till 14 maj 19 av 19 237 000 4 av 4 2 av 2
Gudmundur H Jònsson Ledamot from 14 maj 5 av 5 99 000
Magnus Wennerholm Ledamot tom 14 maj 10 av 14 70 000 1 av 1

Arbetstagarledamöter, ordinarie
Reino Thapper 17 av 19 20 000
Lars Pettersson 19 av 19 20 000

Arbetstagarledamot, suppleant
Patrik Ivarsson 12 av 19 10 000

Foto: Magnus Fond.
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Handel med aktien
Aktien är sedan oktober 1984 noterad på Stockholms- 
börsen. Idag noteras bolaget på Nasdaq OMX Nordiska 
börs Stockholm Small Cap, materials. Sedan juni 2018 är 
ABG Sundal Collier likviditetsgarant för aktien. Detta innebär 
att likviditetsgaranten under börsens ordinarie handel ställer 
både sälj- och köpkurser för det antal aktier som motsvarar 
en omsättning på 30 000 kronor. Handelsposten är för  
närvarande ett stycken aktier sedan börsen slutat att handla 
via börsposter. Skillnaden mellan köp- och säljkurser 
(spread) får vara maximalt 3 procent. 

Aktieägarinformation
Alla aktieägare som anmält intresse via särskilt utskick 
kommer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/18 
hemsänd i slutet av april. Finansiell information om Bergs 

Aktien

Bergs Timber B

SIX Generalindex

Antal omsatta aktier 
per år, tusental

AKTIEKAPITAL, EMISSIONER M.M. FRÅN 1993

Antal  
aktier

Aktie- 
kapital Serie A Serie B

Totalt antal 
aktier

1993 10 350 000 240 000 1 830 000 2 070 000
1993 Fondemission 1:1 2 070 000 10 350 000 480 000 3 660 000 4 140 000
1999 Nyemission, förvärv av Järnforsen 659 490 3 297 450 480 000 4 319 490 4 799 490
2005 Nyemission, förvärv av Orrefors 2 000 000 10 000 000 480 000 6 319 490 6 799 490
2007 Nyemission, förvärv av Bitus 100 000 500 000 480 000 6 419 490 6 899 490
2012 Omstämpling av A-aktier till B-aktier 0 6 899 490 6 899 490
2012 Nedsättning av aktiekapitalet -27 597 960 0 6 899 490 6 899 490
2012 Nyemission 89 693 370 89 693 370 0 96 592 860 96 592 860
2014 Nyemission, förvärv av Gransjö 16 856 399 16 856 399 0 113 449 259 113 449 259
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
2018 Nyemission, förvärv av verksamhet i Baltikum och UK 170 000 000 170 000 000 0 170 000 000 340 787 689

340 787 689

Timber AB finns även på Internet på adressen www.bergs-
timber.se. Där finns också möjligheter att prenumerera på 
pressmeddelanden samt adresser till olika kontaktpersoner. 

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att årsstämman den 8 maj 2019 beslutar 
om en utdelning på 0,10 kronor per aktie. Om årsstämman 
beslutar enligt styrelsens förslag kommer den 10 maj att 
vara avstämningsdag för rätt till utdelning. 

Utdelningspolitik
Styrelsens mål är att utdelningen normalt skall uppgå till 
25–40 procent av bolagets resultat efter skatt. Faktorer 
som styrelsen i första hand kommer att beakta vid framtida 
utdelningsförslag är investeringsbehov, finansiell ställning, 
resultatutveckling och utsikter för de kommande åren. 

Antalet aktieägare uppgick enligt aktieboken per 2018-12-31 till 4 951 stycken (3 376).
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1) Definitioner av ekonomiska begrepp se sidan 66.
2) Resultat per aktie har omräknats med anledning av nyemitterade aktier.
3) Antal omsatta aktier avser aktier som handlats över Stockholmsbörsen de senaste 12 månaderna.

AKTIEDATA

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14
Antal aktier vid räkenskapsårets slut, st 340 787 689 170 787 689 159 787 689 113 449 259 96 592 860

Resultat per aktie efter skatt, kr 2) 0,75 0,15 -0,03 -0,26 -0,09

Resultat per aktie efter skatt och full utspädning, kr 2) 0,75 0,15 -0,03 -0,26 -0,09

Eget kapital per aktie, kr 3,09 2,33 2,17 2,34 2,62

Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,4 7,3 0,50 -6,80 -1,70

Utdelning per aktie (förslag 17/18), kr 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00

Utdelningens andel av vinsten, % 18,1 33,33 - - -

Utdelningens andel av eget kapital, % 3,24 2,15 - - -

Börskurs 31 augusti, kr 2,97 2,62 2,01 2,54 2,63

Börskurs/eget kapital per aktie, % 2) 96 112 93 108 100

Direktavkastning, % 3,37 1,91 - - -

P/E-tal, ggr 4 17 neg neg neg

Antal omsatta aktier per år, tusental 3) 58 515 26 255 19 686 27 335 71 121

Börsvärde per bokslutsdatum, Mkr 1 012 447 321 288 254

Antal aktieägare per bokslutsdatum, st 4 951 3 376 3 134 3 252 3 298

AKTIEÄGARE ENLIGT AKTIEBOK 28 DECEMBER 2018

10 största ägarna
Antal aktier  

& röster
Andel kapital  

& röster i %
Norvik hf 1) 220 420 843 64,7

Åke Bergh med maka 11 860 780 3,5

Niklas Sjöfors med bolag 9 883 980 2,9

Danica Pension Försäkrings AB 8 874 023 2,6
Peter Thormalm direkt och genom  
kapitalförsäkring 7 830 575 2,3
Setra Trävaror AB 6 000 000 1,8

Swedbank Försäkring AB 4 117 204 1,2

Hans Erlandsson med maka 2 867 545 0,8

P-A Bendt AB 2 650 000 0,8

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 577 639 0,8

Övriga 63 705 100 18,6

Summa 340 787 689 100,0

1) Norvik har lämnat ett åtagande att inte rösta för sitt fulla innehav av aktier på bolagsstämma  
    i Bergs Timber. Åtagandet innebär att Norvik inte får rösta för egna aktier i Bergs Timber som  
    representerar mer än 90 procent av det antal röster som innehas av övriga aktieägare.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för 
Bergs Timber AB (publ) med säte i Hultsfreds 
kommun och organisationsnummer 556052-
2798, Bergs Väg 13, 570 84 Mörlunda, avger 
härmed årsredovisning och koncernredovis-
ning för räkenskapsåret 1 september 2017 till 
31 december 2018.

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

Verksamheten 
Bergs Timber är ett internationellt träindustriföretag som 
producerar sågade och vidareförädlade trävaror som säljs 
på en global marknad. Bergs Timber levererar också andra 
produkter som cellulosaflis och sågspån för produktion av 
pappersmassa, värme och energi.  
 Koncernen har drygt 1 000 anställda i Sverige, Baltikum 
och England och omsätter drygt 3 miljarder kronor. För-
säljningen på hemmamarknaderna i Sverige, Baltikum och 
England uppgår till ca 60 procent av koncernens netto- 
omsättning. Export sker främst till Europa, Nordafrika och 
Mellanöstern, Japan och USA. Kunderna finns främst inom 
trä- och byggindustrin.
 Koncernen har fem sågverk i Sverige, två i Estland och 
ett i Lettland. I Sverige finns en vidareförädlingsanläggning 
för träskydd och i Lettland finns två vidareförädlingsanlägg-
ningar som producerar och säljer träprodukter till bygghan-
delskunder, dörrar och fönster, hus och trädgårdsprodukter. 
I England finns ett försäljningsbolag och en egen hamn med 
distribution av trävaror och andra handelsvaror. 

Nettoomsättning och resultat
Vid extra bolagsstämma den 14 maj 2018 beslutades att 
ändra bolagets räkenskapsår till kalenderår. Detta medför 
att det nyss avslutade räkenskapsåret omfattar 16 månader 
mot jämförelseårets 12 månader. Vidare beslutades vid  
samma extra bolagsstämma om förvärv av Norvik hf:s 
verksamheter i Baltikum och Storbritannien. Dessa båda 
förändringar gör att resultatjämförelserna mellan de båda 
redovisade perioderna försvåras. Kommentarer till resultat- 
utvecklingen hålls därför på en övergripande nivå.
 Nettosättningen för det förlängda räkenskapsåret  
1 september 2017–31 december 2018 (16 månader) upp-
gick till 3 031 (1 244) Mkr. Ökningen på 1 787 Mkr förkla-
ras av nettoomsättningen för de förvärvade bolagen, som 
ingår från och med den 15 maj 2018, med 1 158 Mkr och 
nettoomsättningen för jämförbara enheter som ökade med 
629 Mkr. Utöver förlängningen av räkenskapsår påverkades 
nettoomsättningen för jämförbara enheter positivt av högre 
försäljningspriser för sågade trävaror och biprodukter.
 Rörelseresultatet förbättrades till 229 (37) Mkr och rörelse- 
marginalen uppgick till 7,6 (3,0) procent. De förvärvade 
bolagen bidrog med 78 Mkr. Det förbättrade rörelseresulta-

tet för de jämförbara enheterna uppgick till 114 Mkr. Utöver 
förlängningen av räkenskapsåret påverkades rörelseresul-
tatet för de jämförbara enheterna positivt av högre försälj-
ningspriser för sågade trävaror och biprodukter men även 
av bra produktmix. Råvarupriserna ökade under perioden 
och hade en negativ påverkan på rörelseresultatet. Justerat 
för kostnader i samband med förvärvet på 7 Mkr, uppgick 
rörelseresultatet till 236 Mkr.
 Resultat efter finansnetto uppgick till 214 (31) Mkr. 
Finansnettot uppgick till -15 (-6) Mkr. Det högre finansnettot 
förklaras av en högre skuldsättning som en följd av förvärven.
Resultat efter skatt uppgick till 188 (25) Mkr. Skattekostna-
den uppgick till -26 (-6) Mkr och den effektiva skattesatsen 
var 12 (19) procent och är lägre än den svenska företags-
skatten. I Lettland och Estland utgår ingen inkomstskatt på 
vinster som återinvesteras i bolaget. Skatt redovisas och 
betalas när utdelning till aktieägarna sker. Ingen skatt för 
vinsterna i de baltiska bolagen har redovisats för perioden. 
Vidare har koncernen utnyttjat skattemässiga underskotts-
avdrag där skatten hänförlig till dessa inte redovisats som en 
uppskjuten skattefordran.
 Försäljningsvolymen av sågade trävaror för perioden  
1 september 2017–31 december 2018 för de svenska 
sågverken uppgick till 661 000 kubikmeter, en ökning 
med 13 000 kubikmeter jämfört med motsvarande period 
2016/17. Försäljningsvolymen för de baltiska sågverken från 
förvärvstidpunkten 15 maj uppgick till 239 000 kubikmeter. 
Produktionen av sågade trävaror för perioden 1 september 
2017–31 december 2018 för de svenska sågverken uppgick 
till 663 000, en ökning med 27 000 kubikmeter jämfört med 
motsvarande period 2016/2017. Ökningen förklaras av för-
värvet av sågverket i Vimmerby som ingår från och med den 
9 januari 2017. Produktionen för de baltiska sågverken från 
den 15 maj uppgick till 233 000 kubikmeter.

Säsongsvariationer
Bergs Timbers verksamhet uppvisar säsongsvariationer. 
Efterfrågan på sågade trävaror är normalt högre under  
perioderna mars–juni och september–november. Försäljnings- 
volymerna under vinter- och sommarmånaderna är normalt 
lägre. Efterfrågan på förädlade trävaror till byggsektorn är 
normalt högre under maj–oktober. Produktionsvolymen i 
sågverken är lägre i juli och augusti till följd av semestrar  
och underhållsarbeten.

Förvärv av Norvik hf:s verksamhet i Baltikum och  
Storbritannien
Den 15 maj slutfördes förvärvet av Norvik hf:s verksamheter 
i Baltikum och Storbritannien. Förvärvet består av samtliga 
aktier i Aktsiaselts Laesti och Aktiaselts EWP i Estland, som 
driver två sågverk, SIA Vika Wood som driver ett sågverk i 
Lettland, BYKO-LAT SIA, bedriver vidareförädlingsverksam-
het i Lettland samt Continental Wood Limited som bedriver 
distributions- och hamnverksamhet i England. 
 Baserat på en börskurs på transaktionsdagen den 15 maj 
om 2,85 kr/aktie för Bergs Timber och valutakurser samma 
dag, uppgår den överförda ersättningen/förvärvspriset till 
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788 Mkr före förvärvsrelaterade kostnader. I köpeskillingen 
ingår bedömt utfall av tilläggsköpeskilling om 40 Mkr.
 Den totala kostnaden för att genomföra förvärvet uppgick 
till 14 Mkr, varav 7 Mkr avser transaktionskostnader och har 
belastat räkenskapsårets resultat medan 7 Mkr avser emis-
sionskostnader som redovisas direkt mot koncernens egna 
kapital. Transaktionskostnaden ingår i raden övriga externa 
kostnader.
 De förvärvade bolagen ingår i koncernredovisningen från 
den 15 maj 2018 och har bidragit med 1 158 Mkr i nettoom-
sättning och med 78 Mkr i rörelseresultat. Se även not 26.
 I samband med förvärvet ökades Norvik hf:s ägarandel 
från 29,52 till 64,68 procent av aktierna och rösterna i Bergs 
Timber. Aktiemarknadsnämnden beslutade på sedvanliga 
villkor att medge Norvik undantag från den budplikt som 
annars hade uppkommit när Norvik erhöll aktier i apport- 
emissionen. Norvik har aviserat sin avsikt att avyttra delar av 
sitt innehav av apportaktier med målsättningen att på sikt 
reducera det totala innehavet av aktier i Bergs Timber till 
nivåer understigande 50 procent.
 Norvik har lämnat ett lock up-åtagande avseende sina 
aktier i Bergs Timber, vilket är gällande i två år från och med 
att förvärvet slutförts. Lock up-åtagandet innebär att Norvik 
är förhindrad att avyttra sina aktier i Bergs Timber över börs. 
Norvik ska dock inte vara förhindrad från att avyttra sina 
aktier i Bergs Timber genom bilaterala överenskommelser, 
under förutsättning att Norviks innehav efter en sådan trans-
aktion uppgår till åtminstone 40 procent av det totala antalet 
aktier i Bergs Timber, beräknat på grundval av det uteståen-
de antalet aktier i Bergs Timber vid tidpunkten omedelbart 
efter apportemissionens genomförande.
 Norvik har vidare lämnat ett åtagande att inte rösta för 
sitt fulla innehav av aktier på bolagsstämma i Bergs Timber. 
Åtagandet innebär att Norvik inte får rösta för egna aktier i 
Bergs Timber som representerar mer än 90 procent av det 
antal röster som innehas av övriga aktieägare. Vidare inne-
bär åtagandet att Norvik inte ska verka för att styrelseleda-
möter i Bergs Timber som är aktiva inom Norvik-koncernen 
eller annars på ett väsentligt sätt förknippade med Norvik 
inte vid någon tidpunkt ska utgöra en majoritet i Bergs Tim-
bers styrelse. Åtagandena ska gälla så länge som Norviks 
innehav i Bergs Timber överstiger 45 procent av det totala 
antalet aktier och röster i Bergs Timber.

Kassaflöde och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden 
1 september 2017–31 december 2018 uppgick till 236 Mkr. 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 
173 Mkr. 
 Koncernens finansiella nettoskuld uppgick den 31 
december 2018 till 580 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden 
uppgick till 0,55. Den finansiella nettoskulden per den 31 
augusti 2017 uppgick till 122 Mkr. Ökningen av koncernens 
finansiella nettoskuld är i sin helhet hänförlig till det genom-
förda förvärvet.
 Koncernens huvudsakliga finansiering består av en kredit- 
facilitet som totalt omfattar 365 Mkr. Faciliteten innefattar 
en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 220 Mkr, ett 
periodlån om 120 Mkr och en bankgarantiram om 25 Mkr. 
Faciliteten löper till den 31 maj 2019. Under avtalsperioden 
uppgår de avtalade amorteringarna till 20 Mkr. Faciliteten 
innehåller ett antal covenanter med en första uppföljning den 

FINANSIELLA MÅL
Styrelsen har fastställt följande finansiella mål för koncernens verksamhet:

EBITDA-marginal >7% över en konjunkturcykel
Avkastning på sysselsatt kapital > 10% över en konjunkturcykel
Skuldsättningsgrad < 1,0
Årlig tillväxt 2% organiskt och 5–10% inklusive  
 förvärv över en konjunkturcykel
Utdelning Normalt 25–40% av resultat efter skatt

KONCERNENS NYCKELTAL OCH FINANSIELLA MÅLTAL
Belopp i Mkr Måltal 17-18 16-17
Nettoomsättning 3 031 1 244
EBITDA 301 82
EBITDA-marginal, % > 7 9,9 6,6
Rörelseresultat 229 37
Rörelsemarginal, % 7,6 3,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % (*) > 10 15,4 7,3
Vinst per aktie (efter skatt) 0,75 0,15
Räntebärande nettoskuld 580 122
Nettoskuldsättningsgrad < 1.0 0,55 0,31
Soliditet, % 50,7 57,5

Genomsnittligt antal aktier i tusental (**) 250 475 166 204
Eget kapital per aktie, kr(***) 3,09 2,33
Produktionsvolym sågverken, m³ 896 000 462 000
Försäljningsvolym sågverk, m³ 900 000 494 000

Avrundningsdifferenser kan förekomma.
*)     Redovisas endast för hela tolvmånadersperioder. 
**)    Avser genomsnittligt antal aktier 
***)  Eget kapital per aktie har beräknats efter det nya antalet aktier som uppgår till 
       340 787 689 stycken. 

31 december 2018. Alla covenanter var uppfyllda per den 
31 december 2018.
 Utöver ovanstående facilitet har moderbolaget upptagit 
lån via två säljarreverser från Norvik hf om totalt 170 Mkr. 
Dessa reverser skall amorteras med 100 Mkr den 30 juni 
2019 och 70 Mkr den 30 juni 2020. I de förvärvade bolagen 
finns lokal finansiering.
 Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaci-
liteter uppgick till 340 Mkr, varav outnyttjade checkkrediter 
uppgick till 230 Mkr. Därutöver fanns beviljade outnyttjade 
garantiramar på 24 Mkr.
 Förhandlingar med banker och kreditinstitut avseende 
refinansiering av utestående lån och faciliteter pågår. Avtal 
förväntas vara klara under april 2019.
 Koncernens finansnetto för perioden 1 september 
2017–31 december 2018 uppgick till -15 Mkr.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar 
under räkenskapsåret uppgår till 173 Mkr (35). De enskilt 
största posterna utgörs av nytt justerverk vid Vika Wood, 
modernisering av såglinjen i Vimmerby samt ny bioeldad 
panna till sågverket i Mörlunda. 

Koncernen har under året förbättrat lönsamheten samtidigt 
som den finansiella ställningen är fortsatt stark. 

Medarbetare
Koncernen eftersträvar en decentraliserad organisation med 
tydligt ansvar och korta beslutsvägar. Inställningen är att 
medarbetares trivsel och positiva inställning till sitt arbete 
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ökar med en närhet till beslutsfattandet. Förändringen av 
koncernens organisation ställer samtidigt höga krav på 
flexibilitet hos medarbetarna. Som exempel kan nämnas den 
geografiska närheten mellan anläggningarna i Sverige som 
möjliggör en flexibilitet där personal vid behov kan alternera 
mellan enheterna. 
 Medelantalet anställda under räkenskapsåret uppgår till 
1 026 (208) varav 171 kvinnor (18). Det är en kraftig ökning 
av antalet anställda vilket beror på förvärvet av verksamheter 
från Norvik hf.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I februari fattade styrelsen beslut om att öka sågningen i 
Mörlunda och Gransjö, samtidigt som sågningen i Broakulla 
upphör och anläggningen utvecklas mot vidareförädling.  
Vidare beslutades om investeringar om cirka 10 Mkr vid 
sågverket Sauga i Estland samt att upphöra med sågning 
och hyvling vid sågverket Savi i Estland. Totalt blir produk-
tionen i Sverige oförändrad medan produktionen i Estland 
minskar med cirka 15 000 m3 sågad vara. De båda föränd-
ringarna beräknas ge en årlig effektivitetsförbättring med 
20–25 Mkr samtidigt som reinvesteringsbehovet minskar 
och rörelsekapital frigörs. 

Framtidsutsikter 
Marknaden för sågade trävaror och vidareförädlade pro-
dukter är fortsatt i balans, även om priserna har minskat 
sedan hösten 2018. Tillgången på råvaror är bra i samtliga 
produktionsenheter med mindre till måttliga prisreduktioner 
som förväntas under våren och sommaren. Efterfrågan på 
koncernens biprodukter är fortfarande gynnsam och vissa 
prishöjningar har uppnåtts för första halvåret 2019.
 Med tanke på den lite mer osäkra utvecklingen för den 
allmänna ekonomin och de fortfarande okända effekterna 
från Brexit är det svårt att ge långsiktiga bedömningar av 
marknadsutvecklingen. Samtidigt har 2019 börjat på ett 
tämligen bra sätt för branschen.

Miljöinformation
Den huvudsakliga miljöpåverkan som sker från koncernens 
produktionsanläggningar är energianvändning, buller, upp-
komst av avfall och utsläpp till luft och vatten. Bergs Timbers 
miljöarbete är en del i den operativa verksamheten och det 
dagliga arbetet sker lokalt på varje produktionsanläggning. 
Miljömål har definierats för de svenska anläggningarna.  
Målen som i huvudsak avser förbrukning av el och diesel 
samt utsläpp till luft är specifika för respektive produktions-
anläggning. Motsvarande mål kommer under 2019 att 
definieras för de utländska anläggningarna. 
 Alla svenska produktionsanläggningar bedriver verk-
samhet där miljötillstånd enligt miljöbalken krävs. Liknande 
tillståndskrav och lagstiftning finns också i Baltikum och 
England.
 På flertalet av koncernens produktionsanläggningar har 
det bedrivits verksamhet som kan ha förorsakat föroreningar, 
t ex genom träskyddsbehandling. Myndigheterna i Sverige 
har aktualiserat frågor om utredningar och efterbehandling 
på några anläggningar. Kostnaderna för dessa åtgärder 
bedöms inte vara väsentliga.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer 
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del av hur den 
globala konsumtionen överensstämmer med den globala 
produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av 
den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten 
är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. 
Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och 
efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i 
stor omfattning. En beskrivning av hur priserna på trävaror 
respektive råvara påverkar resultatet framgår av känslighets-
analys på sidorna 26–27.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerat för finansiella risker, vilka huvud-
sakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker 
i samband med likviditets- och skuldhantering avseende 
valutarisker vid exportaffärer. Finansieringen är beroende av 
uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rappor-
terats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexpone-
ring är koncernens policy att normalt säkra 50–75 procent 
av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna för 
den svenska verksamheten. För en fullständig beskrivning 
över koncernens valutapåverkan hänvisas till not 5.
 För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt 
företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till not 4.

Anläggningsvärden
Med anledning av förekomsten av goodwill har en prövning 
gjorts av redovisade anläggningsvärden genom så kallat 
nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedöm-
ning av den framtida utvecklingen. En negativ avvikelse i 
gjorda antaganden kan komma att påverka redovisade  
anläggningsvärden. Prövningen medförde inte någon ned-
skrivning under räkenskapsåret. För ytterligare 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 arbets-
ordning som årligen fastställs vid konstituerande styrelse-
möte. 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 bolagets 
hemsida www.bergstimber.se under rubrik koncernen/
bolagsstyrning/rapporter samt årsredovisningen på sidorna 
28–35.

Allmänna upplysningar enligt Årsredovisningslagen 6 
kapitel § 2a.
• Antalet aktier uppgår till 340 787 689 B-aktier med en röst 

vardera. Några A-aktier finns för närvarande inte
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Utdelas till aktieägarna 34 078 769 kr
Överförs i ny räkning 467 486 244 kr

 501 565 013 kr

• Norvik hf är den enskilt största ägaren och innehar 64,7 
procent av aktierna i bolaget. Åke Bergh med maka inne-
har 3,5 procent, Niklas Sjöfors innehar 2,9 procent och 
Danica Pension Försäkrings AB innehar 2,6 procent

• Styrelsens bemyndigande: För att underlätta genom-
förandet av eventuella företagsförvärv och möjliggöra 
extern kapitalanskaffning för finansiering fick styrelsen vid 
årsstämman i januari 2018 bemyndigande att, för tiden till 
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta 
beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske 
med bestämmelser om apport eller kvittning samt med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen 
skall ske på marknadsmässiga villkor. Dock maximalt  
17 000 000 kronor i aktiekapital (motsvarande 17 000 000 
stycken B-aktier). Detta bemyndigande har inte utnyttjats 
under räkenskapsåret 

Förslag till ersättningsprinciper för ledande  
befattningshavare, att gälla från årsstämman 2019
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman 2019 följande 
riktlinjer för löner och ersättningar till ledande befattnings- 
havare att gälla från och med årsstämman.
 Ersättningar till ledande befattningshavare ska utgöras av 
fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och avsättning till 
pension. Med ledande befattningshavare menas verkställande 
direktör och övriga medlemmar i koncernledningen. Den 
sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och 
konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar och befogen-
heter. Rörlig ersättning ska begränsas till att utgöra viss 
andel av den fasta lönen och baseras på uppfyllnad av 
fastställda mål.
 Vid uppsägning av anställningsavtal ska uppsägnings-
tiden inte överstiga sex månader, både från bolagets och 
den anställdes sida. Vid uppsägning från bolagets sida kan 
avgångsvederlag lämnas med högst tolv månader. Inkomst 
från annan anställning eller verksamhet ska avräknas mot 
avgångsvederlaget.
 Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och berätti-
ga ledande befattningshavare pension från och med 65 års 
ålder. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande.
 Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl för det.
 Riktlinjerna ersätter inte tvingande villkor enligt arbetslag-
stiftning eller kollektivavtal.

Särskilda uppgifter om moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av att leda 
koncernens verksamhet samt vissa för koncernen gemen-
samma funktioner. 
 Moderbolagets intäkter uppgick till 7 Mkr (6). Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -12 Mkr (-4). Investeringar 
i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0).  
Moderbolaget har under räkenskapsåret förvärvat Norvik 
hf:s verksamheter i Baltikum och Storbritannien. Med anled-
ning av förvärvet hölls en extra bolagsstämma den 14 maj 
2018 vilken beslutade om nyemission av 170 000 000 aktier. 
Vid den extra bolagsstämman beslutades också om för-
ändringar i styrelsens sammansättning, och Michael Bertorp 
valdes till ny ordförande för styrelsen samt en förändring av 
räkenskapsår till att motsvara kalenderår.

Moderbolaget har under året erhållit ett koncernbidrag från 
Bergs Timber Production AB. 

Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapporten framkommer på sidorna 14–17 och 
26–27. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Bergs Timber 
valet att lämna en kombinerad års- och hållbarhetsredovis-
ning. Denna rapport omfattar Bergs Timber AB (publ) och 
dess dotterbolag.

Förslag till vinstdisposition (se även not 27)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till  
förfogande stående vinstmedel enligt balansräkningen  
501 565 013 kronor, varav överkursfond 402 632 696  
kronor disponeras på följande sätt:

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås 
den 10 maj 2019.
 Med anledning av att styrelsen föreslår att årsstämman 
den 8 maj 2019 beslutar om utdelning med 0,10 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 försvarlig med hänsyn till 
de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje 
styckena i aktiebolagslagen. Styrelsen vill därvid framhålla 
följande: Styrelsen har fastställt att koncernen ska ha en 
stark finansiell ställning med en nettoskuldsättningsgrad, 
beräknad som den finansiella nettoskulden i relation till eget 
kapital, som inte ska överstiga 1,0. Nettoskuldsättnings-
graden uppgick per den 31 december 2018 till 0,55. Den 
föreslagna utdelningen skulle öka nettoskuldsättningsgraden 
med cirka fem procentenheter.
 Enligt styrelsens uppfattning kommer den föreslagna 
utdelningen inte att påverka bolagets och koncernens för-
måga att infria sina betalningsförpliktelser och bolaget och 
koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar 
med avseende på likviditeten som oväntade händelser.
 Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsätt-
ningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella 
förluster. Föreslagen utdelning förväntas inte att negativt 
påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterli-
gare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med 
styrelsens planer.
 Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt 
andra kända förhållanden 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 467 486 244 kronor att återstå av fritt eget 
kapital, beräknat per den 31 december 2018.
 Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och 
koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara 
tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfatt-
ning och risker.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i Mkr Not
Sep – dec
2017/2018

Sep – aug
2016/2017

Nettoomsättning 2, 3 3 031 1 244
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor 17 -34
Övriga rörelseintäkter 5 16 6
Summa 3 064 1 216

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 950 -819
Övriga externa kostnader -473 -186
Personalkostnader 6 -332 -124
Avskrivningar och nedskrivningar 7, 8 -71 -45
Övriga rörelsekostnader -9 -5

Summa rörelsekostnader -2 835 -1 179

Rörelseresultat 229 37

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter mm 9 0 0
Räntekostnader mm 10 -15 -6
Resultat efter finansiella poster 214 31

Skatt på årets resultat 11 -26 -6
Årets resultat 188 25

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 188 25
Innehav utan bestämmande inflytande - -

Resultat per aktie, kr, före och efter utspädning 0,75 0,15
Antal aktier i genomsnitt 250 475 166 204

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

Belopp i Mkr
Sep – dec
2017/2018

Sep – aug
2016/2017

Årets resultat 188 25
Årets övriga totalresultat
Förändring av säkringsreserv -2 -
Förändring av omräkningsreserv -3 -
Skatt hänförligt till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 1 -
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen -4 -
Summa övrigt totalresultat -4 -
Årets totalresultat 184 25
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 184 25
Innehav utan bestämmande inflytande - -

Koncernen
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BALANSRÄKNING

Belopp i Mkr Not 2018-12-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 7
Goodwill 178 2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 0

191 2

Materiella anläggningstillgångar 8
Byggnader och mark 314 103
Maskiner och andra tekniska anläggningar 412 142
Inventarier, verktyg och installationer 6 3
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 39 15

771 263

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar 12 8 -
Långfristiga fordringar 0 2

8 2

Uppskjutna skattefordringar 11 0 20
Summa anläggningstillgångar 970 287

Omsättningstillgångar
Varulager 13 653 226
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 324 145
Skattefordringar 6 3
Övriga fordringar 37 18
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 10 13

377 179
Kassa och bank 74 1
Summa omsättningstillgångar 1 104 406
SUMMA TILLGÅNGAR 2 074 693

Koncernen forts.
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Belopp i Mkr Not 2018-12-31 2017-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 341 171
Övrigt tillskjutet kapital 470 161
Reserver -4 -
Balanserat resultat 57 41
Årets resultat 188 25
Summa eget kapital 1 052 398

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 101 65
Övriga räntebärande skulder 137 -
Övriga skulder 3 -
Övriga avsättningar 15 0 1
Uppskjutna skatteskulder 11 4 -
Summa långfristiga skulder 245 66

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 290 59
Övriga räntebärande skulder 126 -
Leverantörsskulder 237 123
Skatteskulder 1 -
Övriga skulder 32 13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 88 34
Avsättningar 15 3 -
Summa kortfristiga skulder 777 229
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 074 693

Varav räntebärande skulder
Kortfristig checkkredit 146 29
Övriga kortfristiga skulder 270 30
Långfristig checkkredit - 35
Övriga långfristiga skulder 238 29
Summa räntebärande skulder 654 123
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 2016–2017

Belopp i Mkr Aktiekapital
Övrigt till- 

skjutet kapital
Balanserade  

vinstmedel Årets resultat
Summa  

eget kapital

Eget kapital 2016-09-01 160 146 45 -4 347
Totalresultat
Årets resultat 25 25
Transaktioner med aktieägare
Omföring av föregående års resultat -4 4
Nyemission 11 16 27
Emissionskostnad 0 0
Skatteeffekt avseende emissionskostnad 0 0
Utgående eget kapital 2017-08-31 171 161 41 25 398

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 2017–2018

Belopp i Mkr Aktiekapital
Övrigt till- 

skjutet kapital Reserver
Balanserade  

vinstmedel Årets resultat
Summa  

eget kapital

Eget kapital 2017-09-01 171 161 - 41 25 398
Totalresultat
Årets resultat 188 188
Övrigt totalresultat
Förändring av säkringsreserv -2 -2
Förändring av omräkningsreserv -3 -3
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1 1
Summa övrigt totalresultat - - -4 - - -4
Summa totalresultat - - -4 - 188 184

Transaktioner med aktieägare
Omföring av föregående års resultat 25 -25 -
Nyemission inkl emissionskostnader 170 316 486
Emissionskostnad, netto efter skatteeffekt -7 -7
Utdelning -9 -9
Summa transaktioner med aktieägare 170 309 - 16 -25 470
Utgående eget kapital 2018-12-31 341 470 -4 57 188 1 052

Antalet aktier uppgår till 340 787 689 (170 787 689), samtliga av samma aktieslag och med samma röstetal. Kvotvärdet per aktie är 1 krona. 

Koncernen forts.
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Mkr Not
Sep – dec
2017/2018

Sep – aug
2016/2017

Den löpande verksamheten 21
Resultat efter finansiella poster 214 31
Justeringar som inte ingår i kassaflödet m m 56 42
Betald inkomstskatt 0 1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 270 74

Förändring av varulager -134 64
Förändring av rörelsefordringar 67 -66
Förändring av rörelseskulder 33 41
Kassaflöde från den löpande verksamheten 236 112

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 26 -86 -
Förvärv av rörelsegren 26 - -31
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -173 -35
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 6
Förändring av finansiella tillgångar -6 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -264 -60

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 115 8
Amortering av lån -72 -25
Förändring av checkkredit 74 -50
Emissionskostnad -7 -1
Utbetald utdelning -9 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 101 -68

Årets kassaflöde 73 -16
Likvida medel vid årets början 1 17
Valutakursdifferens i likvida medel 0 -
Likvida medel vid årets slut 74 1
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Moderbolaget
RESULTATRÄKNING

Belopp i Mkr Not
Sep – dec
2017/2018

Sep – aug
2016/2017

Övriga rörelseintäkter 5 7 6
Summa 7 6

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -8 -3
Personalkostnader 6 -11 -5
Avskrivningar och nedskrivningar 7, 8 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 -2
Summa rörelsekostnader -19 -10

Rörelseresultat -12 -4

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter mm 9 2 2
Räntekostnader mm 10 -6 0
Resultat efter finansiella poster -16 -2

Bokslutsdispositioner 22 42 20
Resultat före skatt 26 18

Skatt på årets resultat 11 -5 -4
Årets resultat 21 14

Årets resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen rapport över totalresultatet presenteras.
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BALANSRÄKNING

Belopp i Mkr Not 2018-12-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 23 1 050 254
Finansiella placeringar 12 7 -
Uppskjutna skattefordringar 11 14 18

1 071 272
Summa anläggningstillgångar 1 071 272

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 124 121
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 1 0

125 121

Kassa och bank 0 1
Summa omsättningstillgångar 125 122
SUMMA TILLGÅNGAR 1 196 394

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 341 171
Reservfond 39 39
Summa bundet eget kapital 380 210

Fritt eget kapital
Överkursfond 403 94
Balanserat resultat 78 73
Årets resultat 21 14

502 181
Summa eget kapital 882 391

Långfristiga skulder
Övriga skulder 92 -

92 -

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 100 -
Skulder till koncernföretag - -
Leverantörsskulder 1 1
Övriga skulder 114 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 7 2
Summa kortfristiga skulder 222 3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 196 394
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Belopp i Mkr Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserade  

vinstmedel Årets resultat
Summa  

eget kapital

Eget kapital 2017-09-01 171 39 94 73 14 391
Totalresultat
Årets resultat 21 21
Transaktioner med aktieägare
Omföring av föregående års resultat 14 -14 -
Nyemission 170 316 486
Emissionskostnad, netto efter skatteeffekt -7 -7
Utdelning -9 -9
Summa transaktioner med aktieägare 170 - 309 5 -14 470
Utgående eget kapital 2018-12-31 341 39 403 78 21 882

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 2016–2017

Belopp i Mkr Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa  

eget kapital

Eget kapital 2016-09-01 160 39 77 85 -12 350
Totalresultat
Årets resultat 14 14
Transaktioner med aktieägare
Omföring av föregående års resultat -12 -12 –
Nyemission 11 16 27
Emissionskostnad 0 0
Skatteeffekt avseende emissionskostnad 0 0
Utgående eget kapital 2017-08-31 171 39 94 73 14 391

Antalet aktier uppgår till 340 787 689 (170 787 689), samtliga av samma aktieslag och med samma röstetal. Kvotvärdet per aktie är 1 krona. 

Moderbolaget forts.
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Mkr Not
Sep – dec
2017/2018

Sep – aug
2016/2017

Den löpande verksamheten 21
Resultat efter finansiella poster -16 -2
Justeringar som inte ingår i kassaflödet m m -4 0
Betald inkomstskatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -20 -2

Förändring av rörelsefordringar 17 4
Förändring av rörelseskulder 5 -1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 1

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 26 -100 -
Förändring av finansiella tillgångar -7 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -107 0

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 100 -
Utbetald utdelning -9 -
Koncernbidrag 20 -
Emissionskostnad -7 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 104 0

Årets kassaflöde -1 1
Likvida medel vid årets början 1 0
Likvida medel vid årets slut 0 1
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Noter

KONCERNEN
Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Stan-
dards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av 
EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell 
rapportering, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
tillämpats. 
 Såvida inget annat nämns under rubriken Moderbolagets redovisnings-
principer tillämpar moderbolaget samma principer som koncernen. De 
avvikelser som förekommer är föranledda av begränsningar i möjligheten 
att tillämpa IFRS i moderbolaget 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 rappor-
teringsvalutan för såväl moderbolag som koncern. De finansiella rappor-
terna presenteras därför i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat 
anges, är avrundade till miljoner kronor. Tillgångar och skulder är redovisa-
de till historiska anskaffningsvärden, 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 finan-
siella tillgångar som innehas för handel. 
 Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska 
erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden 
synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden 
används sedan för att bedöma de redovisade värdena på 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 
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 
 Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS 
som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda 
uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års 
finansiella rapporter beskrivs närmare i not 25. De nedan angivna redovis-
ningsprinciperna 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
Förändrad redovisning av finansiella instrument 
Från och med den 1 september 2017 tillämpar Bergs Timber säkringsredo-
visning för säkring av valutarisker enligt IAS 39. Övergången till säkringsre-
dovisning gjordes för att anpassa redovisningen till att bättre avspegla kon-
cernens riskhantering. Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument 
som är identifierade som kassaflödessäkring redovisas i övrigt totalresultat 
till den del säkringarna uppfyller effektivitetskravet och de ackumulerade 
värdeförändringarna redovisas i säkringsreserven som ingår i eget kapital.
 Effekten av säkringsredovisningen under räkenskapsåret är att redovisad 
nettoomsättning är 2 Mkr högre än om säkringsredovisning inte hade 
tillämpats.

Framtida ändringar av redovisningsprinciper
Nedan presenteras de nya och ändrade standarder som ska tillämpas för 
räkenskapsåret 2019 eller senare.

IFRS 9, Financial Instruments 
Koncernen kommer tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument från 1 januari 
2019. Denna standard ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering. Standarden innehåller ändrade krav på redovisning och vär-
dering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning och säkringsredo-
visning. IFRS 9 kategoriserar finansiella tillgångar på ett annat sätt: värde-
rade till upplupet anskaffningsvärde, till verkligt värde via övrigt totalresultat 
eller till verkligt värde via resultaträkningen. För finansiella skulder baseras 
klassificeringen på kategorierna upplupet anskaffningsvärde och på verkligt 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) där inte annat anges.

värde via resultaträkningen. Koncernen har kommit fram till att IFRS 9 inte 
kommer ge några effekter på resultaträkningen eller balansräkningen, med 
nuvarande typer av transaktioner eller förväntade sådana i framtiden. Några 
förändringar i jämförelseperioder är således inte aktuellt. 

IFRS 15 Intäktsredovisning
Koncernen tillämpar från om med den 1 januari 2019 IFRS 15 Intäktsredo-
visning och dess förtydliganden. Den nya standarden ersatte de nuvarande 
IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. Den nya standarden specifi-
cerar hur och när intäkter redovisas. Standarden bygger på principen att 
intäkt redovisas när kontrollen över en vara eller tjänst övergår till kunden. 
Koncernen har gått igenom intäktsströmmarna och bedömt om och i så 
fall hur IFRS 15 påverkar när en intäkt ska redovisas och till vilket belopp. 
Genomgången visar att IFRS 15 inte har någon inverkan på gruppens 
redovisning såsom verksamheten bedrivs idag och med de kundavtal och 
leveransvillkor som används. Det kan inte dock uteslutas att detta behöver 
omvärderas i framtiden vid eventuella nya typer av affärer där varor och 
tjänster kombineras i avtal eller där annorlunda leveransvillkor, skyldigheter 
eller garantiklausuler förhandlas fram i kontrakt.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 innebär en betydande förändring i 
framför allt leasetagarens redovisning. IFRS 16 föreskriver att leasetagaren 
ska redovisa en leasingskuld som återspeglar framtida betalningar samt en 
”right of use-” eller ROU-tillgång för i princip alla leasingavtal. Koncernen 
kommer tillämpa standarden från 1 januari 2019.
 När ett kontrakt tecknas ska koncernen enligt IFRS 16 bedöma om 
kontraktet är, eller delvis innebär, ett leasingavtal. Ett kontrakt är ett lea-
singavtal om kontraktet överför rätten att kontrollera användningen av en 
specifik tillgång för en viss tidsperiod i utbyte mot betalning. Förändringen 
av definitionen av leasingavtal påverkar inte koncernen på något väsentligt 
sätt.
 Koncernen har valt att använda den så kallade ”modified retrospective 
approach” vilket innebär att jämförelsetal inte kommer att justeras utan 
fortsätter att rapporteras under IAS 17. Effekten av införandet av IFRS 16 
kommer att synas i balansräkningen från och med den 1 januari 2019. Vid 
övergången kommer leasingskulder att värderas till det aktuella värdet 
av kvarvarande leasingavgifter diskonterat till koncernens låneräntesats. 
ROU-tillgångar värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden jus-
terad med eventuella förskotts- eller upplupna betalningar. Koncernen för-
delar kontraktets ersättningsbelopp på de olika leasingdelarna och räknar 
av delar som inte avser leasing i den mån de går att identifiera. Koncernen 
har valt att inte redovisa ROU-tillgångar och leasingskulder för leasingav-
tal omfattande 12 månader eller mindre, eller leasingavtal för tillgångar 
av mindre värde. Koncernen har också valt att inte utnyttja kontrakt som 
slutar att gälla under 2019. Leasingavtal för lågt värderade tillgångar gäller 
huvudsakligen dator- och kontorsutrustning och annat av mindre värde. 
Koncernen redovisar leasingavgifter i anslutning till immateriella leasing-
avtal som en löpande operationell kostnad.
 Den uppskattade effekten av införandet av IFRS 16 är att en leasing- 
skuld på ungefär 13 Mkr kommer att redovisas. Kvoten rörelseresultat 
(IFRS)/operativt rörelseresultat förväntas bli något högre eftersom ränte-
delen i leasingavgifter kommer att redovisas som finansiella kostnader. 
Operativt EBITDA förväntas bli större eftersom både avskrivningarna och 
räntedelen kommer att redovisas nedanför EBITDA. Effekten på resultat 
per aktie (EPS) väntas inte bli väsentlig. Det operativa kassaflödet kommer 
att öka och kassaflödet från finansieringsverksamhet kommer att minska 
eftersom leasingavgifterna redovisas i kassaflödet från Finansieringsverk-
samhet, men inte inverka på det totala kassaflödet.

Rapportering för segment 
Bergs Timbers högste verkställande beslutsfattare styr och leder verksam-
heten efter produktionsenheter. Bergs Timber har identifierat fem segment 
som följs upp löpande. I enlighet med rekommendationen så kan rörelse-
segment aggregeras om de har likartade ekonomiska egenskaper och även 
liknar varandra med avseende på a) produkterna och tjänsternas karaktär, 
b) karaktären på produktionsprocessen, c) de kundkategorier som använ-
der 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 konstaterat 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 vidareförädlade trävaror 
innefattande 100 procent av externa intäkter.
 Efter förvärvet i maj 2018 har en översyn av koncernens uppföljnings-
struktur och därmed segmentsredovisning gjorts. Från och med 2019 kom-
mer två segment att löpande redovisas och följas upp. Segmentet Sågverk 
(inklusive integrerad hyvling) består av fem sågverk i Sverige, Vika Wood i 
Lettland och Laesti i Estland. Segmentet Vidareförädling omfattar Byko-Lat 
i Lettland och Bitus i Sverige. Distributionsverksamheten i Storbritannien 
kommer att rapporteras under kategorin Övrigt. Orsaken till indelningen av 
segment är dels att vidareförädlingsdelen av koncernen har vuxit i och med 

1 REDOVISNINGSPRINCIPER
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förvärvet i maj 2018 och dels att det bedöms som troligare nu jämfört med 
tidigare att vidareförädling kan få ännu större betydelse för koncernen 
i framtiden. Den nya segmentsindelningen har inte följts upp under 
2017/2018.

Klassificering m.m. 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen. 
 Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen. 
 För varje balanspost som inkluderar belopp som förväntas återvinnas 
eller betalas inom och efter tolv månader från balansdagen, lämnas denna 
upplysning i not till respektive balanspost. 

Konsolideringsprinciper 
Dotterbolag 
Dotterbolag är företag i vilka moderbolaget har ett bestämmande infly-
tande. Bestämmande inflytande innebär att direkt eller indirekt ha rätt att 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande 
föreligger beaktas även potentiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål 
kan utnyttjas eller konverteras. 
 Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att 
förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion där koncernen 
indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och 
eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs 
genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs, dels 
anskaffningsvärden för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på 
förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skul-
der och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna 
respektive rörelsen utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för 
tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitterade egetkapital- 
instrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade netto- 
tillgångarna. 
 Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet  
av förvärvade 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 orealise-
rade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transak-
tioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättande av 
koncernredovisningen. 

Intäkter 
Koncernens nettoomsättning består i allt väsentligt av intäkter från för-
säljning av varor. Inkomst vid varuförsäljningen redovisas som intäkt då 
koncernen till köparen vid leveransen har överfört de väsentliga risker och 
förmåner som är förknippade 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 sannolikt 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 tillträ-
destidpunkten 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 förvaltningen. Därutöver beaktas om-
ständigheter som kan påverka affärens utgång vilka ligger utanför säljarens 
och/eller köparens kontroll. 
 Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt när det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att kon-
cernen 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 kompen-
sera för. Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas som en reduktion 
av tillgångens redovisade värde. 
 Valutakursdifferenser som sammanlagt är positiva redovisas som övriga 
rörelseintäkter vilket även inkluderar positiv värdeförändring på derivat, för-
utom de derivat som används för att säkra nettoinflödet från den svenska 

delens kundfordringar där säkringsredovisning tillämpas (se avsnitt Derivat 
nedan)

Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader 
Kostnader avseende operationella leasar 
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över kontrak-
tets 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 
rörelsekostnader vilket även inkluderar negativ värdeförändring av derivat, 
förutom de derivat som används för att säkra nettoinflödet från den  
svenska delens kundfordringar där säkringsredovisning tillämpas (se  
avsnitt Derivat nedan)

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel 
och fordringar, räntekostnader på lån och utdelningsintäkter. 
 Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivränta är den ränta som 
gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebind-
ningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. 
Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redovisad i resultat- 
räkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteintäkter 
inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella 
rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av 
fordran och det belopp som erhålls vid förfall. Utdelningsintäkt redovisas 
när rätten att erhålla betalning fastställs. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på 
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, kortfristiga placeringar 
och derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, 
låneskulder samt derivat. 
 Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvaran-
de 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 balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motpar-
ten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om 
faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 
 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontroll över dem. 
Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen 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 förutom i de fall  
bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper då tillämpas likvid-
dags redovisning. 
 Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen. 
 Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva  
indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar  
är i behov av nedskrivning.
 IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen 
beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Företags-
ledningen bestämmer klassificeringen vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. 

De kategorier som återfinns i koncernen är följande; 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat- 
räkningen 
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar och 
skulder som innehas för handel och andra finansiella tillgångar och skulder 
som företaget initialt 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 klassificeras 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 
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Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar inkluderar ut-
gifter för material, utgifter för ersättningar till anställda, om tillämpligt andra 
tillverkningsomkostnader som anses vara direkt hänförbara till anlägg-
ningstillgången, 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 nyttjan-
deperioder behandlas som separata komponenter av materiella anlägg-
ningstillgångar. 
 Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort 
ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av 
tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering 
av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens 
redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och 
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/ kostnad. Principer för nedskriv-
ning behandlas nedan. 

Leasade tillgångar 
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna 
och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är över-
förda till leasingtagaren, om så inte är fallet är det fråga om operationell 
leasing. 
 Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång 
i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingav- 
gifter 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 sanno-
likt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången 
kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kost-
nad i den period de uppkommer. 
 Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till an-
skaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, 
eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall en ny kom-
ponent tillskapas läggs utgift till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna 
redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, 
utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kost-
nadsförs 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. Kon-
cernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. Maskiner och 
inventarier består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder, se 
nedan. Även fastigheterna består av ett antal komponenter med olika nytt-
jandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning 
sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. 
Byggnaderna delas in i kontors- och industrifastigheter och består av flera 
komponenter vars nyttjandeperiod skiljer sig åt. Bedömning av tillgångs 
restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

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 %

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 till-
lämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, 
redovisas som tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är 
tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser 
att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella 
tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta 
utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på  
ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i  
resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. Till immateriella till-
gångar hör också goodwill, patent, licenser samt programvaror. 

då företag tillhandahåller pengar, varor och tjänster direkt till kredittagaren 
utan avsikt att idka handel i fordringsrätterna. Kategorin innefattar även 
förvärvade fordringar. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effek-
tivränta 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 initialt valt att klassificera i denna kategori. Tillgångar i denna 
kategori värderas löpande 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 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effek-
tivränta som beräknades 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 
tillgodohavanden 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 ford-
ringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är längre tid än ett år utgör 
de långfristiga fordringar och om den är kortare övriga fordringar. Dessa 
fordringar tillhör kategorin lånefordringar och kundfordringar. 

Kundfordringar 
Kundfordringar klassificeras i kategorin lånefordringar och kundfordringar. 
Kundfordringar 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 diskon-
tering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. 
Kundfordringar i utländsk valuta räknas om till svenska kronor till balans- 
dagens kurs. 

Skulder 
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att de initi-
alt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter 
anskaffningstidpunkten värderas lånet till upplupet anskaffningsvärde enligt 
effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 
1 år medan kortfristiga har en löptid kortare än 1 år. 

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

Derivat 
Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt och valutaoptionskon-
trakt som utnyttjas för att täcka kursrisker för valutakursförändringar samt 
derivat kopplade till koncernens elförsörjning. Värdeförändringar på deriva-
tinstrument redovisas i resultaträkningen med undantag för valutaterminer 
avsedda att säkra nettoinflödet från den svenska verksamhetens kundford-
ringar. För dessa kundfordringar och valutaterminer tillämpas från och med 
1 september 2017 säkringsredovisning och värdeförändringarna på dessa 
redovisas över eget kapital.

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 anskaffnings- 
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnytt-
jas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara 
kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och 
hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. 
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Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som 
en tillgång 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 beräk-
nats enligt produktionskalkyl där skälig andel av indirekta kostnader har 
medtagits. Hänsyn har tagits till lagerpartiernas bearbetningsgrad. 

Nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar med undantag för varu-
lager 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 till-
gångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard. Nedskriv-
ningsbehov 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 obero-
ende 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 
kundfordringar vilken redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas 
som nuvärdet 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 nyttjande-
värdet (nuvärdet av det beräknade framtida inbetalningsöverskottet som 
tillgången förväntas ge upphov till genom att användas 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 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. 

Återföring av nedskrivningar 
Nedskrivning av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upp- 
lupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet 
objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskriv-
ningen 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 återvin-
ningsvärdet. 
 En nedskrivning återförs endast i den utsträckning tillgångens redovisa-
de värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgång-
en 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 
Vid årsstämman 2014 beslutades att rikta en emission av teckningsoptioner 
till verkställande direktören, som därefter har tilldelats sammanlagt 250 000 
optioner. Då lösenpriset varit högre än rådande aktiekurs har optionerna, 
som löpte ut 2017-12-31, inte utnyttjats. Programmet har inte haft någon 
påverkan på periodens resultat.

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 räkenskaps-
året 2017/2018 har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna 
redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstill-
gångar 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. Pre-
mien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt 
beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension 
och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa 
rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 2,5 
Mkr (1,9). Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till planen och 

koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen uppgår 
till 0,010 respektive 0,009 procent (0,009 respektive 0,008).
 Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas 
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas 
försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer 
med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera 
mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå un-
derstiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syf-
te 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 premiereduktioner. Vid utgången av 2018 uppgick Alectas 
överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 142 procent (154). 

Avgiftsbaserade pensioner 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat 
juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Kon-
cernens 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 unge-
färligt 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 effekten av när i tiden en betalning sker är väsentlig, beräknas 
avsättningen genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till 
en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av 
pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade 
med skulden. 

Skatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
 Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande 
transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. 
 Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder. 
 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på 
hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade 
eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skatte- 
satser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade på 
balansdagen. 
 Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att de 
kan utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. 
 Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning re-
dovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.

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 uppskatt-
ning av beloppet inte kan göras. 

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL och Rådet för 
finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen 
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för ÅRL och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och 
tillägg som skall göras från IFRS. Skillnaden mellan koncernens och moder-
bolagets redovisningsprinciper framgår nedan. 
 De nedan angiva redovisningsprinciperna för moderbolaget har tilläm-
pats konsekvent på samtliga perioder som presenterats i moderbolagets 
finansiella rapporter. 
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Framtida ändringar av redovisningsprinciper
Moderbolaget kommer, liksom koncernen, från och med 1 januari 2019 
tillämpa IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 15 Intäktsredovisning och IFRS 
16 Leasingavtal. Moderbolagets avtal och redovisning har ingått i samma 
genomgång som tidigare beskrivits för koncernen, se tidigare text i denna 
not. Det finns inga förväntade effekter införandet av IFRS 9 eller IFRS 15. 
IFRS 16 ger en oväsentlig effekt då något eller några leasingkontrakt avse-
ende personbilar väntas redovisas som tillgång från och med 2019.

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

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella 
uppskrivningar. Leasade tillgångar redovisas enligt reglerna för operationell 
leasing. 
 Transaktionskostnader vid förvärv av dotterbolag redovisas i moderbola-
get som aktier i dotterbolag i balansräkningen. 

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

Skatter 
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skat-
teskuld. 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 
bokslutsdisposition och aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos 
mottagaren. I moderbolaget aktiveras aktieägartillskott som aktier och  
andelar i den mån nedskrivning inte erfordras medan koncernbidrag  
redovisas som bokslutsdisposition.

NETTOOMSÄTTNING
Koncernen

Mkr 17-18 16-17

Varuförsäljning
Trävaror 2 446 987
Biprodukter (cellulosaflis, spån, bränsle- 
produkter mm) 411 172
Massaved och sågråvara 128 72

2 986 1 231

Tjänsteuppdrag
Träskyddsbehandlingar, lagerhållning, distribu-
tion, transportersättningar och skogliga tjänster 46 13

3 031 1 244

2 NETTOOMSÄTTNING

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Koncernen Nettoomsättning Anlägg. tillg.
Mkr 17-18 16-17 17-18 16-17

Sverige 680 407 306 287
Storbritannien 846 376 68 0
Estland 182 3 64 0
Lettland 169 0 532 0
Frankrike 101 18 0 0
Island 91 18 0 0
Belgien 82 16 0 0
Nederländerna 76 9 0 0
Danmark 49 34 0 0
Tyskland 33 10 0 0
Polen 31 17 0 0
Spanien 27 7 0 0
Norge 8 6 0 0
Italien 0 3 0 0
Övriga Europa 86 3 0 0

1 781 520 664 0

MENA 220 164 0 0
USA 172 94 0 0
Japan 97 4 0 0
Kina / Indien 19 38 0 0
Taiwan 0 6 0 0
Sudan 0 3 0 0
Yemen 0 2 0 0
Sydkorea 0 2 0 0
Israel 0 1 0 0
Övriga Världen 62 3 0 0

570 317 0 0
3 031 1 244 970 287

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Moderbolaget Anlägg. tillg.
Mkr 17-18 16-17

Lettland 660 0
Sverige 275 272
Estland 75 0
Storbritannien 61 0

1 071 272

3 UPPLYSNINGAR FÖR GEOGRAFISKA MARKNADER

Försäljning sker i huvudsak till kunder i Europa samt till kunder i länder i 
Mellanöstern/Nordafrika och USA. Produktion sker i Sverige, Estland, Lett-
land och till viss del i Storbritannien. Efter förvärvet av bolagen i Baltikum 
har beroendet av enskilda kunder minskat. Koncernens största kund står 
nu för 7,9 procent (13,8) av nettoomsättningen, vilket innebär 238 Mkr (163) 
och redovisas i koncernens rörelsesegment sågade och vidareförädlade 
trävaror. Ytterligare en kund står i år för mer än 7 procent av nettoomsätt-
ningen, 7,3 procent (10,6) motsvarande 222 Mkr (133) av nettoomsättningen.

4 FINANSIELLA INSTRUMENT

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

Valutarisker
En stor del av koncernens försäljning sker i utländsk valuta såsom EUR, 
GBP och USD. Nettoinflödet av EUR uppgick under räkenskapsåret till  
210 Mkr (66) i motvärde SEK och en genomsnittlig omräkningskurs till 
10,24 kr/EUR (9,43). Nettoinflödet av GBP uppgick under räkenskapsåret 
till 722 Mkr (400) i motvärde SEK och en genomsnittlig omräkningskurs till 
11,25 kr/GBP (11,00). Nettoinflödet av USD uppgick under räkenskapsåret 
till 209 Mkr (148) i motvärde SEK och en genomsnittlig avräkningskurs 
till 8,71 kr/USD (8,59). Koncernens inköp sker huvudsakligen i SEK och 
EUR samt till viss del GBP där verksamheten i Storbritannien gör ofta gör 
externa importköp i GBP. Storleken på pågående säkringar via valutater-
minskontrakt och valutaoptionskontrakt (utländsk valuta i 1 000-tal) samt 
effekter av dessa på balansdagen, framgår nedan. Koncernens policy 
specificerar att den svenska rörelsedrivande verksamheten normalt sett ska 
skydda valutarisker avseende kundfordringar och då normalt säkra 50–75 
procent av det förväntade nettoinflödet i utländsk valuta de kommande sex 
månaderna. Det finns ingen motsvarande policy för utländska dotterbolag. 
Med omräkningskurs ovan avses avräkningskurs för den svenska verksam-
heten och genomsnittskurs för de utländska dotterbolagen.
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VALUTAPOSITIONER

17-18
EURO

16-17
EURO

17-18
GBP

16-17
GBP

17-18
USD

16-17
USD

Netto- 
fordringar 11 574 559 10 577 4 750 1 238 749
Kontrakterade 
affärer 25 730 2 950 10 856 2 517 685 188

Sålda valuta-
kontrakt 2 454 0 10 205 5 713 3 489 2 843
Såld snittkurs, 
SEK 10,48 N/A 11,46 10,78 8,85 8,28
Balansdagens 
kurs 10,28 9,48 11,35 10,29 8,97 7,97

Kundförluster för räkenskapsåret uppgår till 0,5 Mkr (0,2). Av de totala 
kundfordringarna är 26 procent (25) förfallna fordringar, 23 procent (15) har 
varit förfallet 30 dagar eller mindre medan 4 procent (10) har varit förfallna i 
över 30 dagar. Reservering av kundfordringar uppgår till 3 Mkr (0).

Likviditets- eller kassaflödesrisker
Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 
340 Mkr, varav outnyttjade checkkrediter uppgick till 230 Mkr. Därutöver 
fanns beviljade outnyttjade garantiramar på 24 Mkr.
 Koncernens huvudsakliga finansiering består av en kreditfacilitet som 
totalt omfattar 365 Mkr. Faciliteten innefattar en checkräkningsfacilitet med 
en kreditram om 220 Mkr, ett periodlån om ursprungligen 120 Mkr och en 
bankgarantiram om 25 Mkr. Faciliteten löper till den 31 maj 2019. Under 
avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 20 Mkr. Faciliteten 
innehåller ett antal covenanter med en första uppföljning den 31 december 
2018. Alla covenanter var uppfyllda per den 31 december 2018.
 Utöver ovanstående facilitet har moderbolaget upptagit lån via två säljar- 
reverser från Norvik hf om totalt 170 Mkr. Dessa reverser skall amorteras 
med 100 Mkr den 30 juni 2019 och 70 Mkr den 30 juni 2020. I de förvärva-
de bolagen finns lokal finansiering.
 Förhandlingar med banker och kreditinstitut avseende refinansiering av 
utestående lån och faciliteter pågår. Avtal förväntas vara klara under april 
2019. Se även not 16 och 17.

Marknadsvärdet på gjorda säkringar uppgår per balansdagen till 2 Mkr (4). 
Totalt har bokförda valutakursdifferenser i koncernen påverkat rörelseresul-
tatet med 5 Mkr (-3). Säkringsredovisning tillämpas för svenska rörelsedri-
vande verksamhetens säkringar av nettoinflödet från kundfordringar. Där 
har realiserade resultat på valutakontrakt påverkat resultatet med 1 Mkr (-5) 
och orealiserad förändring under året uppgår till 0 Mkr (3). En post om -2 
Mkr (0) har redovisats mot eget kapital till följd av säkringsredovisning i den 
svenska delen.
 Bolaget har en väsentlig försäljning till England och USA och priset 
sätts här i de lokala valutorna. Detta medför en betydande exponering mot 
utvecklingen för dessa valutor. Som framgår ovan uppgick nettoinflödet av 
GBP till 722 Mkr i motvärde SEK och nettoinflödet av USD till 209 Mkr. En 
förändring av valutakursen med 5 procent skulle därför medföra en resultat-
påverkan med +/- 36 Mkr för GBP och 10 Mkr för USD.
 Känslighetsanalys avseende valutapositioner på balansdagen avseende 
USD och GBP visar att vid en förändring av valutakurser med +- 5 procent 
får en effekt på resultaträkningen med 7 Mkr (4) före skatt och eget kapital 
med 5 Mkr (3). 

Ränterisker
Upplåningen sker i SEK, EUR och GBP, normalt sett styrt av var dotter-
bolaget har sin hemvist. Räntepolicyn har varit att trots en större risknivå 
ligga med merparten av krediterna till rörliga räntor. De rörliga räntorna 
baserar sig i huvudsak på marknadsräntor. Några 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 7 Mkr (1) före skatt.
 Några andra prisrisker finns inte i de finansiella instrument som koncer-
nen hanterar.

Kreditrisker
Koncernens försäljning av trävaror sker ibland via delcredereagenter, det 
innebär att agenten förutom att han förmedlar affären också tar på sig ett 
ansvar att kreditförsäkra affären. Koncernens policy vad gäller kundkre-
diter skiljer sig mellan koncernens delar. För den svenska delen finns en 
policy att för alla övriga trävarukunder fastställs en limit efter en under-
sökning av ett kreditförsäkringsbolag. Erhålles inte kreditförsäkring från 
kreditförsäkringsbolaget så sker leveranser endast i undantagsfall. Beslut 
om detta fattas av verkställande direktören tillsammans med finanschef 
och försäljningsavdelningen. Liknande metod används för verksamheten 
i Storbritannien. Övriga dotterbolag kreditförsäkrar till mindre del eller inte 
alls. Försäljning av biprodukter kreditförsäkras inte, men där är beloppen 
antingen små eller sker försäljningen till stabila svenska kunder där någon 
väsentlig förlustrisk inte bedöms föreligga. Kundfordringarna vid utgången 
av räkenskapsåret, 324 Mkr (145), fördelar sig på försäkrade trävaruleve-
ranser 117 Mkr (94), oförsäkrade trävaruleveranser 131 Mkr (25), försäkrade 
biprodukts- och massavedsleveranser 13 Mkr (5) och oförsäkrade bipro-
dukts- och massavedsleveranser 63 Mkr (21). 
 Den största enskilda fordran uppgår till 20 Mkr (20) vilket motsvarar 6 
procent (14) av totala kreditrisken. Fördelning av kreditrisken framgår av 
tabellen nedan. 

LIKVIDITETSRISK – KONCERNEN

Mkr 
Mindre  

än ett år
Mellan  
1-3 år

Mellan  
4-5 år

Mer än 
5 år

2018-12-31
Lån till kreditinstitut inkl. räntor 146 69 26 33
Checkkredit inkl. räntor 125 0 0 0
Övriga skulder inkl. räntor 131 131 10 0
Leverantörsskulder 237 0 0 0
Summa 639 200 36 33

2017-08-31
Lån till kreditinstitut inkl. räntor 31 19 4 1
Checkkredit inkl. räntor 30 35 0 0
Övriga skulder inkl. räntor 3 3 0 0
Leverantörsskulder 123 0 0 0
Summa 187 57 4 1

KONCENTRATION AV KREDITRISK

Per 2018-12-31 Fordran
Antal 

kunder
Procent av 

antal kunder
Exponering < 1,5 Mkr 103 (49) 484 (324) 91 (95)
Exponering 1,5 – 5,0 Mkr 90 (37) 35 (12) 7 (4)
Exponering > 5 Mkr 131 (58)  11 (7) 2 (2)

324 (145) 530 (343) 100 (100)

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

VÄRDERING FINANSIELLA INSTRUMENT – KONCERNEN

17-18 16-17

Mkr
Redovisat

värde
Verkligt

Värde
Redovisat

värde
Verkligt

Värde
Fordringar
Andra långfristiga värde- 
pappersinnehav1 8 8 1 1
Andra långfristiga fordringar2 0 0 1 1
Kundfordringar2 324 324 145 145
Övriga fordringar2 37 37 18 18
Kassa och bank2 74 74 1 1
Derivat på valuta och el  
värderade enligt nivå2,3 2 2 4 4

Skulder
Skulder till kreditinstitut4 448 444 123 123
Lån från Norvik hf (nivå 3)5 168 170 0 0
Tilläggsköpeskilling (nivå 3)5 38 40 0 0
Leverantörsskulder4 237 237 123 123
Övriga skulder4 32 32 13 13

Redovisat och verkligt värde för finansiella instrument

Kategoriindelning: 1) Finansiella tillgångar som kan säljas. 2) Lånefordringar och kundford-
ringar. 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. 5) Skulder där verkligt värde 
skiljer sig från redovisat värde på grund av diskontering eller skillnad i ränta mot marknadsmäs-
sig ränta (Nivå 3 = poster där indata inte kan observeras).
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       Koncernen         Moderbolaget
Mkr 17-18 16-17 17-18 16-17
Försäkringsersättning  1  0  -  -  
Vinst på materiella  
anläggningstillgångar  2   5   -  -      
Valutakursvinster  7     -       -  - 
Övrigt  6     1     7    6

16 6 7 6

5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

17-18 16-17
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Moderbolaget
Sverige 1 0 1 1 0 1
Koncernbolag
Estland 96 18 114 0 0 0
Lettland 523 123 646 0 0 0
Storbritannien 35 6 41 0 0 0
Sverige 201 24 225 189 18 207
Summa koncernen 855 171 1 026 190 18 208

FÖRÄNDRING AV REDOVISAT VÄRDE FÖR SKULDER SOM BEDÖMTS 
VARA NIVÅ 3

17-18 16-17
Ingående balans 0 0
Lån från Norvik hf 167 0
Ränteskillnad bokförd över resultaträkningen 1 0
Tilläggsköpeskilling 37 0
Diskonteringseffekt 1 0
Utgående balans skulder nivå 3 206 0

6 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i koncernen har under året varit 4,1 procent (3,5). 
Sjukfrånvaron som varat mer än 60 dagar utgör 31,1 procent (25,5). Sjuk-
frånvaron fördelar sig på olika åldersgrupper, upp till 29 år 5,9 procent (3,9), 
30–49 år 3,2 procent (3,7) och över 50 år 5,7 procent (3,2). Sjukfrånvaron 
för moderbolaget redovisas inte. 

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 
– KONCERNEN

Styrelse 
och ledande 
befattnings-

havare
Övriga  

anställda Totalt
17-18 16-17 17-18 16-17 17-18 16-17

Löner och andra  
ersättningar 13 9 213 77 226 86
Sociala kostnader 8 6 82 31 90 37
varav pensionskostnader 3 3 22 6 25 9

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 
– MODERBOLAGET

Styrelse 
och ledande 
befattnings-

havare
Övriga  

anställda Totalt
17-18 16-17 17-18 16-17 17-18 16-17

Löner och andra  
ersättningar 7 3 0 0 7 3
Sociala kostnader 4 2 0 0 4 2
varav pensionskostnader 1 1 0 0 1 1

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER ÅRET FÖR  
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I KONCERNEN

Kkr

Lön/
Styrelse- 

arvode

Övriga
för- 

måner

Pen-
sions- 

kostnad
Totalt 
17-18

Totalt 
16-17

Styrelsens ordförande 
Michael Bertorp 300 - - 300 -
Styrelsens ordförande  
Lars Gustafsson 113 - - 113 182
VD Peter Nilsson 4 216 113 1 180 5 509 3 134
Andra valda  
styrelseledamöter
Ersättning från  
moderbolag:
  Åke Bergh 176 - - 176 97
  Lars Gustafsson 124 - - 124 -
  Ingrid Bluma 99 - - 99 -
  Gudmundur H Jonsson 99 - - 99 -
  Magnus Wennerholm 70 - - 70 97
  Michael Bertorp 64 - - 64 67
  Sampsa Auvinen 64 - - 64 90
  Jon Helgi Gudmundsson 164 - - 164 90
  Arbetstagarledamöter 51 - - 51 45
  Valberedning 37 - - 37 26
Andra ledande  
befattningshavare 6 943 456 1 977 9 376 8 005

12 520 569 3 157 16 246 11 833

För Estland, Lettland och Storbritannien avser uppgifterna ovan medel- 
antalet anställda under den tid enheterna tillhört koncernen.

Övrigt i moderbolaget avser utdebitering av koncerngemensamma tjänster 
till dotterföretag.

Verkligt värde på valutaterminskontrakt och valutaoptionskontrakt är lika 
med marknadsvärdet på kontrakten per balansdagen, vilket redovisas 
enligt nivå 2. 
 Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta och en marknadsmässig 
kreditmarginal varför verkligt värde motsvarar redovisat värde.
 Lån från Norvik har bedömts ha en ränta som skiljer sig mot marknads-
mässig ränta med 1procent och lånet har därför redovisats till ett lägre 
värde än det verkliga. När skillnaden löses upp redovisas detta över resul-
taträkningen.
 På tilläggsköpeskillingen löper ingen ränta och beloppet har därför 
diskonterats. När diskonteringseffekten minskar redovisas det över resulta-
träkningen.

Kapitalförvaltning
Det främsta målet för koncernens kapitalförvaltning är att behålla en hög 
kreditvärdighet och välbalanserad kapitalstruktur. För att behålla eller 
förändra kapitalstrukturen kan koncernen justera utdelning till aktieägar-
na, återföra kapital till aktieägarna eller genomföra nyemission. Eftersom 
koncernens verksamhet är konjunkturberoende är målet att hålla en hög 
soliditet. En sammanställning över de finansiella målen för koncernen fram-
går av stycket finansiella mål i förvaltningsberättelsen.
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ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER BELÖPANDE PÅ RÄKENSKAPSÅRET

Koncernen Moderbolaget
Kkr 17-18 16-17 17-18 16-17
EY
Revisionsuppdraget 113 45 0 45
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 703 331 703 331
Skatterådgivning 0 31 0 31

816 407 703 407

Deloitte
Revisionsuppdraget 711 539 278 215
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 2 227 11 2 227 11
Skatterådgivning 25 - 25 -

2 963 550 2 530 226

Med revisionsuppdraget avses granskning av årsredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer koncernens revisorer att utföra, rådgiv-
ning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Revisionsverk-
samhet utöver revisionsuppdraget avser framförallt granskning utöver det 
normala uppdraget i samband med förvärv.

I tabellen ovan är inte löneskatt och sociala avgifter medräknade. Övriga 
förmåner avser i huvudsak förmån av fri tjänstebil samt bostadsförmån för 
VD. 
 Michael Bertorp är styrelsens ordförande från den extra bolagsstämman 
14 maj 2018 och ersatte då Lars Gustafsson. Andra ledande befattnings-
havare definieras som medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Fram till 
14 maj 2018 var dessa sju årsanställda i Bergs Timber Production AB. Från 
den 15 maj 2018 och framåt räknas ledande befattningshavare i koncernen 
som de som är anställda i Bergs Timber AB då utländska dotterbolag har 
tillkommit. Vid årets slut var detta 3 personer; VD, CFO och COO.
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstäm-
mans beslut. För arbete utöver ordinarie styrelsearbete utgår normalt inte 
någon särskild ersättning men det kan förekomma vid större förvärv eller 
andra projekt där den valda personen ägnar väsentligt mer tid eller andra 
arbetsuppgifter än vad som kan förväntas vid det normala uppdraget. 
Arbetstagarrepresentanter erhåller ett mindre styrelsearvode. Ersättning 
till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs 
under räkenskapsåret 2017/18 av lön, övriga förmåner och pension. Vid 
årsstämman 2014 beslutades att rikta en emission av teckningsoptioner till 
verkställande direktören, som därefter har tilldelats sammanlagt 250 000 
optioner. Då lösenpriset varit högre än rådande aktiekurs har optionerna, 
som löpte ut 2017-12-31, inte utnyttjats. Programmet har inte haft någon 
påverkan på periodens resultat. Senaste tidpunkten för att teckna aktier 
kopplade till programmet var 2017-12-31. Ingen teckning av nya aktier har 
skett då lösenpriset var högre än aktuell aktiekurs.

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Styrelsen för Bergs Timber AB (publ) (moderbolaget) består sedan den 
extra årsstämman i maj 2018 av 87 procent (100) män. Koncernens ledning 
består av 100 procent (89) män.

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

Avgångsvederlag
För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare tilläm-
pas från den anställdes och bolagets sida sex månaders uppsägningstid. 
För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgår ett 
avgångsvederlag på 12 månadslöner förutom uppsägningslön vid uppsäg-
ning från bolagets sida. Inkomst från annan anställning ska avräknas från 
avgångsvederlaget.

Beslutsprocessen
Ersättningar för år 2017-18 till verkställande direktören har under räken-
skapsåret fastställts av styrelsen efter förslag av styrelsens ersättnings-
utskott. Ersättningar för år 2017-18 till andra ledande befattningshavare har 
fastställts av styrelsen efter förslag från styrelsens ersättningsutskott och i 
samråd med verkställande direktören. Ersättningar för år 2019 till verk-
ställande direktören och andra ledande befattningshavare har fastställts 
enligt samma principer. Styrelsens ersättningsutskott har även till uppgift 
att bereda frågor avseende principer för ersättning till bolagets ledning. 
Det beredda förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut och tas upp för 
fastställelse av årsstämman.

FÖRVÄRVAD GOODWILL
      Koncernen

17-18 16-17
Ingående anskaffningsvärden 2 2
Förvärv av dotterbolag 176 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 178 2

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Redovisat värde 178 2

ANSKAFFNINGSVÄRDE GOODWILL FÖRDELAT PER FÖRVÄRVAD 
ENHET

      Koncernen

17-18 16-17
SIA Vika Wood (Lettland) 135 0
SIA Byko-Lat (Lettland) 38 0
Continental Wood Limited (Storbritannien) 3 0
Bergs Timber Bitus AB 2 2

178 2

7 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Goodwill från förvärv under året avser de i maj förvärvade bolagen. Se ock-
så not 23 Andelar i koncernföretag för detaljer. Goodwill ingående balans 
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 överstiger redovisat värde varför något nedskrivningsbehov 
inte föreligger. En beskrivning av genomförd prövning framgår av not 25.

Koncernen Moderbolaget
Kkr 17-18 16-17 17-18 16-17
KPMG
Revisionsuppdraget 103 - - -
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 31 - - -
Skatterådgivning 51 - - -

185 0 0 0

Övriga
Revisionsuppdraget 266 - - -
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 31 - - -
Skatterådgivning 10 - - -

307 0 0 0
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BYGGNADER OCH MARK

       Koncernen
17-18 16-17

Ingående anskaffningsvärden 187 178
Förvärv av dotterbolag 175 -
Årets investeringar/omklassificeringar 53 9
Omräkningsdifferenser -2 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 413 187

Ingående ackumulerade avskrivningar -84 -76
Årets avskrivningar -15 -8
Utgående ackumulerade avskrivningar -99 -84
Redovisat värde 314 103

SKOGS- OCH JORDBRUKSFASTIGHETER

       Koncernen
17-18 16-17

Ingående anskaffningsvärden 0 2,2
Försäljningar 0 -2,2
Redovisat värde 0 0

8 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

       Koncernen
17-18 16-17

Ingående anskaffningsvärden 624 589
Förvärv av dotterbolag 176 0
Årets investeringar/omklassificeringar 157 41
Försäljningar/utrangeringar -28 -6
Omräkningsdifferenser -1 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 928 624

Ingående ackumulerade avskrivningar -468 -437
Försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar 20 5
Årets avskrivningar -54 -36
Utgående ackumulerade avskrivningar -502 -468

Ingående ackumulerade nedskrivningar -14 -14
Årets nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -14 -14
Redovisat värde 412 142

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Ingående anskaffningsvärden 30 30 2 2
Förvärv av dotterbolag 2 0 0 0
Årets investeringar/ 
omklassificeringar 2 0 0 0
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 34 30 2 2

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -27 -26 -2 -2
Årets avskrivningar -1 -1 0 0
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -28 -27 -2 -2
Redovisat värde 6 3 - -

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT
AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

       Koncernen
17-18 16-17

Ingående anskaffningsvärde       15 6
Förvärv av dotterbolag 34 0
Årets nedlagda kostnader 90 15
Omklassificeringar -100 -6
Redovisat värde 39 15

FINANSIELLA LEASINGAVTAL

       Maskiner
Koncernen 17-18 16-17
Anskaffningsvärde 64 65
Ackumulerade avskrivningar -61 -57
Redovisat värde 3 9
(En del av materiella anläggningstillgångar)

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 4 4

Avtalade framtida minimileasingavgifter
Inom ett år 1 3
– Dessas nuvärde 1 3
Mellan ett och fem år 0 3
– Dessas nuvärde 0 3
Senare än fem år 0 0
– Dessas nuvärde 0 0

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL  

       Koncernen
17-18 16-17

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 10 2

Avtalade framtida minimileasingavgifter
Inom ett år 3 1
Mellan ett och fem år 1 2
Senare än fem år - -
Operationella leasingavtal avser personbilar och kontorsmaskiner.

Taxeringsvärden på byggnader, övrig mark och markanläggningar i Sverige 
uppgick vid räkenskapsårets slut till 90 (92) MSEK.

ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen
17-18 16-17

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Förvärv av dotterbolag 14 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 0

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -1 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 0
Redovisat värde 13 0

Förvärv av dotterbolag avser identifierade tillgångar vid förvärvsanalyserna. 
11 Mkr avser varumärket Byko och skrivs av över 10 år. 3 Mkr avser ett 
kundavtal i verksamheten i Storbritannien och skrivs av över löptiden 15 år.
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       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Ränteintäkter mm 0 0 - -
Ränteintäkter från koncernbolag - - 2 2

0 0 2 2

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Räntekostnader avseende 
kort- och långfristiga skulder till 
kreditinstitut. 11 5 4 0
Diskonterad ränta på lån från 
aktieägare 2 0 2 0
Valutakursförluster, netto 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 1 1 0 0

15 6 6 0

9 RÄNTEINTÄKTER MM

10 RÄNTEKOSTNADER MM

Av koncernens uppskjutna skatteskuld/skattefordran (skattefordran redo-
visas med minustecken) 4 Mkr (-20) är 19 Mkr (2) hänförligt till obeskattade 
reserver. Underskottsavdrag där skattevärdet aktiverats uppgår i koncernen 
till 65 Mkr (110) och i moderbolaget till 65 Mkr (81) och är utan tidsbegräns-
ning. Under underskottsavdrag redovisas även uppskjuten skatt redovisat 
direkt i eget kapital, denna uppgår för såväl koncernen som moderbolaget 
till 2 Mkr (0). En bedömning har gjorts att det är sannolikt att underskotts-
avdragen kommer att kunna nyttjas. Se även not 25, viktiga uppskattningar 
och bedömningar.
 Skattesänkningen i Sverige från 22 procent till 21,4 procent från och 
med 1 januari 2019 har påverkat resultatet marginellt, avrundat 0 Mkr.
 För Bergs Timber Broakulla AB finns ett underskottsavdrag på 203 Mkr 
(203) som är spärrat enligt svenska skatteregler, den så kallade koncern-
bidragsspärren. Det betyder att underskottsavdraget under viss tid är 
spärrat för att användas för utjämning av koncernens skatt och endast kan 
användas för att utjämna den legala enhetens skatt. Spärren upphör från 
beskattningsår 2022.
 Dotterbolagen i Estland och Lettland beskattas endast när utdelning 
sker och då på utdelat belopp. Skattesatsen är för närvarande 20 procent i 
båda länderna. Eftersom någon utdelning inte föreslagits eller beslutats så 
har detta inte påverkat latent skatt i koncernen. Om dotterbolagens resultat 
i perioden hade delats ut i sin helhet hade en skatteskuld på 14 Mkr upp-
kommit.

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Aktuell skatt -1 0 0 0
Uppskjuten skatt -25 -6 -5 -4

-26 -6 -5 -4

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Resultat före skatter 214 31 26 18
Skatt enligt svensk skattesats 
22,0 % -47 -7 -6 -4
Skillnad mellan svensk  
och utländsk skattesats 16 0 0 0
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader -2 0 0 0
Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter 1 1 0 0
Avdragsgilla kostnader,  
ej bokförda 1 0 1 0
Utnyttjade underskottsavdrag 5 0 0 0

-26 -6 -5 -4

UPPSKJUTNA SKATTER

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Byggnader, mark och  
markanläggningar 2 2 0 0
Maskiner och inventarier 17 3 0 0
Varulager 0 -1 0 0
Underskottsavdrag -15 -24 -14 -18
Uppskjuten skatteskuld/  
skattefordran (-) 4 -20 -14 -18

11 SKATT 

Den del av varulagret som redovisas till nettoförsäljningsvärde uppgår till 0 
Mkr (4) vilket belastat årets resultat med 0 Mkr (1). Tidigare nedskrivningar 
till nettoförsäljningsvärde har under året återförts med 4 Mkr (2). Inkurans- 
reserv uppgår till 7 Mkr.

       Koncernen
17-18 16-17

Trävaror 449 167
Avverkningsrätter och timmer 138 29
Vidareförädlade varor 26 0
Förskott till leverantörer - -
Övrigt lager 40 30

653 226

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

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

10 13 1 0

13 VARULAGER 

14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER 

Alla tillgångar är onoterade och värderade till anskaffningsvärde. 

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Andel i bostadsrättsförening 7 0 7 0
Övriga långfristiga fordringar 1 0 0 0
Diverse aktier 0 0 0 0
Redovisat värde                             8 0 7 0

12 FINANSIELLA PLACERINGAR
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Med utgångspunkt från gällande riktvärden för den tillståndspliktiga 
verksamheten på Bitus i Nybro finns en sannolik framtida miljöförpliktel-
se att återställa en sedimenteringsdamm, vars funktion är att samla upp 
föroreningar inom fastigheten där verksamheten bedrivs. Kostnaderna för 
återställande är reserverat under rubriken övriga avsättningar och uppgår 
till 0,6 Mkr.
 Vid anläggningen i Mörlunda har man funnit förekomster av pentaklor- 
fenoler 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. 

1. Beviljad långfristig checkkredit uppgår i koncernen till 0 Mkr (175) då koncernens kredifacili-
tet avseende den svenska verksamheten löper ut 31 maj 2019. Se not 4 för mer information.

1. Beviljad kortfristig checkkredit uppgår i koncernen till motsvarande 378 MSEK (175). Den 
svenska checkkrediten om 220 MSEK 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. De utländska verksamheternas checkkrediter har rörliga räntor (EURIBOR 
eller LIBOR). Säkerheter redovisas i not 19 och likviditets- och kassaflödesrisker inklusive 
finansiella åtaganden beskrivs i not 4. 

       Koncernen
17-18 16-17

Avsättning, reklamation (kortfristig) 3 0
Avsättning, miljöförpliktelse (långristig) 0 1

3 1

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Långfristig del med  
förfallotidpunkt ett till fem år
- banklån och avbetalnings- 
   kontrakt 77 26 0 0
- utnyttjad del av checkräknings- 
   kredit1 0 35 - -
- finansiell leasing 0 3 0 0
Senare än fem år
- banklån och avbetalnings- 
   kontrakt 24 1 0 0

101 65 0 0

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Kortfristig del amorteras  
inom ett år
- banklån och avbetalnings- 
   kontrakt 142 27 100 0
- belånade kundfordringar 21 3 0 0
- finansiell leasing 2 3 0 0
- utnyttjad del av checkräknings- 
   kredit1 125 29 0 0

290 62 100 0

- 1 till 30 dagar2 22 6 0 0
- 31 till 90 dagar 238 3 100 0
- 91 till 365 dagar 30 50 0 0

290 59 100 0

15 AVSÄTTNINGAR

16 LÅNGFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT

17 KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT 

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Upplupna löner och semester-
löneskuld 34 16 2 1
Upplupen skatt på lön 4 0 0 0
Sociala avgifter 9 11 1 1
Övrigt 41 7 4 0

88 34 7 2

18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Fastighetsinteckningar 652 173 0 0
Bostadsrätt 8 0 8 0
Företagsinteckningar 684 378 23 23
Maskiner och inventarier som 
är belastade med äganderätts-
förbehåll 21 30 0 0
Aktier i dotterbolag 358 258 255 255

1723 839 286 278

       Koncernen Moderbolaget
17-18 16-17 17-18 16-17

Garantiförbindelser 30 0 - -
Borgensåtagande för  
koncernföretag 0 - 98 128

30 0 98 128

19 STÄLLDA SÄKERHETER

20 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

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.

Av borgensåtagande för koncernföretag är 98 Mkr (118) ställda till förmån 
för kreditinstitut och 0 Mkr (10) för varuleveranser. Se även övriga avsätt-
ningar not 15.
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            Moderbolaget
17-18 16-17

Erhållna koncernbidrag 42 20
42 20

Ackumulerade anskaffningsvärden 17-18 16-17
Vid årets början 254 254
Förvärv 796 -

1 050 254

Dotterföretag / Org. nr. / Land
Antal

 aktier

Nominellt  
värde  

kr/aktie
Bokfört

värde
Bergs Timber Production AB 
556153-6789 (Sverige) 10 000 100 SEK 118
CF Berg & Co Invest AB  
556186-4702 (Sverige) 1 000 100 SEK 0
Bergs Timber Gransjö AB 
556489-3500 (Sverige) 178 390 100 SEK 47
Bergs Timber Broakulla AB 
556675-7125 (Sverige) 100 000 100 SEK 89
AS Laesti 11562764 (Estland) 400 64 EUR 30
AS EWP 10250689 (Estland) 10 670 64 EUR 45
SIA Vika Wood  
40003241801 (Lettland) 8 617 397 1 EUR 297
SIA Byko-Lat  
4000313985 (Lettland) 48 151 48151 EUR 363
Continental Wood Limited 
05518779 (Storbritannien) 98 960 0,10 GBP 61
    Baltic Distribution Limited  
    03670240 (Storbritannien)
    Baltic Wharf Properties Limited   
    09482470 (Storbritannien)
    Bergs Timber (UK) Limited  
    02557017 (Storbritannien)
        Bergs Shipping Limited 
        (Antigua och Bermuda)
    Crouch Shipping Agency  
    Limited 03859690  
    (Storbritannien)
Enligt balansräkning 2018-12-31 1 050

       Koncernen Moderbolaget
Mkr 17-18 16-17 17-18 16-17
Likvida medel
Kassa och bank 74 1 1 0

Betalda räntor och  
erhållen ränta
Erhållen ränta 0 0 2 2
Erlagd ränta -13 -4 0 0

Förvärv av dotterföretag
Ökning/minskning av posten i 
balansräkningen -100 - -796 -
Förvärvad kassa 14 - - -
Aktieägarlån - - 170 -
Nyemission - - 486 -
Tilläggsköpeskilling - - 40 -
Diskonterad ränta på lån - - -4 -
Transaktionskostnader - - 4 -

-86 0 -100 0
Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar
Ökning/minskning av posten i 
balansräkningen -508 -13 - -
Ökning vid förvärv av  
rörelsegren/dotterbolag 406 25 - -
Bokfört värde på sålda tillgångar 0 -2 - -
Årets avskrivning/nedskrivning -71 -45 - -

-173 -35 0 0

       Koncernen Moderbolaget
Mkr 17-18 16-17 17-18 16-17
Justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet, mm
Av- och nedskrivning av till-
gångar 71 45 0 0
Transaktionskostnader, förvärv - - -4 0
Finansiella poster, orealiserade -5 - - -
Resultat vid försäljning av  
maskiner och inventarier 0 -1 - -
Resultat vid försäljning av  
fastigheter 0 -2 - -
Justering för resultat i förvärvade 
bolag -10 - -

56 42 -4 0

Förändring av skulder till  
kreditinstitut, korta och långa
Ingående balans 124 190 - -
Upptagna lån 115 9 100 -
Amortering av lån -72 -25 - -
Förändring av checkkredit 74 -50 - -
Lån upptagna från Norvik hf vid 
förvärv av dotterbolag 170 0 - -
Lån i förvärvade dotterbolag 243 0 - -
Utgående balans 654 124 100 0

22 BOKSLUTSDISPOSITIONER

23 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

21 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL  
KASSAFLÖDESANALYS

Alla innehav innehas till 100% avseende både kapitalandel och röstandel. 
Transaktionskostnader för förvärvet i maj 2018 har fördelats proportionerligt 
på anskaffningsvärdet för de förvärvade bolagen.
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25 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

Upprättande av finansiella rapporter kräver att företagsledningen gör be-
dömningar 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 15 Mkr varav 15 Mkr är hänförligt till 
underskottsavdrag. Totala skattemässiga underskottsavdrag där skatte-
värdet aktiverats uppgår i koncernen till 65 Mkr (110). För att få redovisa 
uppskjuten skattefordran krävs att det finns övertygande skäl för att skat-
tepliktiga överskott kommer att genereras. Koncernen har tidigare år redo-
visat negativa resultat men har nu två räkenskapsår i rad redovisat positiva 
resultat och starka kassaflöden efter att investeringar och effektiviseringar 
genomförts. Under 2017-18 har verksamheten effektiviserats ytterligare 
med investeringar i produktionen i Vimmerby, Orrefors och Gransjö samt 
en ny värmepanna i Mörlunda. Dessutom ser styrelsen framtida synergier 
med de utländska dotterbolagen som ingår i koncernen sedan mitten av 
maj 2018. Mot bakgrund av detta och de prognoser och bedömningar som 
gjorts över framtida investeringsbehov och resultatutveckling anser styrel-
sen att det finns övertygande skäl för att skattepliktiga överskott kommer 
att genereras. Se även not 11 för ytterligare kommentarer avseende skatt 
och underskottsavdrag.

Uppskjutna skatteskulder
Liksom nämnts i not 11 så beskattas koncernens dotterbolag i Estland 
och Lettland på utdelat kapital eller betalningar att likställa med utdelning. 
Eftersom någon utdelning från dessa dotterbolag inte har beslutats om eller 
föreslagits så har ingen skatteskuld eller uppskjuten skatt redovisats. Om 
hela periodens resultat för dessa bolag delades ut skulle en skatteskuld på 
14 Mkr uppkomma som skulle betalas i samband med utdelningen. Samma 
siffra fast för hela det obeskattade utdelningsbara egna kapitalet i dotter-
bolagen är 40 Mkr. Ingen hänsyn till eventuella utdelningsbegränsningar i 
finansieringsavtal eller dylikt har påverkat denna beräkning.

Nedskrivningsprövning
De redovisade värdena för koncernens tillgångar med undantag för varu-
lager 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 nedskrivningsbehov föreligger. Koncernens verksamhet består av 
produktion och försäljning av sågade och vidareförädlade trävaror.
 Den svenska verksamheten bedrivs i tre rörelsedrivande dotterbolag 
med gemensamma funktioner för råvaruanskaffning, marknad och eko-
nomi. Koncernen har sex producerande enheter där inriktningen för varje 
enhet styrs av att främja koncerns resultat. Mot bakgrund av detta görs 
nedskrivningsprövning för den svenska verksamheten mot nyttjandevärdet 
från koncernens totala kassagenererande förädlingsverksamhet. Avseende 
de utländska dotterbolagen ses de två lettiska bolagen som separata en-
heter vid nedskrivningsprövning. Hela verksamheten i England ses som en 
enhet (handel, logistik och distribution) liksom den estniska verksamheten 
som består av två sågverk med gemensam administration och ledning.
 Vid framräkning av nyttjandevärdet har för de kassagenererande en-
heterna gjorts viktiga uppskattningar och bedömningar om den framtida 
ekonomiska utvecklingen. De viktigaste parametrarna för verksamheten 
avser utveckling av produktionsvolymer, leveransvolymer, råvarupriser 
och försäljningspriser. Antagandet om volymer och priser resulterar i en 
nivå för EBITDA. Beräkningarna baserar sig på en prognosperiod på fem 
år. Under prognosperioden antas att genomförda åtgärder medför att en 
förbättring uppnås i täckningsbidraget från försäljning av sågade trävaror. 
Den uthålliga nivån på EBITDA uppgår, för perioden efter prognosperioden, 
för koncernens verksamhet till 5,0–9,5 procent (7,0) beroende på bedömd 
nivå på varje prövad enhet. Efter det femte året har ett livslångt tillväx-
tantagande på 2,0 procent (2,5) gjorts baserat på det femte prognosåret. 
De prognostiserade kassaflödena har sedan nuvärdesberäknats med en 
diskonteringsränta om 9,9–10,2 procent (10,2) efter skatt. Variationen 
beror på olika skattesatser i olika länder. Diskonteringsräntan motsvarar en 
bedömd genomsnittlig kapitalkostnad, det vill säga den vägda summan av 
avkastningskrav på eget kapital och kostnaden för externt upplånat kapital 
justerat för bransch och företagsspecifika faktorer (WACC).  

24 NÄRSTÅENDE

Moderbolaget har närståenderelationer som innefattar ett bestämmande 
inflytande över sina dotterbolag, se not 23. För skulder och fordringar på 
dotterbolag se moderbolagets balansräkning. 
 Moderbolaget har sålt tjänster och fakturerat vissa omkostnader till 
koncernföretag med 7 Mkr (6).
 Koncernbolag har gjort inköp av 57 Mkr (0) från huvudägaren Norvik eller 
bolag ägda av Norvik. Koncernbolag har sålt varor för 78 Mkr (0) till Norvik 
eller bolag ägda av Norvik. Dessa uppgifter gäller koncernbolags transak-
tioner under den tid de har tillhört koncernen.
 Ledamöter i styrelsen kontrollerar 68,6 procent (37,6) av rösterna i Bergs 
Timber AB. Andra ledande befattningshavare kontrollerar 0,2 procent (8,0) 
av rösterna i Bergs Timber AB. Som beskrivits i not 6 har definitionen av 
ledande befattningshavare ändrats under räkenskapsåret som en följd av 
förvärvet av Norvik-bolagen.
 Huvudägaren Norvik har, i samband med tidigare nämnda förvärv, 
lämnat ett åtagande att inte rösta för sitt fulla innehav av aktier på bolags-
stämma i Bergs Timber. Åtagandet innebär att Norvik inte får rösta för egna 
aktier i Bergs Timber som representerar mer än 90 procent av det antal rös-
ter som innehas av övriga aktieägare. Vidare innebär åtagandet att Norvik 
inte ska verka för att styrelseledamöter i Bergs Timber som är aktiva inom 
Norvik-koncernen eller annars på ett väsentligt sätt förknippade med Nor-
vik inte vid någon tidpunkt ska utgöra en majoritet i Bergs Timbers styrelse. 
Åtagandena gäller så länge som Norviks innehav i Bergs Timber överstiger 
45 procent av det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber. Norvik har 
även ingått ett lock-up avtal i samband med apportemissionen. Norvik är 
förhindrat att under två år efter förvärvets slutförande att avyttra sina aktier 
i Bergs Timber över börs. Avyttring utanför börs får ske om Norvik efter 
transaktion fortfarande äger minst 40 procent av antalet aktier.
 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. Michael Bertorp har via bolag fakture-
rat 0,1 Mkr för styrelsearvode för 2017. Från 2018 och framåt tillgodogörs 
styrelsearvoden fysiska personer.
 Ett företag ägt av Michael Bertorp har sålt konsulttjänster i samband 
med förvärvet av Norvik-bolagen till ett värde av 0,5 Mkr (0) inklusive  
kostnadsersättningar. Ledamoten Magnus Wennerholm arbetar för en  
advokatfirma som har sålt advokattjänster till koncernen för 0,1 Mkr (0,1). 
Ett bolag ägt av den ledande befattningshavaren Niklas Sjöfors har sålt 
skogliga tjänster till ett värde av 4,0 Mkr (3,1), och skogsprodukter till ett 
värde av 1,2 Mkr (0,8). Den ledande befattningshavaren Jörgen Karlsson 
har sålt skogsprodukter till koncernen för 1,1 Mkr, marginellt belopp 
föregående år. Den ledande befattningshavaren Patrik Siljemark har sålt 
skogsprodukter till koncernen till ett värde av 0,7 Mkr (0,3) Den ledande 
befattningshavaren Per-Åke Bergh har gjort inköp från koncernbolag för  
0,3 Mkr (0) samt sålt skogsprodukter till koncernen för 0,1 Mkr (1,8). Den 
ledande befattningshavaren Anders Johansson har sålt skogsprodukter 
till koncernbolag för 0,2 Mkr (0). Ledamoten och arbetstagarrepresentan-
ten Patrik Ivarsson De ledande befattningshavarna Henrik Egnell, Patrik 
Siljemark, Maria Berggren, Anders Johansson, Jörgen Karlsson och 
arbetstagarrepresentanten Patrik Ivarsson gjorde föregående räkenskaps-
år marginella inköp från koncernbolag. Affärerna sker till marknadsvärde. 
Utöver vad som angivits ovan eller i not 6 har inga andra transaktioner med 
närstående fysiska personer ägt rum.
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EBITDA-
marginal, %

Terminal-
tillväxt, %

WACC, 
%

Sysselsatt
kapital, Mkr

Återvinningsvärde 5,0–9,5 2,0 9,9–10,2 2 095
Redovisat värde 1 602
Marginal/Övervärde 493

Då återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet föreligger inget 
nedskrivningsbehov.

Terminaltillväxt WACC
Känslighetsanalys 
Antaget värde i modellen 2,0 % 9,9–10,2 %
Ändrat värde + 1 % ger + 203 Mkr - 216 Mkr
Ändrat värde – 1 % ger - 151 Mkr + 286 Mkr

Känslighetsanalysen visar att marginalen är tillräckligt stor för att klara en 
negativ förändring enligt ovan. Vi har även simulerat en sänkning av den 
uthålliga EBITDA-nivån med 1 procent Vid en sänkning med 1 procent av 
uthållig EBITDA-nivån sänks återvinningsvärdet med -289 Mkr. Beräkning-
arna visar att även denna förändring ryms inom marginalen. Marginalen är 
högre än vid beräkningarna föregående år. Styrelsen kommer att fortsatt 
följa utvecklingen av de nyckelfaktorer som ligger till grund för beräkning-
arna.

26 FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG OCH  
RÖRELSEGREN

Förvärv av Norvik hf:s verksamhet i Baltikum och Storbritannien
Den 15 maj 2018 slutfördes förvärvet av Norvik hf’s verksamhet i Baltikum 
och Storbritannien. Förvärvet består av samtliga aktier i Aktsiaselts Laesti 
och Aktiaselts EWP i Estland, som driver två sågverk, SIA Vika Wood som 
driver ett sågverk i Lettland, Byko-Lat SIA, bedriver vidareförädlingsverk-
samhet i Lettland samt Continental Wood Limited som bedriver distribu-
tions- och hamnverksamhet i England. Samtliga bolag benämns nedan 
som målbolagen.
 Förvärvet har betalats dels genom 170 miljoner nyemitterade aktier i 
Bergs Timber AB, dels med 270 Mkr som kontant betalning. Den kontanta 
betalningen har erlagts med 100 Mkr i samband med slutförandet av för-
värvet den 15 maj 2018, varefter återstår betalningar av köpeskillingen den 
30 juni 2019 med 100 Mkr och den 30 juni 2020 med 70 Mkr. Vidare ingår 
i villkoren en möjlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling vilken kan uppgå 
till högst 40 Mkr baserat på resultatutfallet för perioderna 2018, 2019 och 
2020. Tilläggsköpeskillingen bedöms få fullt utfall och har i förvärvsanaly-
sen diskonterats med en räntesats om 5 procent, vilket motsvarar riskfri 
ränta med påslag för branschspecifik riskpremie. Baserat på en börskurs 
på transaktionsdagen den 15 maj om 2,85 kr/aktie för Bergs Timber AB och 
valutakurser samma dag, uppgår den överförda ersättningen/förvärvspriset 
till 788 Mkr före förvärvsrelaterade kostnader.
De förvärvade bolagen ingår i koncernredovisningen från den 15 maj 2018 
och har bidragit med 1 158 Mkr i nettoomsättning och med 78 Mkr i rörel-
seresultat. Om bolagen hade ingått från och med räkenskapsårets början, 
den 1 september 2017, hade det bidragit med 2 378 Mkr i nettoomsättning 
och med 162 Mkr i rörelseresultat.
 Förvärvsmetoden har tillämpats för redovisning av förvärvet. En förvärv-
sanalys har gjorts och framgår av tabellen nedan. 

Identifierbara nettotillgångar vid förvärvstidpunkten, Mkr
Immateriella anläggningstillgångar 14
Materiella anläggningstillgångar 446
Varulager 287
Kortfristiga fordringar 259
Kassa och bank 14
Långfristiga skulder, räntebärande -148
Övriga långfristiga skulder -28
Checkräkningskrediter -39 
Kortfristiga räntebärande skulder -47
Övriga kortfristiga skulder -146
Summa identifierbara nettotillgångar 612
Goodwill 176
Överförd ersättning 788

Förvärvens effekt på kassaflödet, Mkr
Köpeskilling inkl tilläggsköpeskilling 788
Ej utbetald köpeskilling -688
Likvida medel i förvärvade bolag -14
Effekt på kassaflödet 86

Identifierbara nettotillgångar Totalt (Mkr)
Byggnader 4,1
Mark 1,6
Markanläggning 1,5
Maskiner och inventarier 17,9
Varulager 36,1
Kortfristiga skulder -4,0

57,2

Förvärv av sågverket i Vimmerby – räkenskapsåret 2016/2017
Betalningen för sågverket i Vimmerby gjordes dels genom apportemission 
av 11 000 000 aktier av serie B i Bergs Timber och dels genom kontant 
betalning om 30,6 Mkr. Förvärvspriset på verksamheten uppgick till 
57 228 147 kronor och därutöver transaktionskostnaderna till 1,4 Mkr.  
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 Mkr och resultat före 
finansiella poster med 7,6 Mkr. Vimmerbysågen hade, om den ingått under 
Bergs Timbers hela räkenskapsår 2016–2017, tillfört koncernens netto- 
omsättning cirka 245 Mkr. 
 En förvärvsanalys upprättades med ledning av börskursen på transak-
tionsdagen. Köpeskillingen 57,2 Mkr fördelas enligt nedan.

Vid förvärvet har värden åsatts varumärke, 11 Mkr, och avtalsrelationer, 
3 Mkr, och framgår som immateriell anläggningstillgång i tabellen ovan. 
Dessa har bedömts ha en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar 
görs linjärt för att fördela kostnaden över deras bedömda nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperioden för varumärken uppgår till 10 år och för kundrelationer 
till 15 år.
 Goodwill utgörs av det belopp varmed den totala köpeskillingen översti-
ger identifierbara nettotillgångar. Goodwill motiveras av god lönsamhet och 
samt den personal och organisation som finns i de förvärvade bolagen.

Den totala kostnaden för att genomföra förvärvet uppgick till 14 Mkr, 
varav 7 Mkr avser transaktionskostnader och har belastat räkenskapsår-
ets resultat medan 7 Mkr avser emissionskostnader som redovisas direkt 
mot koncernens egna kapital. Transaktionskostnaden ingår i raden övriga 
externa kostnader.

Utdelas till aktieägarna Kronor 34 078 769
Överförs i ny räkning Kronor 467 486 244

Kronor 501 565 013

27 FÖRSLAG PÅ VINSTDISPOSITION 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående 
vinstmedel enligt balansräkningen 501 565 013 kronor, varav överkursfond 
402 632 696 kronor disponeras på följande sätt:

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 10 maj 2019.

Utfallet från prövningen visar följande resultat;
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28 DEFINITIONER AV NYCKELTAL

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

Icke IFRS-resultatmått Beskrivning Orsak till användning av mått
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg av finansiel-

la kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt 
kapital

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

Balansomslutning/Totala tillgångar Värdet av samtliga tillgångar Balansomslutningen används i nyckeltalet avkast-
ning på totalt kapital

Direktavkastning Föreslagen utdelning i procent av aktiekurs vid  
räkenskapsårets slut

Visar ur ett aktieägarperspektiv avkastningen på 
aktien vid bokslutsdagens aktiekurs 

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

Detta nyckeltal används för analys av värde-
skapande

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

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

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

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

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

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 personaloptions-
program

Måttet finns definierat i IFRS, men en något avvi-
kande definition gör att nyckeltalet redovisas som 
ett icke IFRS-nyckeltal

Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och avsättningar med avdrag  
för likvida medel och kortfristiga placeringar

Visar den totala räntebärande skulden vilken är 
viktig att följa över tid

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning Rörelsemarginal är en nyckelkomponent för att följa 
värdeskapande

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Ett traditionellt mått för att visa finansiell risk,  
uttryckt som hur stor del av det totala bundna  
kapitalet som finansierats av aktieägarna

Sysselsatt kapital Eget kapital med tillägg av räntebärande skulder  
och avsättningar

Sysselsatt kapital används i nyckeltalet avkastning 
på sysselsatt kapital

Utdelningens andel av eget kapital Totalt utdelat belopp dividerat med eget kapital Ett mått som visar hur stor del av det egna kapitalet 
som delas ut

Utdelningens andel av vinsten Totalt utdelat belopp dividerat med årets resultat  
efter skatt

Ett mått som visar hur stor andel av årets resultat 
som delas ut

ANVÄNDA INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) RESULTATMÅTT
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
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AVSTÄMNINGSTABELLER

1 sept 2017– 
31 dec 2018

1 sept 2016– 
31 aug 2017

Rörelseresultat 229 37
Nettoomsättning 3 031 1 244
Rörelsemarginal, % 7,6 3,0

Årets resultat 188 31
Nettoomsättning 3 031 1 244
Nettovinstmarginal, % 6,2 2,5

Rörelseresultat 229 37
Avskrivningar och nedskrivningar 71 45
EBITDA 300 82
Nettoomsättning 3 031 1 244
EBITDA-marginal, % 9,9 6,6

Eget kapital 1 052 398
Räntebärande skulder 654 123
Avsättningar 3 1
Sysselsatt kapital 1 709 522

Resultat efter finansiella poster 214 31
Finansiella kostnader 15 6
Summa 229 37
Genomsnittlig sysselsatt kapital 1 116 530
Avkastning på sysselsatt kapital, % (12 månader) 15,4 7,0

Långfristig checkräkningskredit 0 35
Övriga långfristiga räntebärande skulder 238 30
Kortfristig checkräkningskredit 146 29
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 270 30
Summa räntebärande skulder 654 123
Likvida medel -74 -1
Räntebärande nettoskuld, Mkr 580 122

Räntebärande nettoskuld 580 122
Eget kapital 1 052 398
Nettoskuldsättningsgrad 0,55 0,31

Eget kapital 1 052 398,4
Totala tillgångar 2 074 693
Soliditet, % 50,7 57,5

Nettoomsättning 3 031 1 244
Antal anställda, medelantal 1 026 208
Nettoomsättning per anställd, tkr 2 954 5 980

Eget kapital 1 052 398
Antal aktier vid periodens slut, tusental 340 788 170 788
Eget kapital per aktie, kr 3,09 2,33

Kassaflöde 236 112
Antal aktier vid periodens slut, tusental 340 788 170 788
Kassaflöde per aktie, kr 0,69 0,65

Utdelning 34,0 8,5
Antal aktier vid periodens slut, tusental 340 788 170 788
Utdelning per aktie, kr 0,10 0,05

Avstämning alternativa nyckeltal
I årsredovisningen intagna nyckeltal följer främst av upplysningskrav enligt IFRS och års- 
redovisningslagen. Som komplement refereras det till ett antal nyckeltal som inte definie-
ras inom IFRS-regelverket eller direkt i resultat- och balansräkning i syfte att åskådliggöra 
företagets resultatutveckling, finansiella ställning och hur bolaget har förräntat sitt kapital. 
Dessa mått beräknas inte alltid på samma sätt av alla företag. I avstämningstabellen nedan 
presenteras beräkning av de mest väsentliga alternativa nyckeltalen som presenteras i 
årsredovisningen.



68

FINANSIELLA RAPPORTER

ÅRSREDOVISNING 2017/2018 | BERGS TIMBER AB

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 11 april 
2019. Årsredovisningen och koncernredovisningen föreslås fastställas på årsstämman den 8 maj 2019. 
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 rätt-
visande 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 april 2019

Michael Bertorp Åke Bergh Lars Gustafsson
Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Ingrida Bluma Jon Helgi Gudmundsson Gudmundur H Jónsson 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

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

  
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2019

Magnus Andersson   Christian Johansson
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Bergs Timber AB (publ) org nr 556052-2798

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Bergs Timber AB (publ) för räkenskapsåret 2017-09-01 
- 2018-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 38-68 i detta dokument.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2018 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 finansiella 
ställning per den 31 december 2018 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 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 
 Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den komplet-
terande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisions-
utskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 
11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa 
kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i  
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits 
det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moder- 
företag 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 bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den 
aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för 
revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata 
uttalanden om dessa områden. 
 
Värdering av materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 771 MSEK i koncer-
nens balansräkning vilket är en väsentlig del av koncernens totala 
tillgångar. 
 Nedskrivningprövningar för dessa tillgångar baserar sig bland 
annat på utveckling av produktionsvolymer och leveransvolymer 
och bygger på antaganden om bland annat råvarupriser och 

försäljningspriser. Förändringen i dessa bedömningar har stor 
påverkan på koncernens framtida kassaflöden och därigenom på 
bedömt återvinningsvärde på materiella anläggningstillgångar och 
eventuella nedskrivningsbehov. 
 För ytterligare information hänvisas till avsnittet om koncernens 
redovisningsprinciper sidan 54 samt uppskattningar och bedöm-
ningar på sidan 64. 

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte 
begränsade till dessa:
• utvärdering av koncernens processer och principer för  

upprättande av nedskrivningsprövningar 
• granskning av den modell som använts för diskontering av  

framtida kassaflöden för aritmetisk korrekthet,
• utvärdering av väsentliga antaganden gjorda av företagsled-

ningen vid nedskrivningsprövning av kassagenererande enheter 
samt känsligheten för förändringar i dessa antaganden, 

• utvärdering av precision i tidigare års väsentliga antaganden och 
bedömningar i förhållande till faktiska utfall samt

• granskning av att ändamålsenliga redovisningsprinciper  
tillämpas och att erforderliga notupplysningar lämnas. 

Värdering av varulager
Koncernen innehar betydande lager av timmer, avverkningsrätter, 
sågade och vidareförädlade varor som innehas av flera olika 
produktionsföretag i flera länder. Varulager redovisas till 653 MSEK 
i koncernens balansräkning, vilket är en väsentlig del av koncer-
nens balansräkning. Värdering av varulager kräver tydliga riktlinjer 
och är föremål för företagsledningens uppskattningar för att fast-
ställa dess anskaffningskostnad, bedömningar av dess säljbarhet 
och nettoförsäljningsvärde. Även transaktionsintensiteten och 
omsättningshastigheten i lagret påverkar komplexiteten i posten.
 För koncernens redovisningsprinciper för redovisning av varu- 
lager se sidan 55 samt för tilläggsupplysningar om inkuransavsätt-
ningar hänförliga till varulager, se not 13. 

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte 
begränsade till dessa:
• granskning av koncernens redovisningsprinciper och enskilda 

enheters redovisning av varulager,

• observationer vid varulagerinventeringar,

• granskning av varulagervärderingar, 

• utvärdering av företagsledningens uppskattningar och  
bedömningar genomförda i samband med upprättande av 
inkuransreserver samt

• granskning av att erforderliga notupplysningar lämnas.

Förvärv 
Under 2018 förvärvade Bergs Timber Norvik hf:s trävaruverksam-
het i Baltikum och Storbritannien. 
 Vi har fokuserat på förvärvet eftersom transaktionen är av stor 
betydelse för Bergs Timber och har en väsentlig påverkan på 
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koncernens finansiella ställning samt att upprättande av förvärv-
sanalys, som innebär identifiering av förvärvade tillgångar och 
skulder och dess verkliga värden, kräver väsentliga och komplexa 
bedömningar och uppskattningar av ledningen.
 Bergs Timbers upplysningar avseende förvärv har inkluderats i 
not 26 Förvärv av dotterföretag och rörelsegren på sidan 65, som 
också beskriver antaganden vid upprättandet av förvärvsanalysen.

Våra granskningsåtgärder: 
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte 
begränsade till dessa:
• utvärdering av processen för att upprätta förvärvsanalysen 

• bedömning av väsentliga villkor i köpeavtal. 

• granskning av förvärvsanalysen vilket inkluderar en utvärdering 
av företagsledningens antaganden och bedömningar av  
förvärvade tillgångar. 

• involvering av våra värderingsspecialister i bedömningen av  
värderingsmetoder samt väsentliga antaganden i bedömda 
verkliga värden av förvärvade tillgångar och skulder

• granskning av att ändamålsenliga redovisningsprinciper  
tillämpas och att erforderliga notupplysningar lämnas

Annan information än årsredovisningen och koncernredovis-
ningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-37 
och sidorna 72-77. Det är styrelsen och verkställande  
direktören som har ansvaret för denna andra information. 
 Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.
 I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
 Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, 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 koncernredovisningen upprättas och 
att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av 
EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer 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 koncernredovisning-
en ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömning-
en av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om styrelsen 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 påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets  
finansiella rapportering. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen 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 revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.
 Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att  
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 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 om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i  
den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions- 
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet om årsredovisningen 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, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis  
avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärs- 
aktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla 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 avseende oberoende, och ta upp 
alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka 
vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.
 Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi 
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revi-
sionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive 
de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och 
som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områ-
dena. 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 allmänintresset av denna kommunikation.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Bergs Timber AB (publ) för räkenskaps-
året 2017-09-01 – 2018-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av  
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings- 
behov, likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för- 

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot  
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.
 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige  
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt  
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av för- 
valtningen och förslaget 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 utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
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  
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning
Under räkenskapsåret 2017-09-01 – 2018-12-31 har avdragen 
skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid 
enligt vad som stipuleras i skatteförfarandelagen. Detta har inte 
medfört någon skada för bolaget.

Christian Johansson, Nybro, Magnus Andersson, Kalmar, utsågs 
till Bergs Timber ABs revisorer av bolagsstämman 2018-01-25 
och har varit bolagets revisorer sedan 2017-01-26.

  Kalmar den 15 april 2019

Christian Johansson  Magnus Andersson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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5 år i sammandrag
Belopp i Mkr

2017–2018
16 månader

2016–2017
12 månader

2015–2016
12 månader

2014–2015
12 månader

2013–2014
12 månader

Fakturering och resultat
Nettoomsättning 3 031 1 244 894 853 665
Rörelseresultat före avskrivningar 300 82 46 11 29
Avskrivningar och nedskrivningar -71 -45 -43 -40 -36
Rörelseresultat 229 37 2 -30 -7
Finansiella poster netto -15 -6 -6 -8 -6
Resultat efter finansiella poster 214 31 -4 -37 -13
Balansposter och kapital per 31/8
Immateriella tillgångar 191 2 2 2 2
Materiella anläggningstillgångar/ 
biologiska tillgångar 771 264 251 245 234
Finansiella anläggningstillgångar 8 22 28 22 11
Varulager 653 226 254 189 151
Kortfristiga fordringar 377 178 113 106 90
Kassa och bank 74 1 17 0 2
Eget kapital 1 052 398 347 266 253
Långfristiga skulder 245 65 54 18 102
Kortfristiga skulder 777 229 263 280 135
Balansomslutning 2 074 693 663 564 490
Sysselsatt kapital 1 709 488 538 454 413
Eget kapital per aktie, kr1) 3,09 2,33 2,17 2,34 2,62
Antal anställda, medelantal, st 1 006 208 187 178 158
Antal aktier vid årets slut, st 340 787 689 170 787 689 159 787 689 113 449 259 96 592 860
Investeringar i
Materiella anläggningstillgångar/ 
biologiska tillgångar, Mkr 173 35 18 10 50
NYCKELTAL
Avkastningsstruktur
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,4 7,3 0,5 -6,8 -1,7
Resultatstruktur
Rörelsemarginal, % 7,6 3,0 0,3 -3,5 -1,1
Nettovinst marginal, % 6,2 2,0 -0,4 -4,3 -2,0
Resultat per aktie efter skatt,  
före och efter utspädning, kr2) 0,75 0,15 -0,03 -0,26 -0,09
Utdelning per aktie (17-18 förslag), kr 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00
Nettoomsättning per anställd, tkr 3 013 5 980 4 782 4 794 4 210
Kassaflöde, Likviditet och soliditet
Kassaflöde från den  
löpande verksamheten, Mkr 236 112 -34 40 -48
Kassaflöde enligt ovan per aktie, kr2) 0,94 0,65 -0,21 0,35 -0,50
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,55 0,31 0,50 0,70 0,63
Soliditet, % 50,7 57,5 52,3 47,0 52,0
Tillväxt 
Förändring av nettoomsättning, % 143,7 39,1 4,8 28,3 -19,3
Förändring av balansomslutning, % 199,4 4,4 17,6 15,1 -18,9
Förändring av sysselsatt kapital, % 250,5 -9,4 18,5 10,1 -17,7
Förändring av eget kapital, % 164,1 14,8 30,5 5,2 32,4
Intäkt trävaror/nettoomsättningen, % 33 53 69 55 0
Intäkt biprodukter/nettoomsättning, % 6 11 15 13 0
Volymer i sågverken 
Produktionsvolym, m3 896 000 462 000 337 000 321 000 224 000
Försäljningsvolym, m3 900 000 494 000 329 000 313 000 237 000

1) Baseras på antal aktier vid årets slut
2) Baseras på medeltal antal aktier under året
    Definitioner av nyckeltal se not 28.
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Pro formainformation

RESULTATRÄKNING 2018

Belopp i Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
Nettoomsättning 792 899 805 772 3 268
   Sågverk 531 572 541 555 2 199
   Vidareförädling 226 301 232 206 965
   Övrigt 35 26 32 12 105

EBITDA 80 106 83 75 345
   Sågverk 59 77 64 57 257
   Vidareförädling 19 25 18 20 82
   Övrigt 3 4 1 -3 5

EBITDA-marginal, % 10,1 11,8 10,3 9,7 10,6
   Sågverk 11,1 13,5 11,8 10,3 11,7
   Vidareförädling 8,4 8,3 7,6 9,7 8,5

Rörelseresultat 63 88 65 56 272
   Sågverk 47 65 51 44 207
   Vidareförädling 15 21 14 16 66
   Övrigt 2 3 0 -4 0

Rörelsemarginal, % 8,0 9,8 8,1 7,2 8,3
   Sågverk 8,9 11,4 9,8 8,1 9,4
   Vidareförädling 6,6 7,0 6,0 7,8 6,8

Proformaredovisning 
De förvärvade bolagen är fullt ut konsoliderade i räkenskaperna från den 15 maj 2018. Från och med 2019 kommer 
bolagets räkenskapsår att sammanfalla med kalenderåret. För att möjliggöra jämförelse med de rapportperioder som 
kommer att vara tillämpliga under 2019, har pro formainformation per kalenderkvartal och januari–december 2018 tagits 
fram och framgår i tabellen nedan. Proformaredovisningen har ställts samman utifrån både reviderade och icke revidera-
de räkenskaper och syftet är endast att illustrera den hypotetiska påverkan förvärvet skulle ha haft på resultaträkningen. 
För pro forma perioderna antas att förvärvet skedde i början av respektive period. 
 Även information för de segment som kommer att redovisas från och med 2019 framgår av tabellen. Segmenten är 
Sågverk (sågverk, inklusive integrerad hyvling, i Bergs Timber Production, Vika Wood och Laesti) samt Vidareförädling 
(Byko-Lat och Bitus). Övrigt avser distributionsaffären i Storbritannien, koncerngemensamt och elimineringar.
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Aktieägarinformation

Årsstämma
Årsstäma i Bergs Timber AB kommer att äga rum klockan 
10:30, onsdag den 8 maj 2019 i konsertsalen på Campus 
Hultsfred (Metropol), Transportgatan 4, Hultsfred. 

Anmälan och deltagande 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
• Vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden 

förda aktieboken för bolaget torsdagen den 2 maj 2019

• Anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs 
Timber AB, Att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 
84 Mörlunda, per mail, info@bergstimber.se, per tele-
fon 010-19 98 500 eller telefax 0495-231 29 senast 
klockan 15:00, fredagen den 3 maj, 2019. Vid anmälan 
ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, 
telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i 
den gemensamma lunchen klockan 12:30, ska samtidigt 
anmäla detta. Använd gärna anmälningsblanketten nedan.

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 
Euroclear Sweden. Sådan registrering ska ha gjorts senast 
torsdagen den 2 maj 2019. Aktieägaren bör underrätta sin 
bank eller förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 
2 maj 2019. 
 För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i 
original översändas före stämman. Använd gärna fullmakts-
formuläret, vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida. Den 
som företräder juridisk person ska förete en bestyrkt kopia 

av registreringsbevis som får vara högst ett år gammal. 
Fullmakter och registreringsbevis bör vara bolaget tillhanda 
senast den 3 maj 2019 under ovanstående adress.

Handlingar inför årsstämman 
Alla aktieägare som anmält intresse via särskilt utskick kom-
mer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 
hemsänd. Årsredovisning samt fullständiga kallelsehand-
lingar finns också att ladda ner från bolagets hemsida. 
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga 
handlingar att behandla på årsstämman, och som ska hållas 
tillgängliga enligt aktiebolagslagen, finns på bolagets kontor 
med adress Bergs Timber AB, Bergs Väg 13, 570 84 Mör-
lunda från och med den 15 april 2019, och kan på begäran 
sändas till dem som så önskar och uppger sin postadress. 
Samtliga ovanstående handlingar kommer också att fram-
läggas på stämman.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 0,10 kronor 
per aktie, (0,05), samt att avstämningsdag för utdelning 
ska vara fredag den 10 maj. Utbetalning genom Euroclear 
Sweden, beräknas kunna ske onsdagen den 15 maj.

Kalendarium
8 maj 2019 Delårsrapport 1 januari–31 mars 2019

8 maj 2019 Årsstämma, räkenskapsåret 2017/18

28 augusti 2019 Delårsrapport 1 januari–30 juni 2019

31 oktober 2019 Delårsrapport 1 januari–30 september 2019

5 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019
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Adresser till kontor och  
anläggningar
HUVUDKONTOR
Bergs Timber AB (publ) 
Bergs väg 13 
570 84 Mörlunda 
Tel: 010-19 98 500 
Fax: 0495-231 29 
info@bergstimber.se 
www.bergstimber.se

ESTLAND
Savi Sawmill
Savi 42
Pärnu 80047
58.397334 / 24.536924
Tel: +372 504 3693
www.laesti.ee

Sauga Sawmill
Kilksama
Sauga parish 85003
58.438658 / 24.530764
Tel: +372 5662 0579
www.laesti.ee

LETTLAND
SIA BYKO-LAT
Lacplesa street 75-5/6
Riga
LV-1011
Tel: +371 67 288086

Anläggning i Valmiera
SIA BYKO-LAT 
Jorvika
Koceni rural territory, Koceni 
municipality
LV-4220
Tel: +371 64 207885

Anläggning i Cesis
SIA BYKO-LAT
Katrinkalns
Drabesu rural territory
Amata municipality
LV-4220
Tel: +371 64 107102

SIA VIKA WOOD
Punti
Laucienes pagasts
Talsu novads 
LV-3285
Tel. +371 6 32 91 800
www.vikawood.lv/eng

SVERIGE
Bergs Timber Production AB
Bitus
Orreforsvägen 49 
382 94 Nybro 
Tel: 010-19 98 500 

Bergs Timber Production AB
Mörlunda
Bergs väg 13 
570 84 Mörlunda 
Tel: 010-19 98 500 

Bergs Timber Production AB
Vimmerby 
Hamra såg 140  
598 91 Vimmerby 
Tel: 010-19 98 500

Bergs Timber Production AB
Orrefors 
Bråtemålavägen 3 
380 40 Orrefors 
Tel: 010-19 98 500 

Bergs Timber Gransjö AB 
Gransjö 104 
361 94 Eriksmåla 
Tel: 0471-73 52 00 

Bergs Timber Broakulla AB 
Kalvamo 102 
361 93 Broakulla 
Tel: 0471-483 00 

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

STORBRITANNIEN
Bergs Timber (UK) Ltd
Winterton House,  
1st Floor High Street, 
Westerham, Kent, TN16 1AQ
Tel. +44 (0)1959 562 181
www.bergstimber.co.uk

Baltic Distribution Ltd.
Baltic Wharf,  
Rochford SS4 2HA
Tel: +44 (0) 7831 509 006
+44 (0) 7831 509006
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BERGS TIMBER

1919

Carl Fabian Berg
1879–1971
År 1919 startade Carl 
Fabian Berg företaget 
som under decennier 
kom att heta C F Berg 
& Co. Carl Fabian var 
snickare och behövde 
virke för sin yrkesutöv-
ning. Han startade en 
verksamhet med mobila 
sågverk som flyttades 
från plats till plats i 
skogen.

Alf Bergh
1915–2004
Under sonen Alf Berghs  
tid utvecklades bolaget 
till ett av Sydsveriges 
största sågverks- 
företag.

Sågen drevs 1946 med hjälp av en ångmaskin.

På 1940-talet kom Bergs till Mörlunda i Småland, 
där företaget ännu idag har ett sågverk.

Foto: Mörlunda-Tveta Hembygdsförening och Pelle Lindström.
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1984 2019

Bergs tillverkade även arbetskläder för de  
anställda men även till försäljning under en period.

Mörlunda. Virkesleverans skedde med tåg 
direkt från anläggningen i Mörlunda.

Lossning av helstam.

Från vänster: Christer Olsson,  
Rune Thapper, Ivan Karlsson och Åke Bergh.

Företaget noterades på  
Stockholms-börsen 1984.
Sedan 2006 heter företaget  
Bergs Timber AB.

Läs om det nya Bergs Timber 
 på sidorna 4–5.

Foto: Enn Johari.

Foto: Enn Johari.

Foto: Enn Johari.

Foto: Enn Johari.

Foto: Mörlunda-Tveta Hembygdsförening.
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