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Bergs Timber i korthet
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RESULTAT PER AKTIE (kr)
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Räkenskapsåret 
(september 2010 – augusti 2011)
•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	853,0	
(916,0) Mkr, rörelseresultatet blev -36,6 
(41,9) Mkr vilket gav ett resultat efter finan-
siella poster med -53,5 (32,0) Mkr.
•	 Resultat	efter	skatt	blev	-39,4	(24,1)	
Mkr vilket gav ett resultat per aktie på -5,71 
(3,49) kronor per aktie. Eget kapital per aktie 
uppgår till 33,33 (39,30) kronor.
•	 Det	försämrade	resultatet	beror	främst	
på minskade utleveranser, försämrade för-
säljningspriser på sågade trävaror samt ökade 
råvarukostnader.
•	 Under	räkenskapsåret	såldes	knappt	en	
tredjedel av koncernens skogsmarksinnehav. 
Rörelseresultatet påverkades positivt med 
31,8 (0) Mkr från denna försäljning.
•	 Rörelseresultatet	har	under	räkenskaps-
året påverkats positivt med 3,7 (4,4) från om-
värdering av det återstående skogsinnehavet.
•	 Under	räkenskapsåret	fattades	beslut	om	
nedläggning av sågverket i Järnforsen. Årets 
resultat har påverkats negativt med -8,8 (0) 
Mkr av nedskrivning av maskiner och inven-
tarier samt övriga kostnader i samband med 
att verksamheten i Järnforsen avvecklas.
•	 Resultatet	har	påverkats	positivt	av	valu-
takursdifferenser med 9,7 (2,5) Mkr.
•	 Kassaflödet	från	den	löpande	verksamhe-
ten uppgår till -45,2 (43,3) Mkr. 
•	 Produktionen	av	sågade	trävaror	har	
minskat med 9 procent under räkenskapsåret. 

Kvartal 1 
•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	215,2	
(215,5) Mkr, rörelseresultatet blev -1,1 
(11,1) Mkr vilket gav ett resultat efter finan-
siella poster med -3,8 (9,0) Mkr.
•	 Valutakursresultat	4,3	(1,9)	Mkr.
•	 Försämrat	resultat	på	grund	av	försäm-
rade marginaler.

Kvartal 2 
•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	186,6	
(164,7) Mkr, rörelseresultatet blev -21,6 
(-0,6) Mkr vilket gav ett resultat efter finan-
siella poster med -25,2 (-3,0) Mkr.
•	 Valutakursresultat	5,5	(6,4)	Mkr.
•	 Produktionen	av	sågade	trävaror	mins-
kade med 9 procent jämfört med samma 
period föregående år. 
•	 Det	försämrade	resultatet	beror	främst	
på fortsatt försämrade marginaler där fram-
förallt råvarukostnaden är högre än samma 
period föregående år.
•	 Oroligheter	i	länderna	i	norra	Afrika	
innebar en försämrad efterfrågan på främst 
furuprodukter.
•	 Koncernen	inleder	ett	samarbete	med	
ATA Timber.
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NETTOOMSÄTTNING
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•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	241,6	
(295,4) Mkr, rörelseresultatet blev -2,9 
(9,1) Mkr vilket gav ett resultat efter finan-
siella poster med -7,4 (6,1) Mkr.
•	 Rörelseresultatet	har	påverkats	positivt	
med 27,6 (0) Mkr från omvärdering av de 
biologiska tillgångar som är hänförda till de 
fastigheter som skall säljas.
•	 Det	försämrade	resultatet	beror	på	för-
sämrade marginaler vid försäljning av sågade 
trävaror, vilket främst är hänförligt till högre 
råvarukostnader än samma period föregående 
år. Pundet är nere på rekordlåga nivåer vilket 
också påverkar marginalen negativt.
•	 Rörelseresultatet	har	påverkats	negativt	
med -8,8 (0) Mkr av nedskrivning av maski-
ner och inventarier samt övriga kostnader i 
samband med att verksamheten i Järnforsen 
avvecklas.
•	 Valutakursresultat	påverkar	med	0,7	
(-2,1) Mkr.
•	 Fortsatt	minskad	produktion	med	12	
procent jämfört med föregående år.

Kvartal 4 
•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	209,7	
(240,4) Mkr, rörelseresultatet blev -11,0 
(22,4) Mkr vilket gav ett resultat efter finan-
siella poster med -17,1 (19,9) Mkr.
•	 Valutakursresultat	-0,8	(0,2)
•	 Rörelseresultatet	har	påverkats	positivt	
med 4,2 (0) från försäljning av skogsfastighe-
ter samt med 3,7 (4,4) från omvärdering av 
det återstående skogsinnehavet.
•	 Det	är	fortsatt	de	försämrade	margina-
lerna vid försäljning av sågade trävaror som 
tynger resultatet. Råvarukostnaden är fortsatt 
högre än vid samma tidpunkt föregående år. 
Utvecklingen	visar	dock	en	svagt	sjunkande	
trend under kvartalet.
•	 Produktionen	av	sågade	trävaror	har	
minskat med 20 procent.

. 

FOTO: Skogsindustrierna
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Verkställande direktör har ordet

Åke Bergh
Verkställande direktör och koncernchef

Turbulens
På båda sidor om Atlanten fortsätter man att 
brottas med stora budget- och skuldproblem. 
I skuggan av den politiska osäkerhet som ska-
pats	av	USA:s	påtagliga	ovilja	att	ta	ansvar		
för sin ekonomiska framtid samt Europas sto-
ra oförmåga att enas om ett utökat samarbe-
te skapas en mycket kraftig turbulens på de 
finansiella marknaderna. Detta försvårar i sin 
tur staternas möjligheter att lösa skuld- och 
budgetproblemen då räntor trycks upp och 
konsumentförtroendet faller.
	 Såväl	USA	som	sydeuropeiska	länder	som	
bl.a. Grekland, Spanien och Italien har levt 
klart över sina tillgångar. En svag politisk in-
sikt om situationens allvar i kombination med 
fallande huspriser och hög arbetslöshet är de 
stora problemen. Den amerikanska bolånekri-
sen sommaren 2007 stack hål på den globala 
skuldballongen som blåstes upp under 15 
till 20 års tid. Tyvärr finns det i dagsläget 
inget entydigt eller enkelt svar på hur  man 
ska kunna bryta denna onda spiral, då de lös-
ningar som är ekonomiskt mest gångbara ofta 
är politiskt omöjliga.
 Den mest tydliga motvikten till detta dys-
tra scenario är framförallt den fortsatta rela-
tivt	sett	starka	tillväxten	i	Kina	och	Indien.	
Dessa länders kraftiga tillväxt skapar positiva 
effekter runt om i världen. I ett kortare per-
spektiv är det dessvärre inte Asien som driver 
utvecklingen,	utan	snarare	Europas	och	USA’s	
politiker.	Under	de	närmaste	månaderna	be-
höver	ett	flertal	beslut	fattas	för	att	undvika	
en än sämre ekonomisk utveckling i västvärl-
den.
 När det blåser på de finansiella världs-
haven märks det tydligt även i Sverige. Trots 
Sveriges relativt sett mycket starka statsfinan-
ser drabbas alltså även vi av den globala kri-
sen. Sveriges direkta exponering mot krislän-
derna	är	dock	mycket	liten.	Under	2010	var	
andelen av varuexporten till de sk. Piigs-län-
derna (Portugal, Italien, Irland, Grekland 
och Spanien) endast 6 procent. Viktigast för 
svensk ekonomi är att det går bra för Tyskland 
och Norden och att det tuffar på hyggligt i 

Nordamerika. Svenska banker har omkring 
90 procent av sin utlåning i Sverige och Nor-
den, varför deras exponering mot den krisan-
de delen av Europa är liten. I stället drabbas vi 
mera av de indirekta effekterna. 
 Börsras och världskris påverkar naturligt-
vis såväl svenska hushåll som företag. En del-
vis vacklande  bostadsmarknad gör att många 
funderar på sin privatekonomi, där psykolo-
giska effekter spelar stor roll. Allmänt tar man 
gärna till sig kriskänslan inte minst via den 
mycket negativa medierapporteringen.  Eko-
nomiska bedömare är nu ense om att till-
växttakten i världen och Sverige på kort sikt 
kommer att sjunka betydligt, vilket med au-
tomatik också försämrar förutsättningarna på 
arbetsmarknaden.

Trävarumarknaden
Under	2010	återhämtade	sig	den	globala	eko-
nomin samtidigt som konsumtionen av sågade 
trävaror ökade med 8 procent i Nordameri-
ka och med 10 procent i Europa.  Den euro-
peiska trävarumarknaden har dock varit pres-
sad allt sedan 2007. Nybyggnationen i Europa 
har	i	flera	länder	sedan	dess	legat	på	mycket	
låga nivåer. Enligt statistik från Woodstat be-
räknas antalet färdigställda bostäder under 
2011 uppgå till ca 1,5 miljoner enheter där 
motsvarande siffra för 2008 låg på 2,3 miljo-
ner enheter.
	 I	USA	har	konsumtionen	av	trävaror	un-
der 2011 fortsatt att öka och har under perio-
den januari – september 2011 stigit med 4,1 
procent. Den månatliga konsumtionen lig-
ger därmed på ca 6,5 miljoner m3 i jämförel-
se med ca 13 miljoner m3 dvs. en halvering  
jämfört med nivån i slutet på 2005 innan den 
drastiska nedgången.

Europa
Försäljningen på Bergs Timbers huvudmark-
nad Storbritannien var under räkenskapsåret 
2010/11 105 900 m3 eller 34,7 procent av vår 
totala trävaruförsäljning, en ökning från 31,3 
procent året innan. Tillväxten i Storbritan-
nien slutade på 1,3 procent för 2010 att jäm-

föra med -4,9 procent 2009. Basräntan ligger 
fortsatt på en jämförelsevis låg nivå 0,5 pro-
cent.	Under	2010	ökade	de	totala	byggnads-
investeringarna med 8,1 procent i jämförelse 
med	2009.	Under	2011	har	bostadsbyggan-
det i Storbritannien minskat och under pe-
rioden januari – september 2011 påbörjades 
76 860 bostäder, vilket var en sänkning med 
8 procent jämfört med motsvarande period 
året	innan.	Orderingången	för	privata	bostads-
byggandet	ökade	under	3:e	kvartalet	med	0,3	
procent	jämfört	med	2:a	kvartalet,	men	föll	
med hela 17,2 procent jämfört med samma 
kvartal 2010. 
	 Under	2010	ökade	trävarukonsumtio-
nen i Storbritannien med 0,6 miljoner m3 till 
8,1miljoner m3 men förväntas minska såväl 
under	2011	som	2012.	Under	perioden	janua-
ri – augusti 2011 exporterade Sverige 1,6 mil-
joner m3 till Storbritannien, vilket var 5 pro-
cent mindre jämfört med motsvarande period 
året innan. Det brittiska pundets försvagning 
har bidragit till en förbättrad konkurrenskraft 
för den inhemska produktionen, vilken suc-
cessivt tar marknadsandelar.  Det som relativt 
sett ändå hjälper till att hålla uppe trävarukon-
sumtionen	är	den	goda	aktiviteten	inom	ROT-
sektorn (reparation-, om- och tillbyggnad) där 
just Storbritannien är ett bra exempel där nu 
ROT-sektorn	tar	uppemot	80	procent	av	voly-
merna.  Det är inte minst ur detta perspektiv 
som Bergs Timbers lagerhållning i Shoreham i 
södra England passar väl in i bilden.
 Nederländerna tillhör också en av Bergs 
Timbers	prioriterade	marknader.	Under	verk-
samhetsåret 2010/11 levererades 20 300 m3 
eller 6,6 procent av vår totala trävaruförsälj-
ning på denna marknad att jämföra med 6,3 
procent året innan. Tillväxten mätt som BNP 
slutade för 2010 på 1,7 procent, att jämfö-
ra med en negativ tillväxt på -3,5 procent för 
2009. Nederländerna utgör en viktig  mark-
nad för de svenska sågverken och även under 
2010 behöll de svenska sågverken sin position 
som största leverantörslandet följt av Tyskland. 
Under	perioden	januari	–	augusti	2011	ökade	
Sveriges export till Nederländerna med hela 
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10 procent Trots även en i Nederländerna läg-
re aktivitet på husbyggnationer har konsum-
tionen av sågade trävaror hållit sig på en  för-
hållandevis bra nivå. Även prismässigt utgör 
Nederländerna den marknad som, i vart fall 
hittills, på ett bättre sätt stått emot det senas-
te årets marknadsprissänkningar.  Bergs Tim-
bers ambition är att under verksamhetsåret 
2011/12 öka sina volymer på denna marknad.
 Även Danmark tillhör en av Bergs Tim-
bers mera prioriterade marknader. Danmark 
drabbades dock förhållandevis hårt av kon-
junkturnedgång och finanskris, varför tillväx-
ten mätt som BNP för år 2009 slutade på 
-4,9 procent för att under 2010 öka med 1,7 
procent. Importen av trävaror till Danmark 
minskade med nästan 30 procent mellan åren 
2008 och 2009 för att under 2010 öka något 
till 1,2 miljoner m3. Byggnationen i Danmark 
nådde under åren 2006 och 2007 rekordvoly-
mer, vilket dock resulterade mer eller mindre 
i en kollaps 2008 och 2009 där byggnationen 
mer	än	halverades.	Även	ROT-sektorn	mins-
kade betydligt. Sverige är den klart största ex-
portören av trävaror till den danska mark-
naden och under perioden januari – augusti 
2011 exporterade Sverige ca 0,6 miljoner m3, 
vilket är en ökning med 2 procent jämfört 
med motsvarande period året innan.
 För 2012 hyser den danska bygghandeln 
större tilltro, då man från den danska statens 
sida ger ut ett stimulanspaket på 19 miljarder 
d.kr. Exakt hur regelverket kommer att vara 
konstruerat vet man i dagslaget ännu inte, 
men man tror att ett inslag kommer att vara 
i	likhet	med	det	svenska	ROT-avdraget.	Bergs	
Timbers försäljning till Danmark var under 
verksamhetsåret 2010/11 10 600 m3 eller 3,5 
procent av vår totala trävaruförsäljning, vilket 
utgjorde en minskning från 3,8 procent året 
innan. Bergs Timber Bitus AB har under året 
ingått ett samarbetsavtal med Fröslev Trae 
A/S, vilket syftar till att Bitus ska sälja varor 
från sin distributionscentral i Nybro genom 
Fröslev Trae A/S och vidare till danska bygg-
varuhandelskunder, främst på Själland. Avtalet 
kommer att innebära en större närvaro på den 
danska marknaden med bättre möjligheter till 
kontinuitet och långsiktighet.
 Bergs Timbers försäljning till Frankrike slu-
tade för verksamhetsåret 2010/11 på 12 200 
m3 eller 4 procent av den totala trävaruför-
säljningen, vilket utgör en oförändrad andel 
i jämförelse med året innan. Tillväxten mätt 
som BNP slutade för 2010 på 1 procent, att 
jämföra	med	-2,0	procent	för	2009.	Under	
perioden januari – augusti 2011 levererade 
Sverige ca 0,4 miljoner m3 sågade och hyvla-
de trävaror på den franska marknaden, vilket 
var en ökning med 7 procent jämfört med 
motsvarande period året innan.  Frankrike är 
och	har	sedan	flera	år	tillbaka	varit	en	myck-
et viktig marknad för vårt dotterbolag Bergs 
Timber Bitus AB.  Med ett gott renommé säl-

jer man högkvalitativa träskyddsbehandlade 
produkter till såväl fransk limträindustri som 
till bygghandel jämte specialprodukter till ar-
kitektritade byggnader.

Sverige
Bergs Timbers försäljning på den svenska 
marknaden var för räkenskapsåret 2010/11 
60 900 m3 eller 19,9 procent av den totala 
försäljningen att jämföra med 16,1 procent 
året innan. Tillväxten mätt som BNP slutade 
för 2010 på 5,7 procent att jämföras med -5,1 
procent under 2009. Tillväxten har under 
2011 fortskridit på en hög nivå och utgjor-
de under tredje kvartalet 4,6 procent. För fjär-
de kvartalet råder dock en stor osäkerhet och 
man befarar en rejält lägre tillväxtsiffra. Ar-
betslösheten, främst bland ungdomar, verkar 
ha bitit sig fast och förväntas för 2011 sluta 
på ca 7,5 procent för att därefter plana ut på 
ungefär samma nivå för de kommande åren.
 Försäljningen av småhus har under pe-
rioden maj – oktober 2011 i jämförelse med 
motsvarande period 2010 fallit med hela 36 
procent. Det visar Trähusbarometern som 
branschorganisationen Trä- och Möbelföre-
tagen, TMF, publicerade i slutet av november. 
TMF står fast vid prognosen 6 500 påbörjade 
småhus under 2011. Däremot har den tidiga-
re prognosen på 6 000 påbörjade småhus för 
2012 nu sänkts till 5 500. TMF konstaterar 
att vi har en växande brist på bostäder i lan-
det och fortsätter nyproduktionen att minska 
skjuter vi ett ackumulerande problem framför 
oss. Småhusbranschen ser fortfarande bolåne-
taket som den främsta orsaken till det minska-
de	småhusbyggandet.	Kryddat	med	en	allmän	
ekonomisk osäkerhet som bottnar i Euro-län-
dernas kris har lånetaket närmast betytt tvär-
stopp i småhusbyggandet. 
 Sveriges trävarukonsumtion uppgick un-
der 2010 till drygt 5,6 miljoner m3, vilket var 
en ökning med 16,5 procent eller ca 800 000 
m3.	Under	2011	förväntas	den	inhemska	kon-
sumtionen stanna vid ca 5,4 miljoner m3.	Un-
der perioden januari – augusti 2011 utgjorde 

leveranser till den svenska marknaden 
3,2 miljoner m3, vilket var 3 procent mindre 
jämfört med motsvarande period året innan.
 Försäljningspriserna för de svenska såg-
verken föll allt sedan mitten av 2007 och hela 
2008 för att nå botten först under andra kvar-
talet 2009. Ett lägre utbud av trävaror på de 
största	marknaderna	i	Europa,	USA	och	Ja-
pan bidrog till att vi därefter fick stigande för-
säljningspriser fram till sommaren 2010 med 
stöd av såväl ökande råvarukostnader som  
minskande lager av trävaror. Därefter och 
fram till oktober 2011 har försäljningspriserna 
enligt skogsindustriernas prisindex fallit med 
för granträvaror ca 10 procent och för furu-
trävaror med 14 procent.
 Hemmamarknaden utgör nu Bergs Tim-
bers näst största marknad efter Storbritan-
nien. Den har mycket tack vare vår mål-
medvetna satsning på uppbyggandet av ett 
distributionslager på Bitus i Nybro och vårt 
PartnerShop-koncept ökat i betydelse.

Obalans
Efter finanskrisen 2008 gynnades den svens-
ka trävaruexporten av en svag kronkurs. Se-
dan dess har råvarupriserna höjts, kronkursen 
stärkts, de utländska konkurrenterna blivit 
effektivare, vilket bidragit till att man ta-
git tillbaka mycket av de marknadsandelar 
man tidigare förlorat. Detta gäller inte minst 
de finländska sågverken. Vi kan utöver detta 
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också konstatera tillkomsten av två storsåg-
verk i södra Sverige, Södras nya såg i Värö och 
Holmens såg i Braviken utanför Norrköping. 
I Holmens fall ett rent nettotillskott på sikt 
med upp till ca 750 000 m3 sågad vara och i 
Södras fall på sikt ett nettotillskott på 
ca 500 000 m3 sågad vara. 
 Denna bild ska naturligtvis också kom-
pletteras med utvecklingen på efterfrågesidan 
där man för Europas vidkommande, vad det 
gäller nybyggnation, i jämförelse med situa-
tionen i början och mitten av 2000-talet, gått 
tillbaka med 35 – 40 procent. Motsvarande 
för	Japan	är	25	–	30		procent	samt	för	USA	
hela 60 – 70 procent. 

Övriga världen
Den region som utgjort mycket av en rädd-
ningsplanka under åren 2006 – 2010 för ex-
porten från Europa har varit Mellanöstern/
Nordafrika.	Under	den	tidsperioden	öka-
de den regionen sin import från Europa med 
hela 65 procent. Av den svenska trävaruex-
porten går idag ca 25 procent till denna re-
gion.	Under	perioden	januari	–	augusti	2011	
har från Sverige exporterats drygt 1,9 miljo-
ner m3 trävaror till denna region. Turbulensen 
i samband med de olika ländernas demokra-
tiseringsprocesser främst i Libyen och Egyp-
ten har naturligtvis under första halvåret 2011 
hämmat	volymerna.	God	ekonomi	i	flertalet	
av dessa länder kombinerat med en ung be-
folkning och stora satsningar på en bättre in-
frastruktur bl.a. byggande såväl av bostäder 
som annat byggande, gör denna region myck-
et intressant inför framtiden.
	 Kina	är	en	annan	starkt	växande	marknad	
som idag domineras av billiga trävaror från Si-
birien	och	västra	Kanada.	Den	svenska	träva-

ruexporten	till	Kina	är	liten	ca	200	000	m3 
per	år	men	potentialen	är	mycket	stor.	Un-
der 2010 uppgick den totala konsumtionen 
i	Kina	till	knappt	50	miljoner	m3 sågade trä-
varor och behovet förväntas öka med hela 5 
miljoner m3 årligen de närmaste åren fram till 
2015. Noterbart är att konsumtionen av trä-
produkter	i	Kina	ökat	med	350	procent	sedan	
år 2000. Byggande är den största drivkraften 
för virkesförbrukningen och svarar för ca 50 
procent. Träprodukter står för 7 procent av de 
totala byggnadsinvesteringarna. Möbeltillverk-
ningen är mycket stor och svarar för ca 35 
procent av virkesförbrukningen.
 Jordbävnings- och tsunamikatastrofen i 
Japan i våras förstörde enligt uppgifter 
100 000 – 150 000 bostäder, vilket motsvarar 
ca 15 procent av 2010 års byggande på totalt 
ca 800 000 enheter. Då återuppbyggnaden 
förväntas pågå under mer än ett års tid kan 
effekten bli 5 – 10 procent högre byggaktivi-
tet per år dvs. sannolikt blir effekten ganska 
begränsad. Byggnationen har i Japan hittills 
under 2011 utvecklats positivt och låg t.o.m. 
augusti 7,4 procent över motsvarande nivå för 
2010. Andelen trähus ökar ständigt och ligger 
nu på ca 60 procent jämfört med ca 40 pro-
cent för 4 år sedan. Sveriges export till Japan 
under perioden januari till augusti 2011 ut-
gjorde drygt 0,5 miljoner m3, en ökning med 
15 procent jämfört med motsvarande period 
året innan.
	 I	USA	ligger	byggnadsaktiviteten	och	an-
talet påbörjade husbyggen fortfarande på en 
mycket låg nivå. Den stora mängden tomma 
hus pressar försäljningsvillkoren och håller na-
turligtvis tillbaka nyproduktionen. När pro-
duktionen var som störst år 2005 låg den på 
nära 2,3 miljoner enheter för att 2010 sluta på 
ca 590 000. Vare sig för 2011 eller 2012 prog-
nostiseras några större ökningar. All informa-
tion som idag kommer oss tillhanda av ekono-
misk art, byggande etc. är dock inte längre lika 
konsekvent negativ, vilket ändå borde tyda på 
att	botten	är	nådd	i	USA. 

Produktionsneddragningar
Vi kan konstatera att vi idag har en utbudsdri-
ven marknadssituation med en överproduk-
tion i förhållande till den svaga konsumtions- 
och marknadssituationen. Detta innebär att 
prisvillkoren är utsatta för press samtidigt som 
produktionen i allt för stor omfattning hålls 
uppe. Efterfrågan på timmer medför att kost-
naden för råvaran förblir alltför hög och ska-
par en ohållbar lönsamhetssituation. Produk-
tionen i Sverige ligger under perioden januari 
– oktober 2011 på -1 procent jämfört med 
motsvarande period året innan, medan Fin-
land i motsvarande jämförelse har ökat med 7 
procent. Man ska då beakta att finska sågverk  
2010 producerade ca 3,0 miljoner m3  mindre 
jämfört med rekordåret 2007 då produktio-
nen var 12,4 miljoner m3.

 I syfte att rätta till den obalans som rå-
der	har	ett	flertal	av	de	större	aktörerna	i	såg-
verksbranschen såväl i Sverige som i Finland 
för kvartal fyra, 2011 och kvartal ett, 2012 
aviserat rejäla produktionsneddragningar i 
storleksordningen 1,5 – 2,0 miljoner m3. Den 
totala produktionen hos Europas huvudpro-
ducenter Österrike, Tyskland, Finland, Ryss-
land och Sverige ligger på ca 75 – 80 miljoner 
m3, där en ökning eller minskning på storleks-
ordningen +/- 5 miljoner m3 kan vara avgö-
rande.

Råvarumarknaden
Den förbättrade färdigvarumarknaden under 
våren 2009 resulterade i god efterfrågan på 
sågråvara. I syfte att stimulera råvaruutbudet 
tillämpades s.k. sommarpremier 2009. Råva-
ruutbudet hade dock svårt att komma igång, 
varför det under hösten skedde uppjustering-
ar även av prislistenivåerna. Marknadens ak-
törer	försökte	med	flera	prisutspel	överträf-
fa varandra, vilket så småningom resulterade 
i en ”all time high” situation. Aldrig tidigare 
hade sågverken brottats med så höga råvaru-
kostnader. 
 I anslutning till semestern 2010 började så 
färdigvarumarknaden och därmed prisbilden 
att försvagas, varför en anpassning ner utav de 
rekordhöga råvarupriserna var nödvändig. Till 
att börja med minskades de rekordhöga til-
läggen som tillämpats utöver prislistenivåer-
na. Bergs Skog sänkte fr.o.m. den 1 april 2011 
även prislistorna. Bergs Skogs egen verksam-
het svarar för ca 50 procent av råvarutillför-
seln till koncernens sågverk och de resterande 
ca 50 procenten sker från s.k. institutionella 
leverantörer. I den egna verksamheten arbetar 
man med en s.k. objektsportfölj med kanske 
upp till ca 2 – 3 månaders framförhållning. 
Detta gör att man vid en sjunkande prisut-
veckling får en tröghet innan den lägre prisni-
vån får genomslag i en lägre råvarukostnad.
 Flera aktörer har varit försiktiga att justera 
ner sina prislistor. Huvudmotivet har varit ris-
ken för ett drastiskt minskande råvaruutbud. 
Prislistorna, i de fall de har justerats, har sänkts 
i relativ måttlig omfattning. Timmerpriserna är 
därför i relation till tidigare år fortsatt mycket 
höga. Timmerpriserna ligger i södra Sverige ca 
50 procent högre än vid millennieskiftet. Vill-
koren för de som planerat att avverka i vinter 
är därför fortsatt mycket goda.
 Efter 18 år av förhandlingar väntas Ryss-
land nu i december 2011 bli medlem i  
världshandelsorganisationen	WTO.	Bortsett	
från en ökad tillväxt i den ryska ekonomin 
kommer minskade handelshinder att innebära 
lägre råvarukostnader på importtimmer.
 
Marknaden för biprodukter
Marknaden för avsalumassa verkar drastiskt 
ha försämrats under senhösten. Den köprusch 
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som	förväntades	från	Kinas	sida	har	i	stort	sett	
uteblivit och både köpare och säljare tror nu 
på ytterligare prisfall. Från sommarens topp-
nivåer på 1 040 dollar per ton för långfibrig 
NBSK-massa	har	kontraktspriserna	fallit	till	
klart under 900 dollar konstaterar bransch-
konsulten Risi i en rapport. Man befarar yt-
terligare	nedgångar.	Orsaken	till	den	negati-
va prisutvecklingen är framförallt den osäkra 
konjunktursituationen i Europa, som lett till 
större försiktighet hos köpare av såväl massa 
som förpackningsmaterial och papper. Strävan 
efter att hålla nere lagernivåerna inte minst 
inför årsskiftet har redan yttrat sig i avisera-
de produktionsstopp på massasidan, vilket gör 
avsättningssituationen	för	såväl	cellulosaflis	
som massaved mera osäker.
 Bränslemarknaden har gått in i ett något 
lugnare skede. Efter två kalla vintrar med god 
volymavsättning och förbättrade prisvillkor 
var beredskapen volymmässigt stor inför den-
na vintersäsong. Den hittills osedvanligt milda 
vintern har dämpat avsättningen för bränsle-
produkter. Bioenergin har i tysthet gått om ol-
jan som det största energislaget i Sverige. För-
säljningsvärdet är nu långt över 100 miljarder 
kronor om året och tillväxten fortsätter. Sveri-
ge har inga oljekällor, gasfyndigheter eller kol-
gruvor. Sverige sitter ändå på stora och växan-
de	energiresurser.	Under	2010	stod	biobränsle	
för 32 procent av den slutliga energianvänd-
ningen i Sverige. Avverkningsrester, grenar, 
bark och sågspån har blivit ett grönt guld.

Investeringar
I syfte att stärka Bergs Timbers framtida kon-
kurrenskraft har koncernen fortsatt genom-
förandet av sitt investeringsprogram dock nu, 
med tanke på koncernens svåra lönsamhets-
situation,	i	en	betydligt	lugnare	takt.	Koncer-
nens investeringar uppgår till 22,0 (47,9) Mkr 
under räkenskapsåret där investeringar i en ny 
råsortering (traysorter) efter vår huvudsåglinje 
i Mörlunda uppgår till 14,2 Mkr (totalt 25,5 
Mkr nedlagt i projektet) samt ett nytt maga-
sin i Mörlunda som ersätter de som rasade på 
grund av snötyngden i februari 2010, vilket 
uppgår till 1,7 Mkr (totalt nedlagt 8,9 Mkr).

Framtidsutsikter
Historiskt är inte trävarupriserna på excep-
tionellt låga nivåer men sett utifrån det kost-
nadsläge som de höga timmerpriserna fortfa-
rande utgör så får prissänkningarna på träva-
rorna förödande konsekvenser på sågverkens 
lönsamhet. Detta gäller även för Bergs Timber 
som för räkenskapsåret 2010/11 uppnådde en 
nettoomsättning på 853,0 (916,0) Mkr och 
redovisar ett kraftigt minusresultat efter fi-
nansiella poster på -53,5 (32,0) Mkr. Produk-
tionen av sågade trävaror har minskat med 9 
procent mot föregående år.  Minskningen är 
främst härförlig till störningar vid sågverket 

i	Orrefors	samt	en	planerad	produktionsbe-
gränsning med ökat semesteruppehåll runt 
årsskiftet 2010/11.
 Styrelsen har under räkenskapsåret fattat 
beslut om nerläggning av sågverket i Järnfor-
sen. Verksamheten har bedrivits i normal om-
fattning under kvartal fyra för att under första 
kvartalet 2011/12 successivt avvecklas. Förut-
om verksamheten i hyvleriet är nu i slutet på 
november verksamheten i övrigt helt avveck-
lad. Målsättningen är att produktionsvolymen 
på ca 50 000 m3 sågade trävaror ska fördelas 
på koncernens övriga sågverk i Mörlunda och 
Orrefors	och	därmed	inte	påverka	koncernens	
totala omsättning och volym.
 Tillväxten för byggnadsinvesteringar ger 
enligt novemberstatistik från de 19 länder 
som ingår i Euro-construct endast en blygsam 
siffra på 1,4 procents tillväxt för 2012 eller 
samma låga nivå som utfallet beräknas bli för 
2011, medan prognosen för 2013 ser något 
positivare ut med en förväntad tillväxt på 2,4 
procent.	ROT-sektorn	beräknas	svara	för	55	
procent utav värdet i redovisade investerings-
prognoser.
 I rådande situation är det av yttersta vikt 
att intensifiera översynen av vår organisation 
i såväl besparingssyfte som ur syftet att i alla 
led skapa en så effektiv organisation som möj-
ligt. På kollektivsidan har, utöver förändringen 
i Järnforsen, skett personalminskningar såväl i 
Mörlunda	som	i	Orrefors	samt	på	Bitus	i	Ny-
bro. På tjänstemannasidan pågår i sin helhet 
en motsvarande översyn.
 På råvarusidan som i särklass är vår tyngs-
ta kostnadspost sker en medveten satsning på 

ett ökat antal leverantörskontakter i dels vo-
lymsyfte men också i syfte att styra anskaff-
ningsformen i möjligaste utsträckning mot av-
verkningsuppdrag. I övrigt gäller naturligtvis 
att i alla inköp iaktta största möjliga kostnads-
medvetenhet.
 Miljöaspekter talar fortsatt tungt för ma-
terialet trä som alltjämt åtnjuter nya fram-
gångar. Teknisk kunskap har byggts upp i sam-
verkan med forskningen och att bygga högt 
i trä är nu både miljövänligt och relativt sett 
billigt. ”Att bygga, inreda och renovera med 
trä är att investera i vår planets framtid. Jag 
säger	JA	till	trä	för	att	säga	NEJ	till	CO2.” 
Med detta budskap lyfts trä fram som det 
självklara valet i de franska hemmen i en på-
gående träkampanj. 

Mörlunda i november 2011

Åke Bergh
Verkställande direktör och koncernchef
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SKOGEN ANSKAFFNING PRODUKTION FÖRÄDLING

FÖRSÄLJNING

BERGS
SKOG AB

BERGS TIMBER
MÖRLUNDA AB

BERGS TIMBER
ORREFORS AB

BERGS TIMBER
BITUS AB

Slutaverkning
Återväxt
Röjning
Gallring
Skogsbruksplan
Förvaltning
Certifiering
Underhåll

Timmer
Massaved

GROT
Fiberved

Plantor

Träskydds
behandlade

produkter
Legoproduktion

Distributions-
central

Trävaror
Sågat
Hyvlat

Biprodukter
C-flis

Bränsleprodukter
Briketter

Mörlunda
Orrefors

Träskydds-
behandling
Bitus

Mörlunda
Orrefors
Bitus
Agenter/Lager
Pick & Pack
Partnershop

Sverige • 19,9%2)

Danmark • 3,5%

Storbritannien • 34,7%

Nederländerna • 6,6%
Belgien • 3,9%
Frankrike • 4,0%
Övriga Europa • 4,2%
Egypten • 5,4%
Algeriet • 4,7%

Övriga Afrika • 7,0%

Saudiarabien • 5,0%
Övriga Asien • 1,0%

19%

71%1)

10%

1) Koncernens omsättning 2010-2011 (%)
2) Koncernens trävarumarknad 2010-2011 (m3 i %)

Import • 4,6%3)

Institutionella säljare • 50,1%

Egna skogsuttag • 0,2%

Rotposter • 5,7%

Averkningsuppdrag • 21,3%

Leveransrotköp • 11,9%

Leveransvirke • 6,2%
3) Koncernens råvaruförsörjning 2010-2011 (%)

Affärsmodell, verksamhet och strategier

Affärsidé
•	 Bergs	Timbers	affärsidé	är	att	utifrån	
våra kunders behov producera sågade och vi-
dareförädlade trävaror, grundat på de råvaru-
mässiga förutsättningar som finns i närområ-
det.
•	 Vi	skall	vara	den	naturliga	samarbets-
partnern inom områdena trävaror, träskydd, 
energi (fast bränsle) och skogsförvaltning.
•	 Vi	skall	vara	värdeskapande	för	våra	
kunder, leverantörer, skogsägare och anställda 
och därigenom skapa värde för våra ägare.

Vision
Att vara den naturliga samarbetspartnern 
inom områdena trävaror, träskydd, energi (fast 
bränsle) och skogsförvaltning på, för Bergs 
Timber, prioriterade marknader och områden.
 Inom Bergs Timber finns medarbetare 
med erfarenhet och kompetens som gör det 
möjligt för oss att uppfylla våra kunders för-
väntningar på kundanpassning och service. 
Genom att fokusera på nära kundrelationer 
i kombination med en rationell produktion 
möter vi den ständigt ökande konkurrensen 
i trävarubranschen. Lokala skogsägare är 
mycket viktiga för vår råvaruförsörjning och 
vår ambition är att vara deras pålitliga och 
konkurrenskraftiga samarbetspartner.

Strategier
•	 Verksamheten	riktas	mot	utvalda	mark-
nader och produktsortiment under namnet 
Bergs Timber.
•	 Våra	kunders	behov	av	produkter,	logis-
tiklösningar, service och lagerhållning styr vår 
affärsutveckling.
•	 Ett	anpassat	produktsortiment	för	res-
pektive produktionsenhet för att nå maximal 
produktionseffektivitet.
•	 En	organisation	för	råvaruförsörjning	till	
koncernens sågverk och skogliga tjänster till 
skogsägare.

AFFÄRSMODELL, VERKSAMHET OCH STRATEGIER
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BERGS TIMBER 
MÖRLUNDA AB

BERGS SKOG AB BERGS TIMBER 
ORREFORS AB

BERGS TIMBER AB (publ)

BERGS TIMBER
BITUS AB

AFFÄRSMODELL, VERKSAMHET OCH STRATEGIER

Kort historik
Bergs Timber AB (publ) består i dag av tre 
sågverksrörelser med var sin historia. Bergs i 
Mörlunda har alltsedan starten 1919 utveck-
lats	av	familjen	Bergh.	OLAB	i	Järnforsen	har	
drivits	av	familjen	Olausson	sedan	1922	och	
blev ett dotterbolag i koncernen 1999. Styrel-
sen fattade i maj 2011 beslut om att avveckla 
verksamheten	i	Järnforsen.	År	2005	kom	Or-
refors Sågverks AB till som nytt dotterbolag i 
koncernen.	Verksamheten	i	Orrefors	har	be-
drivits sedan 1950-talet och bolaget drevs vid 
förvärvet	av	bröderna	Kay	och	Jan	Nilsson.	
Träskyddsföretaget Bitus som förvärvades i 
juni 2007 har en lite kortare historia och star-
tade sin verksamhet i Nybro år 1965. 

Finansiella mål
Styrelsen har i september månad 2010 fast-
ställt finansiella mål för bolagets verksamhet. 
 Årets rörelsemarginal slutade på -4,3 
(4,6) procent att jämföra med målet 6 pro-
cent och utfallet de senaste fem åren på 3,4 
procent. Årets kraftigt försämrade resulta-
tet beror främst på försämrade marginaler 
vid försäljning av sågade trävaror. Avkast-
ningen på sysselsatt kapital slutade på – 6,4 
(7,5) procent i jämförelse med målet mer än 
10	procent.	Utfallet	skall	jämföras	med	de	
senaste fem årens utfall i genomsnitt på 5,1 
procent. Styrelsen kommer att arbeta för att 
minska skuldsättningen och på sikt nå målet 
om en nettoskuldsättningsgrad som inte över-
stiger 1,0 ggr. De senaste årens stora inves-
teringar och senaste årets dåliga lönsamhet 
har	gjort	att	skuldsättningen	ökat.	Utfallet	av	
soliditeten stannade på 34,0 (37,2) procent 
att jämföra med genomsnittet de senaste fem 
åren med 36,8 procent och målet att ha en 
soliditet på minst 30 procent. 

   Finansiella Utfall Utfall Utfall i genomsnitt
    mål  10-11 09-10  senaste fem år

Rörelsemarginal % >  6 -4,3 4,6 3,4
Avkastning på sysselsatt kapital % >  10 -6,4 7,5 5,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr < 1,00 1,41 1,12 1,12
Soliditet % >  30 34,0 37,2 36,8

FINANSIELLA MÅL

FOTO: Skogsindustrierna
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KÄNSLIGHETSANALYS
 Värde/volym Förändring Ungefärlig 
 per år   resultateffekt

Prisutveckling   
Trävaror av gran 142 000 m³ +-5% 11,8 Mkr
Trävaror av furu 168 000 m³ +-5% 15,2 Mkr
Sågtimmer (vid bilväg/införselhamn) 515 000 m³to +-5% 23,1 Mkr

Biprodukter:   
Cellulosaflis 76 Mkr +-5% 3,8 Mkr
Övriga biprodukter (bränsle- och spånprodukter) 
vissa leveranser sker fritt hos kunden 81 Mkr +-5% 4,1 Mkr

Valutakurser   
Försäljning av trävaror (EURO) 91 Mkr +-5% 4,5 Mkr
Försäljning av trävaror (GBP) 231 Mkr +-5% 11,5 Mkr
Försäljning av trävaror (USD) 14 Mkr +-5% 0,7 Mkr

Förädlingskostnader   
Elektrisk elenergi (rörlig del) 23 Gwh +-10% 1,1 Mkr
Löner inkl sociala avgifter 111 Mkr +-5% 5,6 Mkr
Låneränta (rörliga lån) 325 Mkr +-1% 3,2 Mkr

GLOBAL EFTERFRÅGAN
 TRÄVAROR

(TRÄVARUKONSUMTION)

KONJUNKTUR
UTVECKLING

Tillgång
på råvara

Produktions-
kapacitet

Konkurrens-
utsatthet

Politiska
beslut

Nybygg-
nation

Renovering
och underhåll

Emballage

BERGS TIMBER

Logistik- och 
produktions-
effektivitet

Prisutveckling
Energi

Tillgång och
prisutveckling

Råvara

Prisutveckling
Trävaror

Ränteutveckling Valutautveckling
EURO, GBP, USD

Prisutveckling
Biprodukter

Marknads- 
och 

produktmix

Övrigt 8%1)

Emballage 20%

Möbler, snickeri 7%

Lister, hyvlat 9%

Trädgård 5%
Limträ 4%

Byggnadsmaterial 47%

1) Uppskattad användning av barrträvaror i Europa

GLOBALT UTBUD 
TRÄVAROR (TRÄVARUK

BERGSBERGSTIMBERTIMBER

Genom att den största delen av trävarorna 
används till byggnation är den globala träva-
rukonsumtionen mycket beroende av bygg-
nadsutvecklingen i världen. Stora delar av 
trävarorna används också till renoverings- 
och underhållssektorn samt till förpack-
ningsindustrin. Det globala utbudet styrs av 
tillgång på råvara, produktionskapacitet och 
konkurrensutsatthet.	Konjunkturutveckling-
en påverkar investeringar i byggnation och 
annat. Bergs Timber påverkas av detta men 
också av valutakurser, tillgång och prisut-
veckling på råvara, ränteutveckling och pris-
utveckling på energi mm. Detta å sin sida 
påverkar prisbilden på trävaror och bipro-
dukter. För att möta detta arbetar koncernen 
kontinuerligt med marknads- och produkt-
mixen samt med logistik- och produktionsef-
fektivitet. Det är mot denna bakgrund man 
ska se de stora investeringar som gjorts un-
der de senaste åren för att effektivisera våra 
anläggningar samt vår satsning på att arbeta 
närmare våra kunder med effektiva logistik-
lösningar.

Drivkrafter för resultatutveckling

DRIVKRAFTER FÖR RESULTATUTVECKLING

FOTO: Skogsindustrierna
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SJUKFRÅNVARO
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Företagets framgång är beroende av medar-
betarnas trivsel och inställning till arbetet. 
Personalen blir allt viktigare för företaget ju 
mer automatiserade processerna blir.
	 Koncernen	har	totalt	224	(230)	anställda,	
varav 18 (19) kvinnor. Arbetsuppgifterna är 
mycket varierande. Bland kollektivpersonal 
har vi anställda som jobbar i själva sågproces-
sen, torkar/panna, justerverk, truckhantering, 
hyvleri, träskyddsbehandling samt under-
hållspersonal såsom elektriker och mekaniker. 
Vi har även ett antal lastbilschaufförer an-
ställda. De kollektiva är anslutna i GS Facket 
för skog-, trä- och grafisk bransch. Bland 
arbetsuppgifterna för tjänstemännen finns in-
köp av skogsråvara, underhållsplanering och 
arbetsledning, ekonomi- och personalarbete, 
försäljning, företagsledning mm. Tjänstemän-
nen	är	i	huvudsak	anslutna	i	Unionen	eller	
Ledarna.

Ålder, anställningstid och sjukfrånvaro
Genomsnittlig ålder för de anställda i kon-
cernen är 46,4 (46,9) år och genomsnittlig 
anställningstid är 14,4 (14,6) år. Personal på 
de enheter som förvärvats de senaste åren, 
Orrefors	och	Bitus	samt	Bergs	Skog,	har	en	
betydligt kortare anställningstid än enheterna 
i Mörlunda och Järnforsen som har många 
trotjänare med lång anställningstid och 
erfarenhet. 
 Den totala sjukfrånvaron i koncernen har 
under året varit 4,6 (4,4) procent. Sjukfrån-
varon som varat 60 dagar eller längre utgör 
29,5 (27,8) procent. Sjukfrånvaron fördelar 
sig på olika åldersgrupper, under 30 år 3,3 
(3,3) procent, 30-49 år 3,8 (4,3) procent och 
över 50 år 5,6 (4,7) procent.
	 Utvecklingen	av	sjukfrånvaron	har	varit	
negativ under innevarande år. Vi jobbar kon-
tinuerligt med att följa upp vad som händer 

med varje anställd som blir sjukskriven, dels 
vid upprepad korttidsfrånvaro men även för 
anställda som blir sjukskrivna under längre 
tider.

Arbetsmiljö
Koncernen	arbetar	aktivt	med	systematiskt	
arbetsmiljöarbete (SAM). I samband med 
investeringar och/eller ombyggnationer läggs 
allt större fokus på arbetsmiljön. Genom 
regelbundna skyddsronder, riskanalyser och 
tillbudsrapporter identifieras riskområden där 
förebyggande	åtgärder	kan	sättas	in.	Koncer-
nen har under innevarande år tagit krafttag 
gällande maskinsäkerhet i syfte att minimera 
risken för arbetsolyckor.

Friskvårdsprojekt
I koncernen jobbas det på olika sätt med 
friskvårdsaktiviteter och vi rekommenderar 
alla anställda att aktivt utöva friskvård. Målet 
är att skapa välbefinnande på arbetsplatserna 
såväl fysiskt som psykiskt. Via vårt samarbete 
som utvecklats med företag inom företags-
hälsovården satsar vi på det förebyggande 
hälsoarbetet.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling	av	personal	är	något	
koncernen	kontinuerligt	arbetar	med.	Under	
innevarande år har företaget tillsammans med 
bl	a	eksjö.nu	deltagit	i	ett	EU-finansierat	ESF-
projekt,	Aktiv	Kompetens	II.	Utbildning	av	
personal är viktigt för att vi ska vara attraktiv 
som arbetsgivare och följa med i utvecklingen 
inom branschen. 

Vår personal

VÅR PERSONAL
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KONCERNENS 
RÅVARUFÖRSÖRJNING 2010-2011

Import 4,6%

Egna skogsuttag 0,2%

Avverkningsuppdrag 21,3%

Institutionella säljare 50,1%

Leveransvirke 6,2%

Rotposter 5,7%

Leveransrotköp 11,9%

Betydelsefull råvara

Den svenska skogen
Skogsindustrin kombinerar en storskalig och 
teknisk avancerad industriell produktion med 
en naturlig och förnyelsebar råvara – skogen. 
Det globala behovet av skog och skogspro-
dukter växer ständigt. I Sverige använder vi 
nästan fem gånger mer trä per invånare än i 
övriga Europa.
  Skog är en förnyelsebar råvara och en del 
i ett uthålligt kretslopp där solen är drivkraf-
ten. Träden utnyttjar solenergin genom foto-
syntesen och skapar den vedråvara som vi an-
vänder i vår industri.
 Det svenska skogsförrådet har under de 
senaste hundra åren stadigt ökat och upp-
går nu till 3 000 miljoner skogskubikmeter 
(m3sk), vilket är mer än någonsin tidigare. 
Skogstillväxten är årligen 120 miljoner m3sk 
och av detta avverkas ca 80 miljoner m3sk. 

Detta gör att virkesförrådet, liksom avverk-
ningsmöjligheterna,	fortsätter	att	öka.	(Källa	
Skogsindustrierna)
 

Betydelsefull råvara
Att skogen är betydelsefull för ett sågverk är 
väl närmast självklart. Hur skogen sköts och 
avverkas är även viktigt för skogsägaren. En 
central uppgift för Bergs Timber är att matcha 
trävarukundernas krav med skogsägarnas för-
väntningar på ett lönsamt skogsbruk
 Verksamhetsåret har präglats av mycket 
höga priser för skogens alla produkter. Något 
som resulterat i hög aktivitet hos våra leve-
rantörer och ett gott utbud. 
 Hösten 2010 präglades av mycket höga 
prisnivåer för sågtimmer, ett situation som 
pågått i accelerande fart från föregående 
verksamhetsår. Resultatet av detta blev att ut-
budet av sågråvara och för övrigt alla skogens 
produkter var mycket stort under speciellt 
första kvartalet. Övriga rundvirkessortiment 
som massa- och energived har också kän-
netecknats av god efterfrågan och bra priser. 
Vid årsskiftet skedde en avmattning i utbudet 
av skog, mycket till stor del av att traditio-
nen så föreskriver, många avslut var gjorda 
under hösten, men även att den svåra vintern 
medförde ett minskande utbud. Vid denna 
tid började också oroligheterna i Nordafrika 
vilket fick en direkt påverkan på färdigvaran 
både ur pris- och avsättningsynpunkt. Vi be-
slöt med anledning av detta att se över vår 
råvaruprissättning. Med resultat att det den 1 
april gjordes en marknadsanpassad prisjuste-
ring nedåt  på sågråvaran. En justering som 
skedde från en rekordhög nivå, nödvändig för 
att möta osäkerheten på våra exportmarkna-
der, men där betalningsförmågan till skogs-
ägaren trots denna justering fortfarande var 
på en historiskt hög nivå. 

Bergs Skog
Inköp av skogsråvara sker sedan den 1 de-
cember 2006 genom dotterbolaget Bergs 
Skog AB. Genom att samla anskaffningen av 
råvara i Bergs Skog kan optimering av virkes-
flöden	ske	mot	respektive	sågverk	vilket	med-
för en ökad möjlighet att tillgodose kunder-
nas krav bland annat på certifierat virke.  
 Genom Bergs Skog tryggas koncernens 
råvarubehov på lång sikt. Inköpen sker ge-
nom Bergs Skogs egen fältorganisation. Leve-
ranser sker också  från institutionella leveran-
törer och när det så krävs genom import.
	 Basflödet	av	råvara	skall	under	hela	året	
utgöras av leveranser från egen inköpsorgani-
sation.	För	att	trygga	råvaruflödet	under	tidig	
säsong när övriga leveranser ej är starka finns 
normalt ett uppbyggt rotstående lager som 
inköpts under föregående säsong. Detta kom-
pletteras senare under året av leveranser från 
självverksamma skogsägare och institutionella 
leverantörer som Sveaskog, Södra, Holmen, 
Sydved,	stiften	m	fl.	samt	ett	nära	samarbete	
med ett antal fristående inköpsbolag.
Bergs Skog har ett stort antal privata skogs-
ägare i sitt leverantörsregister, dessa tillför 
koncernen mer eller mindre återkommande 
leveranser av avverkningsuppdrag, leverans-
virke eller rotposter.
					För	att	trygga	det	framtida	råvaruflödet	
har fångstområdet för den egna inköpsorgani-
sationen under det senare vuxit så att det nu-
mera utöver tidigare utvidgat område, även 
omfattar Siljansbygden i Dalarna. För detta 
ändamål har miljövänliga logostiklösningar 
med tågtransport till koncernens sågverk till-
skapats. 

Skogsskötsel och avverkningstjänster
Koncernens	skogliga	verksamhet	består	av	ett	
komplett skogskötselprogram – från rådgiv-
ning i skogsvårdsfrågor, beståndsanläggning 

BETYDELSEFULL RÅVARA
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BETYDELSEFULL RÅVARA

(markberedning och plantering), röjning och 
gallring – till slutavverkning och hyggesrens-
ning. Det praktiska arbetet i skogen görs av 
kvalificerade entreprenörer som anlitas av oss. 
Samarbete mellan skogsägare, våra inköpare 
och entreprenörer möjliggör en ändamålsan-
passad aptering. 

Certifiering av skog
Våra kunder vill i ökad utsträckning ha certi-
fierade trävaror. Detta gäller inte minst Stor-
britannien, som är en betydande marknad för 
koncernen.
 Certifiering är ett viktigt medel för att 
främja uthålligt skogsbruk. Ett av berörda 
skogsägare och industrier brett accepterat 
system för certifiering av uthålligt skogsbruk 
innebär kompetensutveckling samtidigt som 
verksamheten anpassas till motiverade soci-
ala, ekologiska och ekonomiska krav. Genom 
märkning som garanterar stöd för uthålligt 
skogsbruk, ges möjlighet för marknaden att ta 
ställning	för	skogsbrukets	produkter.	Konkur-
rensläget för certifierade träprodukter stärks i 
jämförelse med alternativa material.
 I södra Sverige tillämpas främst certifie-
ring enligt PEFC. Något förenklat innebär 
PEFC-systemet att vi kan sälja lika stor andel 
PEFC-märkta trävaror som vi köper in tim-
merråvara från PEFC-fastigheter. Följden blir 
att koncernen har ett behov av att öka ande-
len timmeranskaffning från PEFC-fastigheter 
i takt med att kunderna nu ökar efterfrågan 
på certifierade trävaror. Vi uppmuntrar därför 
skogsägare att PEFC-certifiera sina skogsin-
nehav, eftersom vi bedömer att certifieringen 
innebär en fördel för skogsägaren. Läs mer 
om PEFC nedan. Våra inköpare har ytterliga-
re information och hjälper dig som skogsäga-
re under certifieringsprocessen. 
 
Svenska PEFC
PEFC är ett frivilligt initiativ för certifiering 
av uthålligt skogsbruk i Europa.
•	 PEFC	skapar	ett	ramverk	för	nationella	
system för PEFC-certifiering.
•	 PEFC	syftar	till	att	stärka	den	positiva		
bilden av skogsbruk och virke som en förny-
elsebar råvara.
•	 PEFC	bidrar	till	utveckling	av	ett	ansvars-
fullt, uthålligt skogsbruk med hänsyn till eko-
nomiska och sociala kriterier och naturvårds-
hänsyn.
 Medlemmar i PEFC är bl a Sågverkens 
Riksförbund och där ingår sågverksföreningen 
Såg i Syd – Bergs Timbers intresseorganisation 
– som en av fyra sågverksföreningar. Såg i Syd 

har sedan några år tillbaka 
målmedvetet satsat på att 
PEFC-certifiera medlemmar-
nas sågverk, virkesorganisa-
tioner, entreprenörer och 
skogsägare. Till sin hjälp i 
detta arbete har man bildat 
certifieringsföretaget PanCert AB som fung-
erar som en s k paraplyorganisation och som, 
förutom själva certifieringen, även arbetar 
med information, utbildning och revisioner. 
	 Koncernens	inköpare	är	ombud	för	Pan-
Cert AB och har därmed behörighet att teck-
na avtal med de skogsägare som vill certifiera 
sitt skogsbruk.

FSC
Intresset att köpa FSC-certifierade produk-
ter har ökat bland koncernens kunder under 
senaste året. Vi har visat lyhördhet inför detta 
vilket medför att vi nu har möjlighet att till-
godogöra oss FSC-certifierat timmer i vår rå-
varuanskaffning.

Fastighetsförvaltning
Bergs Timbers innehav av skogs- och jord-
bruksfastigheter uppgår till 1 622 (2 327) ha, 
varav 1 429 (2 037) ha är produktiv skogs-
mark. Syftet med innehavet är att bredda 
basen	för	koncernens	råvarutillförsel.	Under	
räkenskapsåret har uttag av sågråvara från 
egna fastigheter gjorts med ca 1 200 (10 000) 
m3to. Jordbruksmark och byggnader är utar-
renderade.
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Observera att viss skogsmarksareal är 
certifierad genom både FSC och PEFC.
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En rätt skött skog, med årligen återkomman-
de åtgärder är den bästa förutsättningen för 
ett högt framtida virkesvärde som ger dig en 
rejäl intäkt både löpande under omloppstiden 
samt framförallt vid slutavverkningstillfället.
 Bergs Skog erbjuder  ett komplett pro-
gram av skogliga tjänster för att uppnå bästa 
möjliga lönsamhet i ditt skogsbruk. Där vi 
skapar lönsamhet och långsiktighet genom 
samråd och dialog i enlighet med skogsäga-
rens önskemål.

Slutavverkning
Slutavverkning är kulmen på de skogsbruks-
åtgärder som genomförts under respektive 
skogsbestånds mångåriga skötsel.
 Det är nu som dina investeringar skall 
bära frukt och ge dig maximal virkesavkast-
ning samtidigt som naturvärdena bevaras. Av-
vecklingen av ett skogsbestånd är samtidigt 
påbörjandet av en ny generation, skogsbruket 
som förnyelsebar resurs markeras.

Gallring
Gallring är den första åtgärden som skapar 
en intäkt i ditt skogsbruk, en gallring  utförd 
av Bergs Skog betalar i regel den tidigare 
utförda röjningsåtgärden och kan dessutom 
vid goda virkespriser ge ytterligare ett över-
skott. Vid den första gallringen  fortsätter den 
kvalitetsdaning av beståndet  som grundla-
des vid röjningen, åtgärder som tillsammans 
skall skapa framtida virkesvärden. En gallring 
utförd av Bergs Skog sätter alltid kvaliteten i 
första hand, där vi utifrån varje enskilt fall ger 
råd om hur gallringen bör utföras, men slutli-
gen alltid utifrån skogsägarens önskemål.

Skogsbruksplan
Med en skogsbruksplan har du ett mycket 
bra planeringsverktyg för skötseln av din 
skogsfastighet.

 För att möta den ökade efterfrågan på 
tjänster som krävs för en framgångsrik skötsel 
av din skogsfastighet finns kompetens och 
möjligheter hos  Bergs Skog. Ett samarbete  
med Bergs Skog öppnar vägen till ett både 
tryggare och lönsammare skogsbruk.

Certifiering
Genom att låta certifiera din fastighet visar 
du att du bedriver ditt skogsbruk på ett ut-
hålligt lönsamt sätt kombinerat med miljö- 
och social hänsyn. Virke  från PEFC-certifie-
rade fastigheter efterfrågas i allt högre grad av 
våra kunder vilket garanterar dig en långsiktig 
efterfrågan på timmer.

Röjning
Röjning är en skogsvårdsåtgärd som fördelar 
tillväxten på färre antal stammar. Röjningen 

Långsiktigt samarbete

LÅNGSIKTIGT SAMARBETE

 Den ger dig ett bra beslutsstöd för dina 
skogskötselåtgärder allt från markberedning 
till slutavverkning men också ett verktyg där 
du också lätt fångar de natur- och kulturmil-
jöer som finns på din fastighet och på så sätt 
kan värna dessa värden för framtiden.

Samarbete
Skogsägarkåren förändras i större omfattning 
än tidigare. Antalet skogsägare som inte bor 
på sin skogsfastighet ökar, man bor på annan 
ort, kanske på relativt långt avstånd ifrån fast-
igheten. Man har i regel tjänsteinkomster och 
har inte den tid som krävs för att sköta sin 
fastighet. De skogliga kunskaper som tidigare 
generationers skogsägare besatt kanske också 
saknas helt eller delvis. Detta innebär en ökad 
efterfrågan på tjänster  som krävs för skötseln 
av en skogsfastighet.
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utförs normalt när träden har en höjd på 2-3 
meter vilket innebär att virket oftast saknar 
kommersiellt värde. En rätt utförd röjning 
är en mycket lönsam åtgärd som i vissa fall 
betalar sig direkt i samband med den första 
gallringsinsatsen. Röjningen är den enskilt 
viktigaste åtgärden vid uppbyggnaden av ett 
framtida högkvalitativt och ekonomiskt vär-
defullt slutavverkningsbestånd. 

Återväxt
Planering för återväxt skall göras så fort som 
möjligt efter avverkningen. Plantering är idag 
det vanligaste sättet att återbeskoga. Plan-
teringen behöver oftast föregås av markbe-
redning. När självföryngring är aktuellt är 
markberedning en nödvändighet. Bergs Skog 
har samarbete med entreprenörer som har 
utrustning för olika typer av markberedning. 
Vi har också goda kontakter med plantleve-
rantörer och experter på plantodling.

Biobränsle
Genom att ersätta fossila bränslen med 
biobränslen bidrar du till ett bättre klimat. 
Avverkningsrester och rötved som ligger 
kvar efter slutavverkningen blir biobränsle. 
Biobränslet ger dig ytterligare intäkt i ditt 
skogsbruk samt förenklar den kommande 
föryngringen.

Underhåll
Väl underhållna skogsbilvägar och dikessys-
tem utgör en viktig del för ett framgångsrikt 
och lönsamt skogsbruk. Bra skogsvägar gör 
att man får åtkomst till hela skogsfastigheten 
under hela året och därigenom ges förutsätt-
ningar till ett  bra skogstillstånd. 
 Avvattning genom t ex  rensning av 
befintliga diken för att återskapa dessa till 
ursprungligt djup skapar tillväxt i skogsbe-
stånd som annars riskerar att slås ut då de står 
under vatten. Dikning ökar också bärigheten 
vid avverkningsarbeten.
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Anläggningar och produktion

Produktionen sker i två sågverksanläggningar  
belägna	i	Mörlunda	och		Orrefors	samt	i	trä-
skyddsföretaget Bitus beläget i Nybro. Vid 
koncernens sågverksanläggningar finns hyvle-
rier för vidareförädling och alla anläggningar 
ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade 
sågverkskapaciteten  uppgår till ca 350 000 m³ 
sågade trävaror, varav mer än hälften vidare-
förädlas.	Under	räkenskapsåret	har	den	
samlade sågverksproduktionen uppgått till  
293 000 (323 000) m³ även innefattande såg-
verket i Järnforsen. Bitus träskyddsbehandlar 
ca 145 000 m³ per år. 
 Styrelsen har under räkenskapsåret fattat 
beslut om att lägga ner sågverket i Järnforsen 
som presenterades i separat pressmedde-

lande den 30 maj 2011. Verksamheten har 
bedrivits i normal omfattning under kvartal 
fyra för att under första kvartalet 2011/12 
successivt	avvecklas.	Produktionen	är	flyttad		
till koncernens två övriga anläggningar och 
detta ska inte påverka koncernens omsättning 
och volym då det finns möjligheter till ökad 
försågning på dessa anläggningar.

Mörlunda
I Mörlunda produceras främst granträvaror 
för huvudmarknaderna Danmark, Nederlän-
derna, Storbritannien och Sverige. Furuin-
slaget kommer dock öka under kommande 
räkenskapsår efter att en del av furuförsåg-
ningen	flyttas	från	Järnforsen	till	Mörlunda.	

Ca 65 procent av leveranserna är vidarefö-
rädlade. Hösten 2007 invigdes ett  helt nytt 
hyvleri innefattande en hyvellinje och en 
klyvlinje.
 I Mörlunda finns två såglinjer, en för 
normaltimmer och en för klentimmer. 
Såglinjerna utnyttjas i två skift. Detta ger en 
sammanlagd produktionskapacitet på cirka 
160 000 m3 per år. Normaltimmerlinjens 
timmerintag och barkavdelning uppgrade-
rades 2003. Sågverkets mätstation och tim-
mersortering byggdes om året dessförinnan. 
Den separata klenlinjen kompletterades 
under år 2007 med en staplarfunktion. Detta 
innebär att sågverkets totala kapacitet ökat 
genom att volymerna som sågas från klentim-
merlinjen inte belastar normaltimmerlinjens 
råsortering. En stor del av de hyvlade träva-
rorna hållfasthetssorteras direkt i linjen med 
en Dynagrade. Ytterligare förädling är möjlig 
med hjälp av buntning och exaktkapning. 
 Hela produktionen torkas i vandrings- 
och kammartorkar med möjlighet att torka 
ned till fuktkvoter om 8–10 procent, dvs 
möbel- och snickeritorrt. Torkanläggningarna 
och sågverkets arbetslokaler värms upp av en 
panncentral som huvudsakligen drivs med 
bark från produktionen. För att effektivisera 
torkningen samt ersätta ett antal äldre torkar 
färdigställdes  en investering i en dubbel ka-
naltork i februari 2010. I Mörlunda togs efter 
sommaren 2010 ett nytt magasin i bruk som 
ersätter	flera	magasin	som	skadades	av	snö-
tryck under vintern. I övrigt pågår investering 
i en råsortering efter såglinjen för normaltim-
mer.
 Sedan lång tid tillbaka finns en biobräns-
leterminal anlagd på industriområdet.

ANLÄGGNINGAR OCH PRODUKTION
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Orrefors
Orrefors	producerar	gran-	och	furuträvaror	
med fokus på Storbritannien, Sverige, Mellan-
östern och Nordafrika. En stor del av leveran-
serna vidareförädlas genom hyvling, dels i eget 
hyvleri, dels genom legohyvlerier.
 Såglinjen byggdes 1996 och har kraftigt 
moderniserats under åren 2006-2008. Som-
maren 2006 byggdes råsortering/justerverk 
om.  Detta innebär att produktionen av 
konstruktionsvirke längdsorteras direkt efter 
försågning. Därefter torkas virkespaketen och 
paketen tas direkt till hyvleriet utan att gå 
förbi justerverket. Sommaren 2007 byggdes 
timmerintaget om och en ny barkmaskin togs 
i bruk. Sommaren 2008 gjordes sista etap-
pen där själva såglinjen kompletterades och 
byggdes om till en rak såglinje. Detta innebär 
att kapaciteten har ökat från cirka 150 000 m³ 
per år på tre skift till 190 000 m³ per år på två 
skift. För att möta den ökade kapaciteten på 
såglinjen har man kompletterat torkkapacite-
ten men en ny dubbelkanaltork vilken togs i 
bruk i februari 2009.
 På anläggningen finns ett effektivt och 
rationellt hyvleri med klyvlinje och brikett-
tillverkning som togs i bruk år 2002. Vid an-
läggningen togs en biobränsleterminal i bruk 
augusti 2009. 

Bitus i Nybro
Anläggningen i Nybro har tillstånd att trä-
skyddsbehandla 250 000 m3 trävaror. Nytt 
tillstånd har erhållits att träskyddsbehandla 
500 000 m3 trävaror, vilket dock ännu inte 
tagits i bruk. I slutet på 2006 togs en ny tub 
för	skyddsimpregnering	i	bruk.	Utöver	tuben	
för skyddsimpregnering finns ytterligare fem 
tuber som används för traditionellt träskydd. 
Dessutom finns en anläggning för produktion 
av linoljebehandlat virke, Linax, där man 
förutom en traditionell träskyddsbehandling 
också behandlar virket genom att det kokas i 
linolja och får en i princip dubbel träskydds-
behandling. 
 Sedan några år tillbaka finns en målnings-
linje för grundmålning av paneler. Anläggning-
en kan också användas för att göra en andra 
strykning (mellanstrykning) och då kräver pro-
dukten endast en sista strykning när panelen 
är på plats.
 På anläggningen finns stora väl dimensio-
nerade lagringsutrymmen och asfalterade ytor 
samt en modern fastbränslepanna komplet-
terat med en kammartork anläggning. På Bitus 
i Nybro finns också koncernens distributions-
central för distribution av produkter till 
svensk, dansk och fransk bygghandel.
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Produkter och försäljning

Trävaror
Bergs Timbers samlade produktsortiment är 
stort genom att trävarorna finns i olika kva-
liteter och utföranden. Produkterna säljs an-
tingen som sågade trävaror eller vidareföräd-
lade, företrädesvis genom hyvling- och eller 
träskyddsbehandling. De största granproduk-
terna är konstruktionsvirke för byggnads-
ändamål, skyddsbehandlade eller ej skydds-
behandlade produkter medan de största 
furuprodukterna är möbel och snickerivirke 
samt träskyddsbehandlade byggprodukter. 

Träskyddsbehandling
Förutom träskyddsbehandling av koncernens 
trävaror och egna träskyddsprodukter har Bi-
tus en andel träskyddsbehandling till externa 
kunder på  legobasis. Genom sin moderna an-
läggning och en mycket god leveransprecisi-
on	är	Bitus	en	god	samarbetspartner	för	flera	
större aktörer i sågverkbranschen. Bitus har 
möjlighet att träskyddsbehandla 16 olika trä-
skyddsklasser. 
 Volymmässigt är numera träskyddsbe-
handling av konstruktionsvirke av gran och 
furu en mycket stor produkt. Genom att trä-
skyddsbehandla produkterna får produkten 
ett bra skydd mot väta under hanteringen till 
byggarbetsplatsen och under tiden när bygg-
nationen pågår. Det är framförallt till Storbri-
tannien detta är en stor produkt men efter-
frågas även av vissa andra marknader. 
 Traditionell träskyddsbehandling av fu-
ruträvaror är fortsatt en mycket stor pro-
dukt, där produkten ges ett bra rötskydd och 
kan anpassas för såväl till ändamål ovan mark 
som under mark. Andra träskyddsproduk-
ter är Linax som förutom en traditionell trä-
skyddsbehandling också behandlas genom att 
de kokas i linolja och får i princip en dubbel 
träskyddsbehandling.	Omsättningen	av	den-

produkter.	Cellulosaflis	levereras	till	pap-
persmassaindustrin medan sågspån säljs i hu-
vudsak till spånskiveindustrin. Merparten av 
kutterspån från hyvlerierna används för till-
verkning	av	bränslebriketter.	Bränsleflis,	torr-
flis,	pinnflis	och	bränslebriketter	säljs	huvud-
sakligen till närbelägna fjärrvärmeverk. Vid 
röjningar och slutavverkningar tillvaratas top-
par	och	grenar	för	framställning	av	bränsleflis.	
 Den sammanlagda försäljningen av bi-
produkter utgör 18 (16) procent av koncer-
nens	nettoomsättning,	varav	cellulosaflisen	
svarar för den största delen.

Transporter
För merparten av koncernens transporter av 
råvara och biprodukter anlitas externa trans-
portföretag. Därutöver har koncernen haft tre 
egna lastbilsekipage i drift under räkenskaps-
året som svarar för en stor del av Mörlundas 
transporter av biprodukter.

na produkt är betydligt mindre än traditionell 
skyddsbehandling av gran- och furuträvaror. 
Men försäljningen har utvecklats mycket po-
sitivt under de senaste åren. Bitus har också 
byggt upp en anläggning för målning av trä-
paneler och träskyddsbehandlade produkter.
 Ett annat sätt att behandla produkten är 
genom grundmålning av paneler.  Det har vi-
sat sig vara effektivt och inte minst en ekono-
misk fördel att köpa färdiggrundade trävaror, 
då de får ett mycket gott skydd under hela 
byggtiden. Bitus Primex™ skyddar även trä-
varan mot påväxt av mikroorganismer samt 
ger ett bra fuktskydd. Den goda inträngning-
en i trävaran ger också vattenresistenta egen-
skaper. Denna produkt har ökat i betydelse 
under de senaste åren och kommer att ha en 
fortsatt positiv utveckling i framtiden.

Biprodukter
I samband med produktionen av sågade och 
hyvlade trävaror uppkommer betydande bi-

PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNING
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Försäljning trävaror
Koncernens	försäljningsorganisation	är	så	
uppdelad att säljare sitter på sågverken med 
en samordning av produktsortiment och 
marknader. Säljarna på sågverken har förut-
om en säljande roll också en stor roll  i pro-
duktionsplaneringen på sågverket. En stor del 
av koncernens produkter säljs via olika säljka-
naler som representerar oss på olika markna-
der. För svensk, dansk och fransk bygghandel 
är försäljningen i huvudsak koncentrerad till 
dotterbolaget Bitus. Målsättningen är att ha 
en anpassad produktmix av både obehandlade 
och träskyddsbehandlade produkter med god 
leveransförmåga och effektiva logistiksystem 
såväl för orderhantering som leveranser. Man 
håller en hög servicegrad genom resande sälja-
re och ett stort antal kundbesök.
 De engelska kunderna servas dels från ett 
eget lager vi har i en hamn i södra England 
och dels via direktaffärer från sågverken. Ge-
nom väl uppbyggda transportlinjer sker leve-
ranser	i	stort	varje	vecka	från	hamnarna	i	Os-
karshamn	och	Kalmar.	När	det	gäller	lagret	är	
det agenten i England som sköter merparten 
av administrationen tillsammans med hamn-
personalen. Den holländska marknaden som 
avser i huvudsak konstruktionsvirke av gran 
servas från sågverket i Mörlunda genom la-
gerhållande på plats på sågverket.

Försäljning biprodukter
En samordnad försäljning sker av koncernens 
biprodukter, ofta genom att man skriver lång-
siktiga kontrakt för leveranser under ett år el-
ler längre. Från sågverket i Mörlunda har man 
under många år jobbat med försäljning av bi-
produkter för bränsleändamål till skolor, sjuk-
hus och fjärrvärmeverk. Med anledning av 
det ökade intresset för dessa produkter har 
även en bränsleterminal anlagts vid sågver-
ket	i	Orrefors.	I	området	har	flera	större	fjärr-
värmeanläggningar	byggts	och	fler	är	under	
färdigställande. Förutom sågverkens produk-
ter som faller från produktionen tar man till-
vara en del av de volymer som faller i skogen 
i	form	av	flisved	och	grot.	På	bränsletermi-
nalerna kan man sedan blanda sortimentet 
så det passar kundens behov av torrhalt på 
bränslet mm.



22 • BERGS TIMBER 2010-2011

Trävarumarknad, kunder, konkurrenter, och trender*

Världshandeln
Omkring	90	procent	av	allt	virke	som	av-
verkas i världen används i hemlandet. Denna 
stora andel förklaras delvis av att cirka hälf-
ten av allt virke används som bränsle. Indu-
striveden dominerar i industriländerna, med-
an afrikanska, asiatiska och latinamerikanska 
länder har höga andelar brännved. Behoven 
av brännved ökar hela tiden även i industri-
länderna sedan kraven kommit på att mer 
övergå till förnyelsebara energikällor.

Sveriges konsumtion av sågade trävaror uppgick till cirka 5,6 miljoner m³ 
för år 2010. Omräknat till försäljningsvärde baserat på skogsindustriernas 
medelexportvärde i juli 2011 så blir värdet på hemmamarknaden cirka 10 
miljarder svenska kronor. Europamarknaden för år 2010 72,0 miljoner m³ blir 
omräknat 130 miljarder svenska kronor. De tio största sågverksföretagen i 
Europa under 2010 (framgår i diagram på sidan 24) producerar tillsammans 
21 miljoner m³, vilket motsvarar 22 procent av produktionen i Europa och 
30 procent av konsumtionen av sågade trävaror i Europa. De tio största 
tillverkarna i Nordamerika (se diagram på sidan 24) tillverkade tillsammans 
33 miljoner m³ sågade trävaror under 2010, vilket motsvarar 40 procent av 
konsumtionen i Nordamerika.
* Omfattar länderna Österrike, Belgien, Schweitz, Tyskland, Danmark, 
Spanien, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Nederländerna, Norge, 
Rumänien, Ryssland, Sverige och Storbritannien.

Emballage 20 %

Övrigt 8 %

Limfog 2 %
Trädgård, staket 5 %

Lister, hyvlat virke 9 %

Limträbalk 2 %
Möbler 3 %
Snickeri 4 %
Byggnadsmaterial 47 %

UPPSKATTAD ANVÄNDNING AV
BARRTRÄVAROR I EUROPA (%)

*	Källa	huvudsakligen	UNECE	Timber	Committee	konferensen	och	Softwoodkonferensen	i	oktober	2011)
(Jämförelse med förra räkenskapsåret anges inom parentes)

Källa: Skogsindustrierna

 Trävarumarknaden är global, vilket gör att 
prisutvecklingen till stora delar styrs av hur 
det globala utbudet förändras i förhållande 
till den globala efterfrågan. Bergs Timber 
som svarar för cirka 2 procent av Sveriges 
tillverkning påverkas av detta genom att över 
80 procent av försäljningen av trävarorna 
sker till slutkunder utanför Sveriges gränser. 
Detta gör att koncernen naturligtvis är utsatt 
för konkurrens från andra sydsvenska såg-
verk men även av andra globala producenter 

såsom sågverk i Finland, Ryssland, Tyskland, 
Österrike,	Baltstaterna,	Kanada	mm.	
 De absolut största producentländerna i 
världen	är	USA	och	Kanada,	som	tillsammans	
producerar knappt fem gånger mer än vad 
Sverige	producerar.	Skillnaden	mellan	USA	
och	Kanada	är	att	USA	har	en	stor	hemma-
marknad, vilket gör att exporten är förhål-
landevis	liten,	medan	däremot	Kanada	är	
världens	största	exportör.	Merparten	av	Kana-
das	export	går	till	just	grannlandet	USA	men	

TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER

TRÄVARUMARKNADENS STORLEK OCH TILLVÄXT 
Miljoner m³ 2009  2010 2011 Tillväxt  2012 Tillväxt
   (prognos) % (prognos) %

Europa (ISC*) 65,6 72,0 72,7 1,0 73,5 1,0
Kina 42,0 49,0 54,0 10,0 59,0 9,2
Nordamerika 67,1 72,6 73,0 0,5 76,7 5,0
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även	exporten	till	Kina	har	ökat	och	har	stor	
betydelse idag. Även länder som Sverige och 
Finland tillsammans med Österrike, Ryss-
land och Tyskland är stora exportörer. Bland 
länder som importerar trävaror för sin kon-
sumtion	kan	nämnas	USA,	Kina	och	Japan	
tillsammans med länder i Mellanöstern och 
Nordafrika. I Europa importerar Storbritan-
nien, Italien, Frankrike, Nederländerna, Spa-
nien, Danmark, Belgien och Grekland stora 
delar av sin konsumtion.
 Genom att största delen av trävarorna an-
vänds till byggnation är trävarukonsumtionen 
mycket beroende av byggnationens utveck-
ling i respektive länder. Byggnationsutveck-
lingen å sin sida påverkas i stor utsträckning 
av den allmänna ekonomiska utvecklingen i 
länderna. Stora delar av trävarorna används 
också till renoverings- och underhållssektorn 
samt	förpackningsindustrin.	I	Kina	används	
en stor del av trävarukonsumtionen även till 
möbeltillverkning.
 Genom att trävarumarknaden är global 
påverkar naturligtvis förändringar i valutakur-
ser och råvarutillgång konkurrensen mellan 
olika aktörer på marknaden.

Den ekonomiska situationen i världen
•	 Under	2010	återhämtade	sig	ekonomin	
från den värsta finansiella chocken sedan den 
stora depressionen på 1930-talet och den 
djupaste ekonomiska nedgången sedan andra 
världskriget. Återhämtningen gick snabbare i 
tillväxtländerna än i de mer etablerade ekono-
mierna.
•	 Tillväxten	förväntas	fortsatt	vara	svag	i	
USA	och	Västeuropa.	Risknivåerna	mel-
lan länderna i Europa har ökat beroende på 
skuldkrisen. Vissa länders förmåga att betala 
sina skulder ifrågasätts av investerare på den 
finansiella marknaden.
•	 Givet	fortsatt	svag	tillväxt	i	de	etablerade	
ekonomierna medför detta en fortsatt hög 
arbetslöshet speciellt långtids- och ungdoms-
arbetslöshet.
•	 Flera	av	länderna	i	eurozonen	måste	kan-
ske skriva ner sina skulder vilket får efterverk-
ningar i hela banksystemet i världen.
•	 I	flera	länder	i	Europa	har	man	haft	
regeringskriser då man inte haft förmågan att 
besluta och genomföra olika  besparingspaket 
samt förankra behovet av ökade skatteintäk-
ter, vilket behövs för att komma till rätta med 
underskotten i staternas budgetar.
•	 Alla	indikationer	finns	för	att	den	ameri-
kanska husmarknaden går in i en dubbel dipp, 
med fortsatt låg nyproduktion och försälj-
ningsnivåer man inte sett sedan 1930-talets 
depression.
•	 Den	Europeiska	husmarknaden	är	stagne-
rad men man ser dock tecken på förbättringar 
2012 mest noterbart i Tyskland och Polen.
•	 Prisnedgången	på	bostäder	i	USA	är	
betydligt större än i Europa. Detta göra att 
det finns risk för att den Europeiska bostads-
marknaden är övervärderad, med en möjlig 
risk för prisnedgång på europeiska bostäder 
och fördröjning av ekonomins återhämtning.
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* Omfattar länderna Österrike, Belgien, Schweitz, 
Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Italien, 
Lettland, Nederländerna, Norge, Rumänien, Ryssland, 
Sverige och Storbritannien.
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TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER

Källa: Skogsindustrierna

Sverige
Bergs Timbers försäljning var 60 900  m³ 
eller 19,9 (16,1) procent av vår totala träva-
ruförsäljning. 
 Tillväxten mätt som BNP slutade på 5,7 
procent för år 2010 vilket kan jämföras med 
-5,1  procent för året dessförinnan. Tillväxten 
för andra halvåret 2011 förväntas bli margi-
nell, 0,2 procent per kvartal efter att nedjus-
teringar gjorts sommaren 2011 med anled-
ning av sämre utfall samt ökande osäkerhet. 
Arbetslösheten förväntas sluta på 7,5 procent 
för 2011 och förväntas därefter bli kvar på 
ungefär samma nivå de kommande åren.
 Den svenska produktionen år 2010 ökade 
till 17,0 miljoner m³ sågade trävaror, vilket 
innebar en ökning på cirka 7 procent eller 
1,0 miljoner m³. För år 2011 förväntas en 
liten minskning med 0,3 miljoner m³ till 
16,7 miljoner m³. Det är under hösten som 
produktionen minskat. Dessförinnan, under 
våren och sommaren, har sågverken produce-
rat på samma nivå som 2010. 
 Den svenska exporten av sågade trävaror 
minskade under 2010 med 6,2 procent till 

Trävarumarknaden i ett världsperspektiv
•	 I	linje	med	den	globala	ekonomiska	åter-
hämtningen 2010 karakteriserades markna-
den av ökad konsumtion av sågade trävaror. 
Konsumtionen	ökade	i	Nordamerika	med	8	
procent och med 10 procent i Europa.
•	 Den	Europeiska	sågverksindustrin	
utvecklades positivt beskrivet i termer såsom 
produktionsvolym, priser och efterfrågan un-
der 2010 och början 2011. Detta resulterade 
i viss optimism bland många industriledare 
inför 2011.
•	 Lönsamheten	för	de	europeiska	sågver-
ken är fortsatt låg där råmaterialpriserna på 
sågråvara pressar lönsamheten. 
•	 Den	höga	kostnadsstrukturen	för	såg-
verksindustrin i Europa jämfört med andra 
delar i världen kopplat till ogynnsamma 
valutakurser försämrar dess konkurrensför-
måga	på	exportmarknaderna.	Konsekvens-
mässigt har de kanadensiska och amerikanska 
sågverksindustrierna ökat sina marknadsan-
delar	på	tillväxtmarknaderna	såsom	Kina	och	
Indien genom lägre kostnader och gynnsam-
mare valutakurser.

•	 Exporten	av	trävaror	från	Nordamerika	
ökar och där ökningen i produktionen 2010,  
8 miljoner m³ sågade trävaror, förklaras till 
en tredjedel av ökad export, i första hand till 
Kina.	Ökningen	från	Nordamerika	till	Kina	
var 80 procent eller 2,1 miljoner m³ 2010 i 
jämförelse med 2009. 

Den europeiska trävarumarknaden
•	 Konsumtionen	av	trävaror	i	Europa	
förväntas öka med 1 procent under år 2011 
i jämförelse med 2010 och förväntas uppgå 
till 72,8 miljoner m³ sågade trävaror. Detta 
motsvarar en ökning med cirka 0,7 miljoner 
m³ sågade trävaror. För år 2012 förväntas en 
ökning med cirka 1 procent, eller 0,8 miljo-
ner m³ sågade trävaror.
•	 Produktionen	av	trävaror	i	Europa	
förväntas under år 2011 öka med 3,2 procent 
och förväntas uppgå till 101,8  miljoner m³. 
För år 2012 förväntas produktionen öka med 
1,4 procent, eller cirka 1,4 miljoner m³.

EUROPAS STÖRSTA PRODUCENTER  AV 
SÅGADE BARRTRÄVAROR (2010)
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SVERIGES STÖRSTA PRODUCENTER  AV 
SÅGADE BARRTRÄVAROR 
SAMT BERGS TIMBER (2009)

0 milj m3

SCA Timber

Södra Timber

Setra Trävaror

Vida

Moelven

Stora Enso Timber

Hedin Sågverk

Derome

Martinsons Såg

Bergkvist-Insjön

Bergs Timber

1 2

SÅGADE TRÄVAROR I SVERIGE
 1980 1990 2000 2005 2010

Antal sågverk produktion >10 000 m3/år 283 260 207 175 150
Produktion/sågverk, 1 000 m3 (ca) 35 40 75 100 110
Total sågverksproduktion, miljoner m3 11,2 12,0 16,4 17,8 17,0
Export, miljoner m3 5,9 6,5 11,1 12,2 11,5
Exportvärde, miljarder kr 5,4 11,0 19,4 21,7 24,3

 

STORA KÖPARLÄNDER AV SVENSKA TRÄVAROR (1 000 m³)
 1980 1990 2000 2005 2010

Storbritannien 1 000 1 240 2 460 2 835 2 394
Egypten 250 380 640 330 1 112
Tyskland 900 1 220 1 170 800 1 016
Danmark 600 740 1 300 1 425 855

Källa: Skogsindustrierna

Källa: Skogsindustrierna

Källa: Wood Markets
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11,5 miljoner m³. Exporten till andra länder 
i Europa minskade med 10 procent och 
exporten enskilt till Storbritannien med 17 
procent. Exporten förväntas under år 2011 
bli 11,4 miljoner m³. Den minskade exporten 
under 2010 och 2011 beror på ökad konkur-
rens från andra producentländer vilket i sin 
tur till stor del förklaras av den återgång 
som skett av värdet på den svenska kronan 
i förhållande till den för våra konkurrenter 
viktiga valutan euro. Den stora försvagning av 
kronan som skedde hösten 2008 har i stort 
helt återtagits nu. Hemmamarknaden har 
utvecklats väl under 2010 och 2011, då den 
bland annat påverkats på ett positivt sätt av 
de skattesubventioner som lämnats genom 
rotavdraget.
 Försäljningspriserna för de svenska sågver-
ken föll under hela 2008 och nådde botten 
under andra kvartalet 2009. Därefter steg 
priserna kraftigt beroende på lägre utbud av 
trävaror på de största marknaderna i Europa, 
USA	och	Japan.	Även	de	ökande	råvaru-
kostnaderna och minskande lager av trävaror 
påverkade försäljningspriserna på sågade 
trävaror positivt t.o.m. sommaren 2010. Där-
efter har försäljningspriserna fallit cirka 10 
procent tom sommaren 2011 beroende på en 
alltför stor produktion kopplat till osäkerhet i 
konsumtionsutvecklingen av sågade trävaror.
 Hemmamarknaden är Bergs Timbers näst 
största marknad efter Storbritannien. Den 
har ökat i betydelse de senaste åren efter en 
medveten satsning genom vårt distributions-
lager på Bitus i Nybro.
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SVERIGES TRÄVARUEXPORT 
TILL SKILDA LÄNDER (1 000 m3) 
 2008 2009 2010

Storbritannien 2 616 2 865 2 394
Irland 317 74 48
Danmark 1 112 971 855
Norge 862 815 877
Nederländerna 972 983 879
Belgien 274 275 265
Frankrike 598 594 519
Tyskland 1 007 1 090 1 016
Spanien 291 237 228
Grekland 127 78 82
Italien 163 145 144
Schweiz 10 16 14
Ungern 45 38 35
Österrike 32 24 14
Övriga Europa 195 212 233
Algeriet 321 444 577
Egypten 1 064 1 112 1 112
Libyen 96 80 62
Marocko 373 505 398
Sudan 53 20 44
Tunisien 129 189 143
Övriga Afrika 4 9 9
Israel 43 54 56
Japan 696 711 749
Jordanien 35 51 37
Kina 43 53 76
Saudiarabien 235 235 349
Övriga Asien 190 202 156
USA 113 136 71
Andra länder 33 32 53

TOTALT 12 049 12 250 11 495

TRÄVARUMARKNADEN I SVERIGE (1 000 m³)
 2008 2009 2010 2011 2012
    (prognos) (prognos)

Inhemsk produktion 17 240 15 919 17 000 16 700 16 500
Import 258 296 120 120 120
Export 12 049 12 250 11 495 11 400 11 300
Inhemsk trävarukonsumtion 5 650 4 830 5 625 5 420 5 320
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Tyskland
Bergs Timbers försäljning var 8 400  m3 eller 
2,8 (2,9) procent av vår totala trävaruförsälj-
ning i huvudsak granträvaror.
 Tillväxten mätt som BNP slutade på 3,6 
procent för år 2010 att jämföra med -4,7 
procent 2009. Tillväxten var den starkaste 
sedan Tysklands återförening. Ökningen kom 
initialt från exportsektorn men har sedan 
spridit sig till den inhemska ekonomin. Tysk-
land har de senaste åren utvecklats bättre än 
övriga	länder	i	eurozonen.	Sommaren	2011	
prognostiserades tillväxten för 2011 bli 2,3 
procent. Antalet sysselsatta i arbete slutade 
för 2010 på 40,5 miljoner arbetsföra vilket är 
den högsta siffran även det sedan återfören-
ingen.
 Den tyska produktionen av trävaror slu-
tade	för	2010	på	21,2		miljoner	m³.	Under	år	
2011 förväntas produktionen uppgå till 22,0 
miljoner m³. Exporten ökade under 2010 till 
6,8 miljoner m³. Exporten som tidigare mest 
inriktade	sig	mot	USA	är	nu	mer	inriktad	
mot andra Europeiska länder såsom Frank-
rike, Österrike och Nederländerna samt till 
Mellanöstern/Nordafrika.
 Byggnationen av hus har ökat i Tyskland 
och byggnadsindustrin rapporterar en ökning 
med 16,2 procents ökning av omsättningen 
under första halvåret 2011 och  antalet bevil-
jade bygglov ökade med 25 procent.
 Svenska sågverk står fortsatt även under 
år 2010 för de största importvolymerna till 
Tyskland, 1,0  miljoner m³ sågade trävaror.

Nederländerna
Bergs Timbers försäljning var 20 300  m³ eller 
6,6 (6,3) procent av vår totala trävaruförsälj-
ning. Vår försäljning till Nederländerna utgörs 
huvudsakligen av konstruktionsvirke. Leveran-
serna är i stort uteslutande av trädslaget gran.
 Tillväxten mätt som BNP slutade för år 
2010 på 1,7 procent, att jämföra med -3,5 
procent 2009. 
 Nederländerna är en av koncernens 
prioriterade	marknader.	Under	år	2010	behöll	
svenska sågverk sin position som största 
leverantören av sågade trävaror följd av tyska 
sågverk. Den Nederländska marknaden brukar 
utmärka sig genom att vara prisledande på den 
europeiska trävarumarknaden, men kunderna 
kräver också varor av bästa kvalitet.
 Trots låg aktivitet i husbyggnationen har 
konsumtionen av sågade trävaror hållit sig på 
en förhållandevis bra nivå. Det är i första hand 
sågverket i Mörlunda som servar den Neder-
ländska marknaden med trävaror.

Belgien
Bergs Timbers försäljning var 11 900  m³ 
eller 3,9 (5,5) procent av vår totala trävaru-
försäljning. Vår försäljning till Belgien avser 
konstruktionsvirke av gran samt en hel del 
furuprodukter.
 Tillväxten mätt som BNP slutade för år 
2010 på 2,3 procent, att jämföra med – 3,4 
procent för 2009.  
	 Under	de	två	senaste	åren	har	försäljning-
en till den Belgiska marknaden utvecklats 

Storbritannien
Bergs Timbers försäljning var 105 900  m³ 
eller 34,7 (31,3) procent av vår totala 
trävaruförsäljning.	Koncernens	försäljning	är	
huvudsakligen  konstruktions- och emballage-
virke av både gran- och furuträvaror.
 Storbritannien är Sveriges och koncernens 
enskilt	största	trävarumarknad.	Under	året	har	
koncernen haft en fortsatt stor försäljningen 
till Storbritannien. 
 Tillväxten mätt som BNP slutade på 1,3 
procent för år 2010 att jämföra med – 4,9 
procent	2009.		Inflationen	mättes	till	4,4	
procent	i	juli	2011,	då	hade	inflationen	legat	
över riksbankens mål 2 procent i 17 månader. 
Reporäntan ligger fortsatt på en låg nivå 0,5 
procent.
 De totala byggnadsinvesteringarna ökade 
med 8,1 procent 2010 i jämförelse med år 
2009. Men saktar ner betydligt och var under 
andra kvartalet 2011, 2 procent lägre än under 
andra kvartalet 2010. Påbörjade byggnationer 
var 7,9 procent lägre under första halvåret 
2011 i jämförelse med första halvåret 2010.
	 Under	2010	ökade	trävarukonsumtionen	
med 0,6 miljoner m³ till 8,1  miljoner m³ för 
att förväntas minska under 2011 och 2012. 
Den inhemska produktionen tar marknadsan-
delar successivt. Detta mycket beroende på en 
förbättrad konkurrenskraft genom att det brit-
tiska pundet har fallit och importen därmed 
blir dyrare för kunderna. Någon återgång till 
de importvolymer 7,8 miljoner m³ som var 
under 2007 dröjer. 
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TRÄVARUMARKNADEN I TYSKLAND (1 000 m³)
 2008 2009 2010 2011 2012
    (prognos) (prognos)

Inhemsk produktion 22 000 19 800 21 177 22 000 22 500
Import 3 300 3 400 3 569 3 845 4 300
Export 7 800 6 200 6 784 7 000 7 300
Inhemsk trävarukonsumtion 17 500 16 900 18 238 19 100 19 550

TRÄVARUMARKNADEN I STORBRITANNIEN (1 000 m³)
 2008 2009 2010 2011 2012
    (prognos) (prognos)

Inhemsk produktion 2 772 2 825 3 053 3 145 3 140
Import 5 487 4 859 5 230 4 806 4 970
Export 205 178 164 150 145
Inhemsk trävarukonsumtion 8 054 7 506 8 119 7 801 7 965

TRÄVARUMARKNADEN I NEDERLÄNDERNA (1 000 m³)
 2008 2009 2010 2011 2012
    (prognos) (prognos)

Inhemsk produktion 159 144 145 155 155
Import 2 498 2 199 2 378 2 350 2 300
Export 289 211 233 230 230
Inhemsk trävarukonsumtion 2 368 2 132 2 290 2 275 2 225

TRÄVARUMARKNADEN I BELGIEN (1 000 m³)
 2008 2009 2010 2011 2012
    (prognos) (prognos)

Inhemsk produktion 1 200 1 080 1 250 1 450 1 520
Import 1 615 1 420 1 410 1 380 1 400
Export 860 775 750 850 850
Inhemsk trävarukonsumtion 1 995 1 725 1 910 1 980 2 070
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Frankrike
Bergs Timbers försäljning var 12 200  m³ eller 
4,0 (4,0) procent av vår totala trävaruför-
säljning. Vår försäljning till Frankrike avser i 
huvudsak träskyddsbehandlade produkter.
 Tillväxten mätt som BNP slutade på 1 pro-
cent för 2010, att jämföra med – 2,0 procent 
för år 2009.
 Frankrike är en mycket viktig marknad 
för vårt dotterbolag Bergs Timber Bitus. Med 
ett gott renommé säljer man högkvalitativa 
träskyddsbehandlade produkter till fransk 
bygghandel och dess industri. Annars består 
exporten till Frankrike mycket av enklare 
granprodukter för byggnadsändamål där tyska 
sågverk är den största exportören före finska 
och svenska sågverk.
	 Omstruktureringen	av	den	franska	såg-
verksindustrin pågår och förväntas leda till 
stängning av ett antal sågverk. Tyskland är 
den största exportören av sågade trävaror till 
Frankrike.

Danmark
Bergs Timbers försäljning var 10 600  m3 eller 
3,5 (3,8) procent av vår totala trävaruförsälj-
ning. Trävaror av furu och gran till byggnadsin-
dustrin är våra huvudsakliga exportprodukter.
 Tillväxten mätt som BNP slutade för år 
2010 på 1,7 procent, att jämföra med – 4,9 
procent för 2009.  Importen av trävaror till 
Danmark minskade med nästan 30 procent 
mellan åren 2008 och 2009. För år 2010 öka-
de importen något till 1,2 miljoner m³. Prog-
noserna för 2011 och 2012 är cirka 1,3 miljo-
ner m³.
 Byggnationen nådde rekordnivåer under år 
2007 och har därefter mer eller mindre halv-
erats. Även reparation och underhållssektorn 
har minskat från rekordnivåer. 
 Sverige är den klart största exportören av 
trävaror på den danska marknaden.
 Danmark har minskat i betydelse de två-
tre senaste åren för koncernen. Det finns för-
hoppningar om en ökning inför kommande 
säsong.

väldigt positivt för koncernen. Husbyggan-
det har minskat i Belgien såväl som i övriga 
Europa. Dock har andelen trähus ökat från 
cirka 6 procent i slutet på 1990-talet till cirka 
13 procent under år 2010.
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TRÄVARUMARKNADEN I FRANKRIKE (1 000 m³)
 2008 2009 2010 2011 2012 
    (prognos) (prognos)

Inhemsk produktion 7 962 6 471 6 904 7 200 7 400
Import 3 560 2 895 3 294 3 000 3 150
Export 747 496 616 500 650
Inhemsk trävarukonsumtion 10 774 8 869 9 568 9 700 9 900

Finland
Bergs Timber har ingen försäljning till Fin-
land.
 Tillväxten mätt som BNP i Finland slutade 
på 3,6 procent för år 2010, att jämföra med 
– 8,0 procent 2009. För 2011 prognostiseras 
BNP sluta på 3,5 procent. 
 Den finländska sågverksindustrin är en 
av de största konkurrenterna till svensk såg-
verksindustri. De finländska sågverken har de 
senaste åren haft svårt att konkurrera med 
svenska sågverk beroende på den svaga svens-
ka kronan i förhållande till euron. Genom 
den nu förstärkta kronan har de  finska såg-
verkens konkurrenskraft återställts. 
 De finländska sågverken har stora problem 
med en instabilitet i leveranser av sågråva-
ra både från den inhemska marknaden och 
vad det gäller importen av timmer från Ryss-
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PRODUKTION AV TRÄVAROR
I FINLAND (miljoner m³)

TRÄVARUMARKNADEN I FINLAND (1 000 m³)
 2008 2009 2010 2011 2012 
    (prognos) (prognos)

Inhemsk produktion 9 800 8 000 9 400 9 600 9 600
Import 423 500 600 600 600
Export 5 981 5 300 5 820 6 000 6 000
Inhemsk trävarukonsumtion 4 242 3 200 4 180 4 200 4 200

land. Därför har den finska staten de senaste 
åren beslutat om skattelättnader i samband 
med försäljning av skogsprodukter. För försälj-
ningar under 2008-2009 erhöll man en skat-
tereduktion med 50 procent och under 2010 
en skattereduktion med 25 procent. Detta 
har gjort att avverkningarna på den inhem-
ska marknaden har ökat efter extremt låga ni-
våer under 2009 och uppgick till mer norma-
la nivåer under 2010. Sedan tullar infördes på 
rundvirkesexporten från Ryssland sjönk im-
porten med 50 procent under 2009, därefter 
har importen ökat något.
 Produktionen ökade  med 1,4 miljoner m³ 
under 2010 och man har återtagit nästan hela 
produktionstappet från 2008. Det återstår 
dock en bra bit till rekordproduktionen 2007 
12,4 miljoner m³.
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Egypten
Bergs Timbers försäljning var 16 500  m³ el-
ler 5,4 (7,5)  procent av vår totala trävaru-
försäljning. 
 Tillväxten mätt som BNP slutade på 5,3 
procent för år 2010, att jämföra med 4,7 
procent 2009. Detta är en minskning i jäm-
förelse med de senaste årens snitt på cirka 6 
procent. Generellt har länderna i Nordafrika 
klarat av finanskrisen mycket bättre än väst-
världen	och	USA.	Den	pågående	demokrati-
seringsprocessen skapar dock osäkerhet.  
 Det är främst furuprodukter av lägre 
kvalité för snickeriändamål som efterfrågas i 
Egypten.
 Totalt har svenska sågverks försäljning 
ökat	med	74	procent	från	år	2000.	Under	
2010 importerades 1,1 miljoner m³ från Sve-
rige vilket gör den till Sveriges näst största 
exportmarknad av sågade trävaror efter 
Storbritannien. De största konkurrenterna till 
svenska sågverk i Egypten är finska och ryska 
producenter.

Saudiarabien
Bergs Timbers försäljning var 15 200  m³ el-
ler 5,0 (5,4) procent av vår totala trävaruför-
säljning. 
 Tillväxten mätt som BNP slutade på 3,4 
procent för 2010, att jämföra med 0,6 pro-
cent för 2009.  Saudiarabien är en oljebase-
rad ekonomi starkt kontrollerad av staten. 45 
procent av BNP och 90 procent av exporten 
är oljeberoende. Saudiarabien har en ekonomi 
med sunda statsfinanser. Det stora oljeberoen-
det i ekonomin gjorde dock att man upplevde 
en svag BNP tillväxt under 2009. Skogsin-
dustrierna uppskattar marknaden till cirka 
750 000 m³ sågade trävaror varav 500 000 m³ 
är granträvaror.
 Svenska sågverk exporterade 349 000 m³ 
till Saudiarabien 2010, vilket är en ökning 
med 114 000 m³ i jämförelse med 2009.
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befolkning och behovet av bostäder är stort. 
Landets ledning har initierat väldigt stora 
nybyggnadsprogram där trävarorna används 
som formvirke och för snickeriändamål så-
som dörrar och fönster.
 Algeriet har utvecklats till en av  koncer-
nens viktigaste marknader men konkurrensen 
har ökat det senaste året.

Källa: Skogsindustrierna 2011-08

Källa: Skogsindustrierna 2011-08

TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER

Algeriet
Bergs Timbers försäljning var 14 400  m³ el-
ler 4,7 (7,1) procent av vår totala trävaruför-
säljning. Försäljningen är i huvudsak furuträ-
varor för snickeriändamål.
 Tillväxten mätt som BNP slutade på 3,8 
procent för 2010, att jämföra med 2,4 pro-
cent för 2009. Algeriets ekonomi är till störs-
ta delen kontrollerad av staten, trots den li-
beralisering	som	skett	sedan	1990-talet.	Olja	
och gas är den viktigaste sektorn i Algeriets 
ekonomi (30 procent av BNP och 95 procent 
av exporten). Landets finansiella ställning är 
mycket god med en stor valutareserv och en 
statsskuld på mindre än 1 procent av BNP.
 Skogsindustrierna uppskattar att Algeriet 
importerar cirka 650-700 000 m³ furuträ-
varor varav merparten från Sverige och Fin-
land. Granträvaror av låg kvalité importeras i 
huvudsak från Centraleuropa med Österrike 
i spetsen. Svenska sågverks export till Alge-
riet uppgick till 577 000 m³ sågade träva-
ror under 2010. Algeriet har en mycket ung 

Kina
Bergs	Timber	har	ingen	försäljning	till	Kina.	
 Tillväxten mätt som BNP slutade på 
10,5 procent för 2010, att jämföra med 9,1 
procent för 2009.  
 Den totala konsumtionen av sågade 
trävaror under 2010 uppgick till knappt 50 
miljoner m³ sågade trävaror och behovet 
förväntas öka med 5 miljoner m³ årligen 
de	närmaste	åren.	Konsumtionen	av	sågade	
trävaror har ökat med 350 procent sedan år 
2000. Byggandet är den största drivkraften 
för virkesförbrukningen (50 procent) men 
även möbeltillverkning står för en stor del 
av förbrukningen (35 procent). Merparten 
av trävarorna som konsumeras produceras 
i	Kina,	men	importen	av	timmerråvara	till	
sågarna är stor. Innan de ryska exporttullarna 
på rundvirke kom på plats svarade Ryssland 
nästan	helt	för	exporten	av	timmer	till	Kina.	
De senaste åren har dock länder såsom Nya 
Zeeland,	USA	och	Kanada	ökat	sina	andelar	
på bekostnad av minskningar från Ryssland. 
Den ökade konsumtionen av trävaror har 
också återspeglats i kraftigt ökade importvo-
lymer av sågade trävaror. Importen uppgick 
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KONSUMTION AV TRÄVAROR
I USA (miljoner m³)

USA
Bergs	Timber	har	ingen	försäljning	till	USA.
 Tillväxten mätt som BNP för 2010 
slutade på 2,6 procent, att jämföras med – 
2,6 procent för 2009. För 2011 förväntas en 
lägre tillväxt. Den stora arbetslösheten, 9,6 
procent i slutet av 2010, är fortsatt ett stort 
problem.
 Försäljningsvolym och försäljningspriser 
på existerande bostäder är fortsatt på en låg 
nivå och det finns en stor mängd tomma hus. 
Detta håller tillbaka behovet av att bygga 
nya hus. Antalet påbörjade nya bostäder 
blev 590 000 stycken under 2010 vilket 
är en liten ökning från 560 000 stycken år 
2009.	Under	2011	och	2012	prognostiseras	
ingen större ökning i nybyggnationen. När 
produktionen var som högst producerade 
man 2 292 000 nya hus per år. Demografiskt 
finns ett långsiktigt behov av 1,5 miljoner 
nya	bostäder	per	år.	Utan	en	riktig	återhämt-
ning av husmarknaden kan inte ekonomin till 
fullo återhämta sig. 
	 Konsumtionen	av	trävaror	ökade	något	
under 2010 i jämförelse med år 2009 och en 
viss ökning förväntas under 2011 och 2012.
 Nedgången av trävarukonsumtionen har 
gjort att priserna på trävaror sjunkit kraftigt 
från mitten av 2004 till början på 2009 för 
att därefter haft en viss återhämtning.

Kanada
Bergs Timbers har ingen försäljning till 
Kanada.
 Tillväxten mätt som BNP för år 2010 
slutade på 3,1  procent, att jämföra med 
– 2,5 procent 2009. För 2011 förväntas 
tillväxten stanna på 2,1 procent.
	 Kanada	är	världens	största	exportör	av	
sågade trävaror, där merparten av försälj-
ningen	går	till	USA.	Den	kanadensiska	
skogsindustrin och hela landet brottas med 
ett jätteproblem där en barkborre angriper 
levande träd och dödar dem. Problemet är 
en nationell katastrof och kommer under 
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PRODUKTION AV TRÄVAROR
I KANADA (miljoner m³)

TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER
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TRÄVARUMARKNADEN I USA (1 000 m³)
 2008 2009 2010 2011 2012
    (prognos) (prognos)

Inhemsk produktion 49 600 40 382 42 037 44 969 47 856
Import 21 394 14 892 16 047 15 085 15 688
Export 738 1 605 2 283 2 878 3 092
Inhemsk trävarukonsumtion 70 256 53 669 55 801 57 176 60 452

TRÄVARUMARKNADEN I KANADA (1 000 m³)
 2008 2009 2010 2011 2012
    (prognos) (prognos)

Inhemsk produktion 40 437 33 365 37 712 38 808 41 255
Import 1 066 485 977 718 767
Export 23 735 18 809 21 866 23 706 25 792
Inhemsk trävarukonsumtion 17 768 15 041 16 830 15 820 16 230

till knappt 10 miljoner m³ under 2010, 
vilket skall jämföras med drygt 6 miljoner m³ 
2009 och förväntas uppgå till 16 miljoner 
m³	2011.	Det	är	främst	Kanada,	USA	och	
Ryssland	som	svarar	för	exporten	till	Kina.	
Där kanadensiska sågverk förväntas att stå 
för halva exporten under 2011. Regeringen 
planerar att bygga 10 miljoner lågbudget hus 
under 2011, 10 miljoner under 2012 samt 
16 miljoner under de tre därefter kommande 
åren.

en lång period att påverka möjligheterna för 
den kanadensiska skogsnäringen. Sågverken 
i	Kanada	har	starkt	påverkats	av	nedgången	i	
trävarukonsumtionen	i	USA.	Denna	har	dock	
återhämtat sig något under 2010 i jämförelse 
med 2009 vilket gjorde att exporten ökade 
något. De har också tagit del av det ökade 
behovet	av	trävaror	i	Kina.	Kanadensiska	
sågverk är den största exportören in på den 
kinesiska marknaden. 

IMPORT AV TRÄVAROR TILL KINA (miljoner m³)

Källa: Wood Markets
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Miljöpolicy

Vårt mål är att med så lite påverkan på 
miljön som möjligt använda och förädla den 
förnyelsebara råvara som skogen ger. 
•	 Vi	ska	uppfylla	gällande	miljölagstiftning	
och övriga föreskrifter.
•	 Bergs	Timber	AB	har	två	spårbarhets-
bevis,	ett	certifikat	i	enlighet		med	FSC:s	
standarden	och	ett	enligt	med	PEFC:s	stan-
darden. Det innebär att koncernen ansvarar 
för råvarans ursprung från skog via industrin 
till	konsumenten.	Koncernen	ska	följa	PEFC:s	
och	FSC:s	–	krav	och	intentioner,	och	svarar	
för att råvaran inte kommer från olaglig  av-
verkning, nyckelbiotoper, skogsområden där 
hävdvunna eller medborgerliga rättigheter 
kränks. Syftet med båda standarderna är att 
främja ett uthålligt skogsbruk ur miljö, social 
och ekonomisk synvinkel.
•	 Vi	ska	sträva	efter	att	minska	avfalls-
mängden samt öka källsorteringen.
•	 Vi	ska	optimera	energianvändningen	i	
alla led, minska transporter så mycket som 
möjligt och reducera kemikalier och utsläpp 
till luft och vatten.
•	 Vi	ska	ständigt	förbättra	vårt	miljöarbete,	

lingen avslutats då målet för saneringen har 
uppnåtts och slutrapporten har godkänts av 
samhällsbyggnadsnämnden	på	Oskarshamns	
kommun. Vid en framtida rivning av byggna-
den på platsen för den tidigare impregnerings-
tuben skall dock provtagning ske av marken 
för att säkerställa att föroreningen inte har en 
för dagen okänd utbredning och risk.
 Sågverk och träindustrin har de senaste 
åren varit granskade av länsstyrelserna över 
hela	landet	genom	att	så	kallade	MIFO	fas	
ett inventeringar genomförs. Det är en meto-
dik som länsstyrelserna använder sig av för att 
identifiera förorenad mark. Länsstyrelserna 
klassar sedan verksamheten i olika riskklas-
ser. Sågverk eller träindustrier klassas nor-
malt som stor risk eller mycket stor risk. När 
det sedan påkallas av en tillståndsansökan el-
ler	liknande	så	kräver	de	oftast	att	en	MIFO	
fas två inventering utförs. För tre av koncer-
nens	anläggningar	har	MIFO	fas	två	under-
sökningar initierats. Mörlunda anläggningen 
klassas som hög risk efter att undersökningen 
har genomförts. Anläggningen i Nybro klassas 
som	måttlig	risk.	Vid	anläggningen	i	Orrefors	
håller man precis på att starta upp undersök-
ningens fas två. Det som koncernen bedömer 
som risk är att det kan finnas områden på såg-
verken där man genomfört ”doppning” före 
den tiden då virket torkades i maskinella tor-
kar. Då doppades virket i ett skyddsmedel så 
att virket skulle klara sig mot röta, mögel och 
blånad. De använda skyddsmedlen innehöll 
pentaklorfenoler som är mycket miljöfarligt. 
Inom koncernen har det i mindre omfatt-
ning utförts sådan doppning och det finns en 
risk att det kan innebära att saneringsåtgärder 
måste göras på sådan platser. Skulle sanerings-
åtgärder krävas, kan det få negativ påverkan 
på koncernens omsättning, finansiella ställning 
och resultat.

Träskyddsbehandling
Genom att träskyddsbehandla virket med da-
gens effektiva impregneringsmedel, där kop-
par är basen för impregneringsmedlen ökar 
det livslängden och gör att det miljövänliga 
träets	möjligheter	ökar	väsentligt	inom	flera	
produktområden. Bitus verksamhetspolicy 
säger att bolaget ska vara ”Europas miljö-
vänligaste träskyddsanläggning”. Miljömål 
återfinns såväl för den externa miljön som för 
den interna. Äldre impregneringsmedel som 
innehöll arsenik och pentaklorfenoler används 
ej längre.

1)	 MIFO	=	Metodik	för	inventering	av	Förorenade	områden.

även drift av panncentraler samt deponier för 
bark och aska. Den tillståndspliktiga produk-
tionen motsvarar nästan hela koncernens net-
toomsättning.

Miljöpåverkan/miljörisker
Miljöpåverkan från verksamheterna påver-
kar den yttre miljön genom buller, luftföro-
reningar samt vattenuttag till timmerbevatt-
ning. Samtliga uppmätta värden ligger inom 
de gränser som myndigheterna åsatt. För an-
läggningen i Mörlunda pågår en ansöknings-
process avseende ökade produktionstillstånd 
och vattenuttag för bevattning i anslutning 
till sågverksområdet i Mörlunda. 
 Med utgångspunkt från gällande riktvär-
den för den tillståndspliktiga verksamheten 
på Bitus i Nybro finns en sannolik framtida 
miljöförpliktelse att återställa en sedimente-
ringsdamm, vars funktion är att samla upp 
föroreningar inom fastigheten där verksam-
heten	bedrivs.	Kostnaderna	för	återställande	
är reserverat under rubriken övriga avsätt-
ningar och uppgår till 0,6 Mkr.
 Vid anläggningen i Mörlunda har man 
funnit förekomster av pentaklorfenoler i ett 
grundvattenrör.  Den ursprungliga förore-
ningskällan befinner sig troligen under en vir-
kestork varför någon ytterligare åtgärd ej vid-
tagits. Någon avsättning för sanering är inte 
beaktat i räkenskaperna, på grund av svårig-
heter	att	beräkna	kostnadens	storlek.	Kostna-
den bedöms dock inte vara väsentlig.
 Den 1 oktober 2002 tillträddes sågverks-
anläggningen i Fårbo. I samband med för-
värvet konstaterades vid genomförd mark-
undersökning förhöjda värden av koppar i 
anslutning till den plats där det tidigare be-
funnits	en	impregneringsanläggning.	Under	
räkenskapsåret 2009/10 har efterbehand-

öka våra medarbetares miljötänkande samt 
sträva efter en god arbetsmiljö.
•	 Vi	ska	på	ett	ansvarsfullt	sätt	fullgöra	
våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö 
och uppdragstagare.

Miljöinformation
Bergs Timber bedriver tillståndspliktig verk-
samhet enligt miljöbalken. Verksamheten har 
under räkenskapsåret bedrivits i Järnforsen, 
Mörlunda,	Nybro	och	Orrefors.	Tillståndet	i	
Järnforsen avser produktion vid sågverk för 
upp till 60 000 m3 sågade trävaror och bevatt-
ning av timmer med en högsta lagerkapaci-
tet av 10 000 m3. Verksamheten i Järnforsen 
håller under första kvartalet 2011/12 på att 
successivt avvecklas. Tillståndet i Mörlunda 
avser produktion vid sågverk (utan någon sär-
skild volymbegränsning skrivet i tillståndet) 
av sågade trävaror och bevattning av timmer 
med en högsta lagerkapacitet av 35 000 m3. 
Tillståndet	i	Orrefors	avser	produktion	vid	
sågverk för upp till 300 000 m³ sågade träva-
ror och bevattning av timmer med en högsta 
lagerkapacitet av 50 000 m3. Tillståndet i Ny-
bro avser träskydd av virke och träprodukter 
enligt behörighetsklass ett, upp till en volym 
av 250 000 m3 om året.  Ett nytt tillstånd har 
erhållits men har ännu inte tagits i anspråk 
som avser träskydd av virke och träprodukter 
enligt behörighetsklass ett, upp till en volym 
av 500 000 m3 om året. Tillstånden innefattar 
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Hållbarhetsutveckling

Det finns mycket som ur hållbarhetssynpunkt 
talar för ökad användning av trä som byggma-
terial. Fotosyntesen skapar det ENDA förny-
bara konstruktionsmaterial via har – biomassa 
från naturens eget kretslopp. 
 Att jämföra med ett kretslopp med åter-
användning och återvinning där de metoder 
vi har är att SPARA på ändliga resurser.

Förnyelsebar råvara
Vår råvara innebär att vi har ett bra utgångs-
läge i vårt miljöarbete. Trä är en förnyelse-
bar råvara som ingår i naturens eget krets-
lopp. Det är framtidens byggmaterial, inte 
minst utifrån miljöhänsyn och energianvänd-
ning. Den skog som avverkas för att bli sågade 
trävaror återbeskogas genom plantering och 
självsådd. Den biologiska mångfalden i skogs-
bruket är viktig för att vi ska uppnå en lång-
siktigt hållbar utveckling och miljöbalans. 

Träbyggnadsprogram
Ett	flertal	länder	såsom	Sverige,	Storbritan-
nien, Tyskland, Nederländerna, Norge med 
flera	har	antagit	nationella	träbyggnadspro-
gram för att öka användningen av trä i byg-
gande.

Skogens betydelse för 
koldioxidbalansen
Träden tar upp stora mängder koldioxid ur luf-
ten. Med solens energi, vatten och fotosyntesen 
omvandlas koldioxiden till syre och kolhydra-
ter.	Kolhydraterna	blir	byggstenar	för	trädens	
tillväxt och på så sätt lagras kol i den växande 
skogen. Avverkat virke blir till trä- och pap-

CO2 UTSLÄPP VID TILLVERKNING 
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persprodukter, men också biobränslen som 
kan ersätta olja och kol. Det lagrade kolet finns 
kvar i produkterna. Särskilt trähus är viktiga 
eftersom de binder kol under lång tid. När pro-
dukterna till slut bränns eller förmultnar fri-
görs koldioxid som tas upp av träden och åter-
förs till kretsloppet. Den årliga avverkningen i 
Sverige är mindre än tillväxten och därför ökar 
mängden bundet kol från år till år. Skogen hjäl-
per till att hålla koldioxidtillskottet till atmos-
fären	i	schack.	(www.skogsindustrierna.se)

Hållbarhetsredovisning
Bergs Timber är medlem i skogsindustrier-
na. Skogsindustrierna är den svenska mas-
sa-, pappers- samt trämekaniska industrins 
bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogs-
industriernas hållbarhetsskrift (Produkter 
från skogen – ett hållbart val) beskriver bran-
schens arbete för ett ansvarsfullt och hållbart 
företagande. I rapporten tillämpas Global Re-
porting Initiatives (GRI) riktlinjer på C-nivå. 
(www.skogsindustrierna.se)

PLANTSKOG UNGSKOG ÄLDRE SKOG

Kolavgivning

Kolupptag

Avverkning

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

SKOGENS UPPTAG OCH UTSLÄPP AV KOL
ÖVER EN LIVSCYKEL
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Koncernen	påverkas	såväl	av	den	allmänna	
konjunkturutvecklingen, valutaförändringar 
och andra omvärldsfaktorer som av mera 
företagsspecifika faktorer. I detta avsnitt 
beskrivs  de mera företagsspecifika faktorer  
som bedöms ha störst påverkan på koncer-
nens resultat samt hur resultatet påverkas vid 
förändringar i dessa nyckelfaktorer.
	 Koncernens	huvudsakliga	intäkter	kom-
mer från försäljning av sågade trävaror och 
vidareförädlade trävaror. Pris- och volymut-
vecklingen för trävaror styrs till stor del hur 
den globala konsumtionen överensstämmer 
med den globala produktionen. Prisskillnader 
för olika trädslag och kvalitéer i lokal valuta 
i kombination med valutakursrelationer 
har stor betydelse för val av marknad i det 
dagliga	försäljningsarbetet.	Koncernen	jobbar	
med att reducera riskerna genom att sprida 
försäljningen	mot	flera	marknader	och	länder	
så att beroendet av ett enskilt land eller 
marknad inte är för stort. Vidare försågar och 
säljs trävaror av både fura och gran, vilket 
också innebär en riskspridning. 
	 Biprodukter	i	form	av	flis,	spån	och	bark	
svarar för ca 18 % av koncernens omsättning. 
Merparten	av	intäkterna	avser	leverans	av	flis	
till pappersmassaindustrin. Övriga biproduk-
ter används huvudsakligen till energi- och 
värmeproduktion. Avsättningen för bipro-
dukterna har varit stabil under de senaste 
åren.	Koncernen	arbetar	även	här	med	
långsiktiga avtal och goda relationer med 
våra kunder.
 Valutaberoendet ligger främst på försälj-
ning av trävaror. Det förekommer också en 
del import av sågtimmer. Valutarisken ingår 

KÄNSLIGHETSANALYS
 Värde/volym Förändring Ungefärlig 
 per år   resultateffekt

Prisutveckling   
Trävaror av gran 142 000 m³ +-5% 11,8 Mkr
Trävaror av furu 168 000 m³ +-5% 15,2 Mkr
Sågtimmer (vid bilväg/införselhamn) 515 000 m³to +-5% 23,1 Mkr

Biprodukter:   
Cellulosaflis 76 Mkr +-5% 3,8 Mkr
Övriga biprodukter (bränsle- och spånprodukter) 
vissa leveranser sker fritt hos kunden 81 Mkr +-5% 4,1 Mkr

Valutakurser   
Försäljning av trävaror (EURO) 91 Mkr +-5% 4,5 Mkr
Försäljning av trävaror (GBP) 231 Mkr +-5% 11,5 Mkr
Försäljning av trävaror (USD) 14 Mkr +-5% 0,7 Mkr

Förädlingskostnader   
Elektrisk elenergi (rörlig del) 23 Gwh +-10% 1,1 Mkr
Löner inkl sociala avgifter 111 Mkr +-5% 5,6 Mkr
Låneränta (rörliga lån) 325 Mkr +-1% 3,2 Mkr

Risk- och känslighetsanalys

bland de finansiella riskerna som koncernen 
är exponerade för. För en översikt av de 
finansiella risker och riskhantering hänvisas 
till not 4, se sidan 46.
 Råvarukostnaden är en mycket stor del 
av den färdiga produktens försäljningsvärde 
varför produkten är mycket känslig för pris-
förändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaf-
fas företrädesvis i närområdet och utbud och 
efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt 
prissättningen i stor omfattning. Råvaran an-
skaffas av vår egen fältorganisation samt från 
institutionella leverantörer som Sveaskog, 
Södra,	Holmen,	Sydved,	stiften	m	fl..	En	liten	
del av råvarubehovet täcks av råvara från våra 
egna	skogar.	Koncernen	jobbar	med	att	ha	

ett	flertal	försörjningskanaler	samt	att	säkra	
flödet	av	råvara	genom	att	bygga	långsiktiga	
relationer med våra virkesleverantörer.
 Bergs Timbers behov av värme till 
torkprocessen samt uppvärmning av lokaler 
produceras i huvudsak i egna panncentraler 
som eldas med barken från timret, varför 
känsligheten när det gäller energikostnaden 
inte är så stor. Däremot är driften av produk-
tionsanläggningarna beroende av elektricitet. 
Därför påverkas vi av förändringar i kostnads-
läget för energi till drift av maskinanläggning-
arna. Riskhanteringen består i aktivt arbete 
kring att säkra elförsörjningen samt att säkra 
priserna på elanskaffning.
 Den miljöpåverkan som sker av bolagets 
verksamhet och de miljörisker som bolaget 
står inför redovisas i avsnittet ”Miljöpolicy”, 
se sidan 30.
 Personalkostnader utgör den näst största 
kostnadsposten	för	koncernen.	Kostnadsut-
vecklingen styrs främst av gällande kollektiv-
avtal. All personal är anställd i Sverige och är 
anställda på svenska villkor.

Säsongsvariationer
Normalt är andra delen av räkenskapsåret, 
kvartal tre och fyra, den starkaste perioden 
för utleveranser av sågade trävaror, vilket är 
kopplat till de ökade byggaktiviteterna på 
våren och sommaren. Däremot produktions-
mässigt är det fjärde kvartalet det svagaste 
kvartalet till följd av att semestermånaden 
infaller under det kvartalet, även andra kvar-
talet påverkas av ledigheter vid jul- och nyår.
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ÄGARSTRUKTUR 2011-08-31 (röster i %)

Familjen Bergh 52,1 %

ATA Holding Sweden AB 8,9 %

Kay Nilsson 4,9 %

ODIN Fonder 4,5 %
Jan Nilsson 3,3 %
Martin Järnland 1,1 %

Övriga svenska privatpersoner 17,9 %

Svenska finansiella företag 2,1 %
Övriga svenska företag 4,0 %
Övriga utländska ägare 1,2 %

Aktien

Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet uppgår till 34 497 450 kr fördelat på 
6 899 490 aktier. Av aktierna är 480 000 av serie A 
med vardera tio röster medan resterande 6 419 490 
är	av	serie	B	med	vardera	en	röst.	Fondemission	1:1	
genomfördes under räkenskapsåret 1993/94. Introduk-
tionskursen, omräknat för fondemissionen, var 11 kr. På 
extra bolagsstämma 1999-09-14 beslutades om nyemis-
sion av 659 490 B-aktier. Genom denna nyemission 
utökades aktiekapitalet med 3 297 450 kr (förvärvet 
av verksamheten i Järnforsen). På extra bolagsstämma 
2005-04-21 beslutades om nyemission av 2 000 000 
B-aktier. Genom denna nyemission utökades aktiekapi-
talet med 10 000 000 kr (förvärvet av verksam-
heten	i	Orrefors).	I	samband	med	förvärvet	av	Bitus	
2007-06-29 utnyttjade styrelsen möjligheten att emit-
tera 100 000 nya B-aktier, vilket motsvaras av 500 000 
kr i aktiekapital. 

Handel med aktien
Aktien är sedan oktober 1984 noterad på Stockholms-
börsen.	Idag	noteras	bolaget	på	Nasdaq	OMX	Nordiska	
börs Stockholm Small Cap, materiels. Sedan januari 
2008 är Remium AB likviditetsgarant för aktien. Detta 
innebär att likviditetsgaranten under börsens ordinarie 
handel ställer både sälj och köpkurser om minst 800 
aktier. 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 
2010/11 hemsänd i början på januari. Finansiell infor-
mation om Bergs Timber AB finns även på Internet på 
adressen	www.bergstimber.se.	Där	finns	också	möjlighe-
ter att prenumerera på pressmeddelanden och adresser 
till olika kontaktpersoner.    

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att årsstämman den 26 januari 2012 
beslutar om att ingen utdelning lämnas. 

Utdelningspolitik
Den långsiktiga policyn att lämna utdelning ligger fast. 
Faktorer som styrelsen i första hand kommer att beakta 
vid framtida utdelningsförslag är investeringsbehov, 
finansiell ställning, resultatutveckling och utsikter för 
de kommande åren.

 Antal Antal Totalt Totalt Andel Andel
 A-aktier B-aktier antal antal kapital röster
   aktier röster i % i % 

Åke Bergh 1) 263 286 404 085 667 371 3 036 945 9,7 27,1
Anita Bergh  216 714 249 746 466 460 2 416 886 6,8 21,5
ATA Holding Sweden AB  1 000 000 1 000 000 1 000 000 14,5 8,9
Kay Nilsson  551 121 551 121 551 121 8,0 4,9
ODIN Fonder  500 000 500 000 500 000 7,2 4,5
Jan Nilsson  370 700 370 700 370 700 5,4 3,3
Karin Bergh Åstrand  124 211 124 211 124 211 1,8 1,1
Per-Åke Bergh  124 211 124 211 124 211 1,8 1,1
Martin Järnland 2)  120 000 120 000 120 000 1,7 1,1
Thord Johansson  82 452 82 452 82 452 1,2 0,7
Novitus AB  77 359 77 359 77 359 1,1 0,7
Robur Försäkring AB  77 075 77 075  77 075 1,1 0,7
Pernilla Karlsson  72 999 72 999 72 999 1,1 0,6
Peter Friberg  68 010 68 010 68 010 1,0 0,6
Övriga  2 670 520 2 670 520 2 670 520 37,6 23,2

Summa 480 000 6 419 490 6 899 490 11 219 490 100,0 100,0

ÄGARSTRUKTUR ENLIGT AKTIEBOK PER 2011-08-31 

Antalet aktieägare uppgick enligt aktiebok per 2011-08-31 till 2 412 (2 458) stycken. 
1) Innefattar även närstående.   2) Innefattar eget innehav samt innehav via sitt privata bolag.
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1) Någon utspädningseffekt finns ej att beakta.      Definitioner av ekonomiska begrepp se sidan 64.

  10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

Antal aktier st 6 899 490 6 899 490 6 899 490 6 899 490 6 899 490
Resultat per aktie efter skatt 1) kr -5,71 3,49 -3,90 -0,70 15,17
Eget kapital per aktie 1)  kr 33,33 39,30 35,80 39,70 42,15
Avkastning på eget kapital  % -15,7 9,3 -10,3 -1,7 43,7
Utdelning per aktie (förslag 10-11)  kr 0 0,25 0 0 1,75
Utdelningens andel av vinsten % - 7,2 - - 11,5
Utdelningens andel av eget kapital % - 0,6 - - 4,2
Börskurs 31 augusti  kr 14,60 24,60 39,50 30,50 63,00
Börskurs/eget kapital per aktie 1) % 44 63 110 77 149
Direktavkastning % - 1,0 - - 2,8
P/E-tal ggr neg 7,0 neg neg 4,2
Antal omsatta aktier per år  tusental 2 117 2 434 2 152 4 036 8 875
Börsvärde per 31 augusti Mkr 101 170 273 210 435
Antal aktieägare per 31 augusti  st 2 412 2 458 2 523 2 334 2 491

AKTIEDATA 

Källa: Six AB
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NETTOOMSÄTTNING (Mkr)

RÖRELSERESULTAT (Mkr)

INVESTERINGAR (Mkr)

KASSAFLÖDE (Mkr)
Löpande verksamheten

SOLIDITET (%)

Nettoomsättning (Mkr)

Rörelseresultat (Mkr)

Investeringar (Mkr)

Kassaflöde (Mkr)

Soliditet (%)
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Fem år i sammandrag

Belopp i Mkr   10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

Fakturering och resultat       
Nettoomsättning  853,0 916,0 779,7 858,6 738,9
Rörelseresultat före avskrivning  14,4 84,6 14,8 43,8 171,4
Avskrivningar och nedskrivningar   -51,0 -42,7 -39,8 -33,8 -21,9
Rörelseresultat  -36,6 41,9 -25,0 10,0 149,5
Finansiella poster netto  -16,9 -9,9 -13,5 -15,7 -5,8
Resultat efter finansiella poster  -53,5 32,0 -38,5 -5,7 143,7

Balansposter och kapital per 31/8       
Immateriella tillgångar  2,8 2,3 2,7 3,2 3,5
Materiella anläggningstillgångar/
biologiska tillgångar  354,1 395,8 389,3 371,5 320,6
Finansiella anläggningstillgångar  0,2 0,2 0,2 0,3 0,8
Varulager  206,0 221,9 172,0 249,7 319,6
Kortfristiga fordringar  112,4 106,8 99,4 103,6 118,8
Kassa och  bank  1,1 1,8 1,4 0,3 6,1
Eget kapital  230,0 271,1 247,0 273,9 290,8
Långfristiga skulder   238,3 247,7 226,4 234,7 229,0
Kortfristiga skulder  208,3 210,0 191,6 220,0 249,6
Balansomslutning  676,6 728,8 665,0 728,6 769,4
Sysselsatt kapital  554,5 577,2 549,5 570,0 545,7

Eget kapital per aktie 1) kr 33,33 39,30 35,80 39,70 42,15
Antal anställda, medeltal st 223 230 235 255 234
Antal aktier vid årets slut 1) st 6 899 490 6 899 490 6 899 490 6 899 490 6 899 490

Investeringar i       
Materiella anläggningstillgångar/
biologiska tillgångar Mkr 21,0 47,9 57,8 72,9 98,5

Nyckeltal       
Avkastningsstruktur       
Avkastning på eget kapital % -15,7 9,3 -10,3 -1,7 43,7
Avkastning på sysselsatt kapital % -6,4 7,5 -4,4 2,0 34,9
Avkastning på totalt kapital % -5,2 6,0 -3,6 1,5 24,8

Resultatstruktur       
Rörelsemarginal % -4,3 4,6 -3,2 1,2 20,2
Nettovinst marginal % -6,3 3,5 -4,9 -0,7 19,5
Resultat efter skatt per aktie 1) kr -5,71 3,49 -3,90 -0,70 15,17
Utdelning per aktie (10-11 förslag) kr 0 0,25 0 0 1,75
Nettoomsättning per anställd tkr 3 825 3 983 3 318 3 367 3 157

Kassaflöde, Likviditet och soliditet       
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten Mkr -45,2 43,3 51,8 34,8 14,6
Kassaflöde enligt ovan per aktie  kr -6,55 6,28 7,51 5,04 2,12
Kassalikviditet ggr 0,54 0,52 0,53 0,47 0,50
Nettoskuldsättningsgrad ggr 1,41 1,12 1,22 1,08 0,86
Soliditet % 34 37 37 38 38

Tillväxt       
Förändring av nettoomsättning % -6,8 17,5 -9,2 16,2 26,3
Förändring av balansomslutning % -7,2 9,6 -8,7 -5,3 73,5
Förändring av sysselsatt kapital   % -6,4 5,0 -3,6 4,5 72,6
Förändring av justerat eget kapital           %  -15,2 9,8 -9,8 -5,8 59,6
Intäkt trävaror/nettoomsättningen % 70 75 75 79 84
Intäkt biprodukter/nettoomsättning % 18 16 16 13 11

Volym       
Produktionsvolym m³ 293 000 323 000 342 000 356 000 331 000
Försäljningsvolym m³ 309 000 345 000 354 000 353 000 314 000

1) Någon utspädningseffekt finns ej att beakta.  

Definitioner av nyckeltal se sid 64.       
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-09-01 – 2011-08-31

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Bergs Timber AB (publ) 
med säte i Hultsfreds kommun och org.nr 556052-2798, får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 1 september 2010 - 31 augusti 2011.

Information om verksamheten 
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror 
med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i två sågverksanlägg-
ningar  belägna i Mörlunda och  Orrefors samt i träskyddsföretaget Bitus 
beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för 
vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den 
samlade sågverkskapaciteten  uppgår till ca 350 000 m³ sågade trävaror, 
varav mer än hälften vidareförädlas. Under räkenskapsåret har den sam-
lade sågverksproduktionen uppgått till  293 000 (323 000) m³. Bitus trä-
skyddsbehandlar ca 145 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 
80 procent, främst till Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Belgien, 
Tyskland, Frankrike och Mellanöstern/Nordafrika. Biprodukter från produk-
tionen säljs till massa- och spånskiveindustrin och i allt högre utsträckning 
som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i hu-
vudsak från områdena kring koncernens sågverk, kompletterat med uttag 
av timmer från egna skogsfastigheter samt ett mindre in-slag av import. 
Koncernen äger egen skogsmark uppgående till ca 1 400 hektar. Kon-
cernen är genom Bergs Skog AB ett komplett skogsserviceföretag som 
genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverknings-
arbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på 
Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs 
Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat
Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 
853,0 (916,0) Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 
-53,5 (32,0) Mkr. Nettoomsättningen påverkas negativt av att utleveran-
serna av sågade trävaror minskat med ca 36 000 m³ sågade trävaror samt 
förändrade försäljningspriser. Försäljning av biprodukter har ökat något 
jämfört med föregående år.
 Det kraftigt försämrade resultatet beror främst på  försämrade mar-
ginaler vid försäljning av sågade trävaror. Utöver detta påverkas resultatet 

negativt av en nedskrivning med -10,3 (-0,7) Mkr av lager av sågade 
trävaror utifrån sortimentsfördelning, där värdering skett till nettoförsälj-
ningsvärde.  De minskade marginalerna är hänförliga till ökade råvaru-
kostnader samt även vikande försäljningspriser i jämförelse med före-
gående år.  Rörelseresultatet har påverkats positivt med 31,8 (0) från 
vinst vid försäljning av skogsfastigheter samt 3,7 (4,4) från omvärdering 
av biologiska tillgångar. Resultatet har påverkats negativt med -8,8 (0) 
Mkr av nedskrivning maskiner och inventarier samt övriga kostnader  i 
samband med att  verksamheten i Järnforsen avvecklas. Resultatet har  
i övrigt påverkats  avseende redovisade  valutakursdifferenser med 9,7 
(2,5) Mkr, försäkringsersättningar 1,2 (5,2) Mkr samt ökade finansiella 
kostnader beroende dels på högre marknadsräntor men också beroende 
av en högre skuldsättningsgrad -17,0 (-10,0) Mkr.
 Produktionen av sågade trävaror har minskat  med 9 procent mot 
föregående år. Minskningen är främst hänförlig till störningar vid sågver-
ket i Orrefors samt en produktionsbegränsning med ökat semesterup-
pehåll  runt jultiden 2010. Försäljningsvolymen av sågade trävaror har 
minskat med 10 procent och försäljningspriserna på levererade trävaror 
är i genomsnitt 4 procent lägre under räkenskapsåret i jämförelse med 
samma period föregående år.
  
Nettoomsättning och resultat per kvartal
Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 
853,0 (916,0) Mkr. Fördelat på respektive kvartal blev utfallet kvartal 
ett, 215,2 (215,5) Mkr, kvartal två, 186,6 (164,7) Mkr, kvartal tre 241,6 
(295,4) Mkr och kvartal fyra, 209,7 (240,4) Mkr. Koncernens resultat ef-
ter finansiella poster uppgick till -53,5 (32,0) Mkr. Fördelat på respektive 
kvartal blev utfallet kvartal ett, -3,8 (9,0) Mkr, kvartal två, -25,2 (-3,0) Mkr, 
kvartal tre -7,4 (6,1) Mkr och kvartal fyra, -17,1 (19,9) Mkr.
 Som tidigare nämnts är det den försämrade marginalen vid försälj-
ning av sågade trävaror som är den främsta orsaken till det negativa 
resultatet. Den försämrade marginalen påverkar negativt under samtliga 
kvartal. Under kvartal ett var dock försäljningspriset högre än motsva-
rande period föregående år. För övriga kvartal har försäljningspriset 
understigit och råvarupriset överstigit motsvarande period föregående 
år. Råvarupriset har dock successivt kunnat reduceras och var i kvartal 
fyra marginellt högre än föregående år. Kvartal tre påverkas positivt från 
försäljningen av biologiska tillgångar med 27,6 (0,0) Mkr och negativt 
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NYCKELTAL (Mkr)
Koncernen 10-11 09-10 08-09 07-08
Nettoomsättning 853,0 916,0 779,7 858,6
Resultat efter finansiella  poster -53,5 32,0 -38,5 -5,7
Balansomslutning 676,6 728,8 665,0 728,6
Soliditet % 34,0 37,2 37,1 37,6
Nettoskuldsättningsgrad 1,41 1,12 1,22 1,08
Rörelsemarginal % -4,3 4,6 -3,2 1,2
Avkastning på sysselsatt kapital % -6,4 7,5 -4,4 2,0
Avkastning på eget kapital efter skatt % -15,7 9,3 -10,3 -1,7
Medeltal anställda 223 230 235 255

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

med 8,8 (0,0) av nedskrivning och reserveringar i samband med beslutet om 
nedläggningen av sågverket i Järnforsen. Kvartal fyra påverkas positivt från 
försäljningen av biologiska tillgångar med 4,2 (0,0) Mkr.  Utöver detta har 
resultatet haft en valutakurspåverkan med ett valutakursresultat under kvartal 
ett, 4,3 (-1,9) Mkr, kvartal två, 5,5 (6,4) Mkr, kvartal tre, 0,7 (-2,1) Mkr och 
kvartal fyra, -0,8 (0,2) Mkr.
 
Biologiska tillgångar
Som biologiska tillgångar redovisas den växande skogen som är avsett för 
stadigvarande bruk i verksamheten. Totalt innehar koncernen 1 429 hektar 
produktiv skogsmark med en volym stående skog om ca 221 000 skogsku-
bikmeter. Under räkenskapsåret har tillväxten överstigit avverkningarna med 
ca 1,6 (-3,0) Mkr.  Koncernens skogsfastigheter är  värderade till cirka 292 
(265) kronor per skogskubikmeter.
 Under räkenskapsåret har 608 hektar produktiv skogsmark sålts. 
Köpeskillingen uppgick till 49,4 Mkr efter avdrag för försäljningskostnader. 
Försäljningen har medfört en betydande vinst som påverkat resultatet 
positivt med totalt 31,8 Mkr. Av den positiva resultateffekten redovisades 
27,6 Mkr i kvartal tre och resterande 4,2 Mkr i samband med tillträdet under 
kvartal fyra. Av köpeskillingen har 26,8 Mkr använts till amortering av krediter 
och resterande 22,6 Mkr har förbättrat bolagets likviditet.
 
Nedläggning av anläggningen i Järnforsen
Styrelsen har under räkenskapsåret fattat beslut om att lägga ner sågverket i 
Järnforsen som presenterades i separat pressmeddelande den 30 maj 2011. 
Resultatet har påverkats negativt med 8,8 Mkr av nedskrivning maskiner 
och inventarier samt övriga kostnader  i samband med att  verksamheten i 
Järnforsen avvecklas. Verksamheten har bedrivits i normal omfattning under 
kvartal fyra för att under första kvartalet 2011/12 successivt avvecklas. Pro-
duktionen är flyttad  till koncernens två övriga anläggningar och detta ska inte 
påverka koncernens omsättning och volym då det finns möjligheter till ökad 
försågning på dessa anläggningar.

Likviditet, investeringar och kapitalbindning
Likvida medel uppgick i koncernen till 1,1 (1,8) Mkr, vartill kommer outnytt-
jade checkkrediter om 33,3 (57,7) Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade 
garanti- och investeringsramar på cirka 16,2 (24,2) Mkr. Bolaget har träffat en 
överenskommelse med Danske Bank om refinansiering av huvuddelen av 
koncernens befintliga lån. Den nya kreditfaciliteten om sammanlagt 158,6 Mkr 
har en treårig löptid. Som en del av refinansieringen har förfallodagen för det 
lån på 30 Mkr från banken som lånades upp i andra kvartalet senarelagts till 
2012-12-31. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden avseende eget kapital, so-
liditet och EBITDA föreskriver avtalet att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 
50 procent av årets resultat. I avtalet ingår också en begränsning av hur stora 
avverkningar som kan göras på de egna skogsfastigheterna. De finansiella 
åtagandena är framåtriktade med avstämningstidpunkter varje kvartal. De nya 
åtagandena skärps successivt under avtalets treåriga löptid. Innehålls ej dessa 
har långivaren rätt att begära förtida återbetalning. De finansiella åtaganden 
som varit gällande under räkenskapsår 2010/2011 har efterlevts. Löptiden för de 
aktieägarlån som lämnats av familjen Bergh och Kay Nilsson har förlängts och 
lånen förfaller nu till betalning 2014-11-01.
 Koncernens investeringar uppgår till 22,0 (47,9) Mkr under räkenskaps-
året, där investeringar i en ny råsortering efter såglinjen i Mörlunda  uppgår 
till 14,2 Mkr (totalt 25,5 Mkr nedlagt i projektet) och nytt magasin i Mör-
lunda som ersätter de som rasade på grund av snötyngden under februari 
2010 1,7 Mkr (totalt nedlagt  8,9 Mkr). 
 Under räkenskapsåret har kapitalbindningen i lager minskat med 15,9 
Mkr, varav lager av sågade trävaror har ökat med 0,2 Mkr, lager av rotstå-
ende skog har ökat med 4,9 Mkr och lagret av timmer vid industrier har 
minskat med 5,7 Mkr. Förskott till leverantörer och övrigt lager har minskat 
med 15,3 Mkr. 
 Kassaflödet har  påverkats negativt avseende ökade rörelsefordringar 
med -5,3 Mkr och negativt avseende minskade  rörelseskulder med -14,4 
Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45,2 (43,3) 
Mkr under räkenskapsåret.
 Kassaflödet har under räkenskapsåret påverkats av upptagna lån 79,7 
(61,1) Mkr varav 30 Mkr härrör från ökad upplåning från banken och 25 
Mkr är aktieägarlån samt 24,7 Mkr avseende ökat utnyttjande av  bolagets 
checkkredit. Årets amorteringar av lån uppgår till -62,2 (-44,7) Mkr.

Styrelsen kommer att arbeta för att minska skuldsättningen och på sikt nå 
målet om en nettoskuldsättningsgrad som inte överstiger 1,00 samt öka 
lönsamheten.
 
Framtidsutsikter 
Byggproduktionen i Europa har endast haft en långsam uppåtgående trend 
och ligger fortsatt på en historiskt låg nivå. Utvecklingen i Sverige har 
dock varit positiv där framför allt ROT-sektorn gått starkt vilket gynnat vår 
satsning gentemot svensk bygghandel (partnershop).  Bedömningen är att 
bostadsbyggandet i euroområdet ska växa dock i en långsam takt under 
de närmaste åren. Den senaste  prognosen från euroconstrukt i juni visar 
på ökningar i husproduktionen  med 1,9 % 2011, 2,6 % 2012 och 3,0 % 
2013. I USA är byggutvecklingen och därmed prisutvecklingen på sågade 
trävaror fortsatt svag. Osäkerheten kring det  statsfinansiella lägret både 
i USA och Europa med åtstramningar och stora budgetunderskott riskerar 
nu få ytterligare negativ inverkan på byggnationen.  Byggnationen  kommer 
dock inte på längre sikt kunna ligga kvar på denna historiskt låga nivå då de 
demografiska behoven är stora. Marknaderna i Nordafrika och Mellanös-
tern har en stor betydelse för Svensk sågverksnäring.  Under 2010 svarade 
dessa marknader för 22 procent av den totala trävaruexporten och hela 42 
procent av furuexporten. Även här har osäkerheten varit stor under 2011 
men vi förväntar oss förbättringar under hösten när nu läget börjar stabili-
seras.  Behoven är stora då länderna har en ung befolkning som har behov 
av bostäder och annan infrastruktur.
 Skogsindustriernas exportprisindex har från ingången på räkenskaps-
året till utgången av räkenskapsåret i augusti  månad 2011 minskat vad 
gäller priset på furuprodukter med 12 procent och för granprodukter med 
9 procent. Från maj 2011 har dock prisnedgången som började under 
första kvartalet stannat av och visar på en ökning för augusti månad. Under 
perioden januari till augusti  i år är produktionen enligt skogsindustrierna 
statistik  oförändrad  i Sverige och 7 procent större i Finland. Lagren i 
producentleden i Sverige per 2011-08-31 är 8 procent högre  och i Finland 
17 procent högre än motsvarande tid föregående år. Historiskt sett är dock 
lagernivån på en balanserad nivå.
 Den svenska valutan gentemot euron är åter på en historiskt sett 
normal nivå och den tidigare valutafördelen gentemot våra utländska 
konkurrenter och inte minst gentemot finska sågverk är därmed borta. Den 
för koncernen viktiga valutan, det brittiska pundet är nu nere på rekordlåga 
nivåer. Det för tillfället osäkra statsfinansiella läget  har dock medfört vissa 
förbättringar för det brittiska pundet. 
 Råvarupriserna är fortsatt på en hög nivå. Allt sedan våren sker dock  
i råvarumarknaden en successiv nedjustering av prisnivån genom såväl 
sänkning av timmerprislistor som pristillägg. Detta gör att vi kommer att få 
se lägre råvarukostnader under hösten.
 Vi ser en fortsatt god efterfrågan för våra biprodukter för såväl cellulo-
saflis som bränsleprodukter. 

Miljöinformation
Bergs Timber bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
Verksamheten har under räkenskapsåret bedrivits i Järnforsen, Mörlunda, 
Nybro och Orrefors. Tillståndet i Järnforsen avser produktion vid sågverk 
för upp till 60 000 m3 sågade trävaror och bevattning av timmer med en 
högsta lagerkapacitet av 10 000 m3. Verksamheten i Järnforsen håller 
under första kvartalet 2011/12 på att successivt avvecklas. Tillståndet i Mör-
lunda avser produktion vid sågverk (utan någon särskild volymbegränsning 
skrivet i tillståndet) av sågade trävaror och bevattning av timmer med en 
högsta lagerkapacitet av 35 000 m3. Tillståndet i Orrefors avser produktion 
vid sågverk för upp till 300 000 m³ sågade trävaror och bevattning av tim-
mer med en högsta lagerkapacitet av 50 000 m3. Tillståndet i Nybro avser 
träskydd av virke och träprodukter enligt behörighetsklass ett, upp till en 
volym av 250 000 m3 om året.  Ett nytt tillstånd har erhållits men har ännu 

Finansiella mål
Styrelsen har i september månad 2010 fastställt finansiella mål för 
bolagets verksamhet:
Rörelsemarginal (%) > 6
Avkastning på sysselsatt kapital (%) > 10
Nettoskuldsättningsgrad, ggr < 1,00
Soliditet (%) > 30
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PRISUTVECKLING 

 Värde/volym Förändring Ungefärlig
 per år  resultateffekt

Försäljning
Trävaror av gran 142 000 m³ +-5% 11,8 Mkr
Trävaror av furu 168 000 m³ +-5% 15,2 Mkr
Cellulosaflis 76 Mkr +-5% 3,8 Mkr
Övriga biprodukter (bränsle- 
och spånprodukter) vissa 
leveranser sker fritt hos kunden 81 Mkr +-5% 4,0 Mkr

Inköp
Sågtimmer 515 000 m³to +-5% 23,1 Mkr

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

inte tagits i anspråk som avser träskydd av virke och träprodukter enligt 
behörighetsklass ett, upp till en volym av 500 000 m3 om året. Tillstånden 
innefattar även drift av panncentraler samt deponier för bark och aska. 
Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar nästan hela koncernens net-
toomsättning. Miljöpåverkan från verksamheterna påverkar den yttre miljön 
genom buller, luftföroreningar samt vattenuttag till timmerbevattning. 
Samtliga uppmätta värden ligger inom de gränser som myndigheterna 
åsatt. För anläggningen i Mörlunda pågår en ansökningsprocess avseende 
ökade produktionstillstånd och vattenuttag för bevattning i anslutning till 
sågverksområdet i Mörlunda. 
 Med utgångspunkt från gällande riktvärden för den tillståndspliktiga 
verksamheten på Bitus i Nybro finns en sannolik framtida miljöförpliktelse 
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 ej vidtagits. 
Någon avsättning för sanering är inte beaktat i räkenskaperna, på grund av 
svårigheter att beräkna kostnadens storlek. Kostnaden bedöms dock inte 
vara väsentlig. 
 Den 1 oktober 2002 tillträddes sågverksanläggningen i Fårbo. I 
samband med förvärvet konstaterades vid genomförd markundersök-
ning förhöjda värden av koppar i anslutning till den plats där det tidigare 
befunnits en impregneringsanläggning. Under räkenskapsåret 2009/10 har 
efterbehandlingen avslutats då målet för saneringen har uppnåtts och slut-
rapporten har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden på Oskarshamns 
kommun. Vid en framtida rivning av byggnaden på platsen för den tidigare 
impregneringstuben skall dock provtagning ske av marken för att säker-
ställa att föroreningen inte har en för dagen okänd utbredning och risk.

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

Bolagsstyrning
Arbetet i styrelsen för Bergs Timber AB styrs av den arbetsordning som 
årligen fastställs vid konstituerande styrelsemöte. Frågor rörande revision 
och intern kontroll bereds av styrelsens revisionsutskott och ersättningsfrå-
gor bereds av ersättningsutskottet. Inför årsstämman 2012 har valbered-
ningen 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 
sidan 56 eller på hemsidan www.bergstimber.se under rubrik koncernen/
bolagsstyrning.

Allmänna upplysningar enligt Årsredovisningslagen 6 kapitel § 2a
•	 Antal	aktier	6	899	490	varav	480	000	A-aktier	och	6	419	490	B-aktier.	
A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har röstetalet ett. A-aktierna är inte 
noterade.
•	 Hembudsskyldighet	föreligger	för	A-aktierna	både	enligt	bolagsordning	
och aktieägaravtal.
•	 Familjen	Bergh	med	huvudägarna	Åke	och	Anita	Bergh	innehar	tillsam-
mans 52,1 (58,5)  procent av rösterna.
•	 Styrelsens	bemyndigande;	För	att	underlätta	genomförandet	av	even-
tuella företagsförvärv och möjligöra extern kapitalanskaffning för finan-
siering fick styrelsen vid årsstämman i januari 2011 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 företrä-
desrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Dock maximalt 
3 500 000 kronor i aktiekapital (motsvarande 700 000 stycken B-aktier). 
Detta bemyndigande har fram till dagens datum inte utnyttjats.

Förslag till ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
Att gälla från årsstämman 2012.

Ersättningspolicy
Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och 
baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.
Rörlig ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den 
fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får 
högst uppgå till 1/6 av årslönen. Den skall vara beroende av individens 
uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål.
Icke-monetära förmåner: Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära 
förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård.
Pension: Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-
planen). Verkställande direktören har premiebaserade pensionsavtal där 
premien uppgår till 170 tkr.
Uppsägning och avgångsvederlag: För ledningspersoner är uppsäg-
ningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde 
tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får 
maximalt uppgå till en årslön.
Beslut om ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda frågor avse-
ende principer för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget 
skall föreläggas styrelsen för beslut och tagas upp för fastställelse av 
årsstämman.
 Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i enskilt 
fall kan finna särskilda skäl för detta.
 Ovanstående riktlinjer har även gällt under räkenskapsåret 2010/11.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående 
vinstmedel enligt balansräkningen 130 741 129 kronor, varav överkursfond 
8 100 000 kronor disponeras på följande sätt:

Överföres i ny räkning  Kronor 130 741 129
  Kronor 130 741 129

Vad beträffar bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvi-
sas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer 

Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtio-
nen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden 
är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför 
produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran 
anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran 
påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning. 
 
Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är re-
laterade till valuta i samband med försäljning av sågade trävaror i utländsk 
valuta och ränterisker i samband med likviditets- och skuldhantering. En 
stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyl-
landet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under 
stycket likviditet.  Normalt säkras 50-75 procent av förväntat valutaflöde för 
de närmaste sex månaderna. Sedan hösten 2008 har valutaflöden i euro till 
50-75 procent säkrats för tolv månader framåt.
  För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets 
arbete med att hantera dessa hänvisas till not 4.
 
Anläggningsvärden
Den negativa resultatutvecklingen har föranlett prövning av redovisade 
anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på 
vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. En negativ avvikelse 
kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För ytterligare infor-
mation kring den genomförda prövningen hänvisas till not 28.
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Belopp i Mkr Not 11-08-31 10-08-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar   
Immateriella tillgångar 7  
Goodwill  1,8 1,8
Programvaror  1,0 0,5
Materiella anläggningstillgångar 8  
Byggnader och mark  98,1 93,8
Skogsmark  19,8 22,2
Maskiner och andra tekniska anläggningar  156,6 196,0
Inventarier, verktyg och installationer  8,0 9,6
Pågående nyanläggningar och förskott   
avseende materiella anläggningstillgångar  26,7 19,6
Biologiska tillgångar 9 44,9 54,6
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 0 0
Andra långfristiga fordringar  0,2 0,2

Summa anläggningstillgångar  357,1 398,3

Omsättningstillgångar   
Varulager 14 206,0 221,9
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  98,5 89,0
Skattefordringar  2,8 2,5
Övriga fordringar  6,9 12,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 4,2 3,1
Kassa och bank  1,1 1,8

Summa omsättningstillgångar  319,5 330,5

SUMMA TILLGÅNGAR  676,6 728,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital    
Aktiekapital     34,5 34,5
Övrigt tillskjutet kapital  47,5 47,5
Balanserat resultat  187,4 165,0
Årets resultat  -39,4 24,1

Summa eget kapital  230,0 271,1
   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 19 193,5 214,8
Övriga skulder 16 25,0 0
Avsättning för pensioner 17 1,7 1,9
Avsättning för uppskjutna skatter 12 16,2 30,4
Leverantörsskulder  1,3 0
Övriga avsättningar 18 0,6 0,6

Summa långfristiga skulder  238,3 247,7
   
Kortfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut 20 103,3 89,4
Leverantörsskulder  60,2 80,1
Övriga skulder  9,8 7,9
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter 21 35,0 32,6

Summa kortfristiga skulder  208,3 210,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  676,6 728,8

Varav räntebärande skulder  
Checkkredit  68,0 43,3
Övriga kortfristiga  35,2 46,0
Långfristiga    221,2 216,8

Summa räntebärande skulder   324,4 306,1

För ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 22 och 23.

Belopp i Mkr Not 10-11 09-10

Nettoomsättning 2,3 853,0 916,0
Förändring av produkter i arbete   
 och färdiga varor  3,0 26,4
Aktiverade egna kostnader  0,2 0
Övriga rörelseintäkter 5 13,8 11,5
Värdeförändring biologiska tillgångar 9 37,2 1,4

Summa   907,2 955,3
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter  -659,2 -618,3
Övriga externa kostnader  -120,1 -137,2
Personalkostnader 6 -113,5 -115,0
Avskrivningar och nedskrivningar 7,8 -51,0 -42,7
Övriga rörelsekostnader  0 -0,2
Summa rörelsekostnader  -943,8 -913,4

Rörelseresultat  -36,6 41,9
   
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter mm 10 0,1 0,1
Räntekostnader mm 11 -17,0 -10,0

Resultat efter finansiella poster  -53,5 32,0
   
Skatt på årets resultat 12 14,1 -7,9

Årets resultat  -39,4 24,1
   
Hänförligt till   
Moderbolagets aktieägare  -39,4 24,1
Innehav utan bestämmande inflytande  - -
   
Resultat per aktie, kr   -5,71 3,49
Antal aktier i tusental i genomsnitt  6 899 6 899
(någon utspädningseffekt finns ej  att beakta )   

   
Nettoomsättning per geografisk marknad  
  10-11 09-10

Sverige  370,6 332,5
Övriga Europa  360,9 384,1
Övriga Världen  121,5 199,4

  853,0 916,0

R e s u l t a t r ä k n i n g  •  k o n c e r n e n  1 ) 

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

Finansiella rapporter • koncernen
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Belopp i Mkr Not 10-11 09-10

 24 
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  -53,5 32,0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm  12,4 40,4
Betald inkomstskatt  -0,3 1,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  -41,4 73,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Förändring av varulager 1)  15,9 -50,0
Förändring av rörelsefordringar 1)  -5,3 -8,5
Förändringar av rörelseskulder 2)  -14,4 28,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -45,2 43,3
   
Investeringsverksamheten  
Förvärv av immateriella tillgångar  -1,0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar/ 
biologiska tillgångar   -21,0 -47,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar/ 
biologiska tillgångar  50,7 0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten  28,7 -47,4
  
Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån  55,0 61,4
Förändring checkkredit  24,7 -12,2
Amortering av låneskulder  -62,2 -44,7
Utbetald utdelning  -1,7 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  15,8 4,5

Årets kassaflöde  -0,7 0,4
Likvida medel vid årets början  1,8 1,4

Likvida medel vid årets slut  1,1 1,8

1) ökning - / minskning + 
2) Ökning + / minskning -  

K a s s a f l ö d e s a n a l y s  •  k o n c e r n e n 

F ö r ä n d r i n g  e g e t  k a p i t a l  •  k o n c e r n e n
    
Belopp i Mkr Aktie- Övrigt Balanserade Summa
 kapital tillskjutet vinstmedel inkl eget kapital 
   kapital årets resultat

Eget kapital 2009-09-01 34,5 47,5 165,0 247,0
Årets resultat (totalresultat)   24,1 24,1

Utgående eget kapital 2010-08-31 34,5 47,5 189,1 271,1
    
Eget kapital 2010-09-01 34,5 47,5 189,1 271,1
Utdelning   -1,7 -1,7
Årets resultat (totalresultat)   - 39,4 - 39,4

Utgående eget kapital 2011-08-31 34,5 47,5 148,0 230,0

Antal aktier 6 899 490 varav 480 000 A-aktier och 6 419 490 B-aktier. Där A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har röstetalet ett. 
Antalet aktier har varit oförändrat under 2010/11 samt att kvotvärdet per aktie är 5 kronor. Allt kapital tillkommer moderbolagets aktieägare.

FINANSIELLA	RAPPORTER	•	KONCERNEN

BERGS TIMBER 2010-2011 • 39



40 • BERGS TIMBER 2010-2011

R e s u l t a t r ä k n i n g  •  m o d e r b o l a g e t  1 )

Belopp i Mkr Not 10-11 09-10

Nettoomsättning 2,3 1,0 5,7
Övriga rörelseintäkter 5 45,0 7,7

Summa rörelseintäkter  46,0 13,4
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter  -0,5 -1,0
Övriga externa kostnader  -4,0 -4,7
Personalkostnader 6 -6,3 -5,1
Avskrivningar och nedskrivningar 7,8 -0,7 -1,1
Summa rörelsekostnader  -11,5 -11,9

Rörelseresultat  34,5 1,5
   
Resultat från finansiella poster   
Intäkter från andelar i koncernföretag 24 1,3 8,1
Ränteintäkter mm 10 9,6 4,8
Räntekostnader mm 11 -8,0 - 3,5

Resultat efter finansiella poster  37,4 10,9
   
Bokslutsdispositioner  0 0

Resultat före skatter  37,4 10,9
   
Skatt på årets resultat 12 -9,8 -2,9

Årets resultat  27,6 8,0

Belopp i Mkr Not 11-08-31 10-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar   
Immateriella tillgångar 7  
Programvaror  0 0,1

Materiella anläggningstillgångar 8  
Byggnader och mark  3,5 3,6
Skogs- och jordbruksfastigheter  49,4 61,0
Inventarier, verktyg och installationer  0,7 1,1

Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 25 99,1 99,1

Summa anläggningstillgångar  152,7 164,9
    
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  0,2 0
Fordringar hos koncernföretag  190,7 130,7
Skattefordringar  0,2 0,2
Övriga fordringar  0 0,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 0,7 0,2
Kassa och bank  0,1 1,8

Summa omsättningstillgångar  191,9 133,2

SUMMA TILLGÅNGAR  344,6 298,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital    
Bundet eget kapital   
Aktiekapital     34,5 34,5
Reservfond  39,4 39,4
Fritt eget kapital   
Överkursfond  8,1 8,1
Balanserat resultat  95,1 119,3
Årets resultat  27,6 8,0

Summa eget kapital  204,7 209,3
   
Avsättningar   
Avsättning för uppskjutna skatter 12 2,8 3,8

Summa avsättningar  2,8 3,8
    
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 19 35,7 36,2
Övriga skulder 16 25,0 0
Skulder till koncernföretag  0,2 0,2

Summa långfristiga skulder  60,9 36,4
   
Kortfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut 20 71,2 46,0
Leverantörsskulder  0,5 0,3
Skatteskulder  0 0
Övriga skulder  0,4 0,1
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter 21 4,1 2,2

Summa kortfristiga skulder  76,2 48,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  344,6 298,1
  
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  
Ställda säkerheter 22 222,1 123,2
Ansvarsförbindelser 23 190,0 226,2

B a l a n s r ä k n i n g  •  m o d e r b o l a g e t

Finansiella rapporter • moderbolaget

1) Årets resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen separat 
rapport över totalresultatet presenteras.
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F ö r ä n d r i n g  e g e t  k a p i t a l  •  m o d e r b o l a g e t

Belopp i Mkr Aktie- Reservfond Överkurs Balanserat Årets Summa
 kapital  fond resultat resultat eget kapital  

Eget kapital 2009-09-01 34,5 39,4 8,1 103,5 23,2 208,7
Totalresultat      
Årets resultat     8,0 8,0
Transaktioner med aktieägare      
Omföring av föregående års resultat    23,2 -23,2 0
Lämnade koncernbidrag    -10,0  -10,0
Skatt hänförlig till koncernbidrag    2,6  2,6

Utgående eget kapital 2010-08-31 34,5 39,4 8,1 119,3 8,0 209,3
      
Eget kapital 2010-09-01 34,5 39,4 8,1 119,3 8,0 209,3
Totalresultat      
Årets resultat     27,6 27,6
Transaktioner med aktieägare      
Omföring av föregående års resultat    8,0 -8,0 0
Utdelning    -1,7  -1,7
Lämnade koncernbidrag    -41,3  -41,3
Skatt hänförlig till koncernbidrag    10,8  10,8

Utgående eget kapital 2011-08-31 34,5 39,4 8,1 95,1 27,6 204,7
Föreslagen utdelning för räkenskapsåret 10-11    0  0 

Antal aktier 6 899 490 varav 480 000 A-aktier och 6 419 490 B-aktier. Där A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har röstetalet ett. 
Antalet aktier har varit oförändrat under 2010/11 samt att kvotvärdet per aktie är 5 kronor.

K a s s a f l ö d e s a n a l y s  •  m o d e r b o l a g e t

Belopp i Mkr Not 10-11 09-10

 24 
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  37,4 10,9
Erhållna koncernbidrag  -1,3 -8,2
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm  -37,1 0,9
Betald inkomstskatt  0 0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  -1,0 3,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Förändring av rörelsefordringar 1)  -59,2 -2,7
Förändringar av rörelseskulder 2)  -38,9 -11,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -99,1 -9,8
   
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -0,1 -0,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  49,4 0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten  49,3 -0,1
  
Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån   55,0 30,0
Förändring checkkredit  25,2 -13,2
Amortering av låneskulder   -30,4 -6,5
Utbetald utdelning  -1,7 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  48,1 10,3
Årets kassaflöde  -1,7 0,4
Likvida medel vid årets början  1,8 1,4

Likvida medel vid årets slut  0,1 1,8

1) Ökning - / minskning + 2) Ökning + / minskning - 

FINANSIELLA	RAPPORTER	•	MODERBOLAGET
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KONCERNEN
Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Re-
porting Standards (IFRS) utgivna av International Accountning Standards Board 
(IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Inter-
pretations 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 redovisningsprin-
ciper tillämpar moderbolaget samma principer som koncernen. De avvikelser 
som förekommer föranledes 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 rapporte-
ringsvalutan för såväl moderbolag som koncern. De finansiella rapporterna 
presenteras därför i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är 
avrundade till miljoner kronor. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden, förutom biologiska tillgångar och vissa finansiella tillgångar 
och skulder som värderats till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder 
som värderats till verkligt värde består av derivatinstrument, eller av finansiella 
tillgångar som innehas för handel.
 Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 
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 be-
döma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskatt-
ningar 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 28. De nedan angivna redovisningsprinciperna för kon-
cernen har tillämpats konsekvent på de perioder som presenteras i koncernens 
finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisnings-
principer har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering.
 
Ändrade redovisningsprinciper
Inga nya eller förändrade standarder är tillämpliga för Bergs Timber för 2010/11. 
De tolkningsuttalanden och årliga förbättringar som skall tillämpas 2010/11 har 
inte haft någon effekt på Bergs Timbers resultat och ställning och inte heller 
inneburit någon förändring i lämnade tilläggsupplysningar.
 Förtida tillämpning av nyutkomna eller reviderade IFRS och tolkningar samt 
tillämpningar av dessa under kommande perioder
Koncernen har 2010/11 inte förtidstillämpat någon standard eller tolkningsut-
talande med möjlighet till förtida tillämpning. 
 För 2011/12 skall Bergs Timber tillämpa ändringar i IAS 24, Upplysningar 
om närstående, tillkommande upplysningkrav enligt IFRS 7 och årliga förbätt-
ringar av IFRS regelverket. Tillämpningen av dessa förväntas inte få någon 
effekt på Bergs Timbers resultat och ställning och inte heller någon större 
förändring i lämnade tilläggsupplysningar.
 IASB har under 2011 givit ut ett antal nya och ändrade standarder som kan 
vara tillämpliga för Bergs Timber från och med 2013/14. Dessa standarder är 
ännu ej godkända av EU.

•	 IFRS	10,	Consolidated	Financial	Statements
•	 IFRS	11,	Joint	Arrangements
•	 IFRS	12,	Disclosures	of	Interests	in	Other	Entities
•	 IFRS	13,	Fair	Value	Measurement
•	 IAS	1,	Utformning	av	finansiella	rapporter,	ändring
•	 IAS	19,	Ersättningar	till	anställda,	ändring
•	 IAS	27,	Separate	Financial	Statements
•	 IAS	28,	Investments	in	Associates	and	Joint	Ventures

Eventuella effekter av IFRS 13 vid fastställandet av verkligt värde på växande 
skog har ännu ej utvärderats. I övrigt förväntas de nya och förändrade standar-
derna ej ha någon väsentlig effekt på Bergs Timber. 
 Sedan tidigare har IASB givit ut IFRS 9, Finansiella instrument som skall 
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter 1 januari 2013, vilket för Bergs 
Timbers del innebär från 2013/14. Ikraftträdandet kan komma att senareläggas 
av IASB med två år. Då EU ännu ej godkänt standarden och standarden skall 
kompletteras av IASB med avsnitt om bland annat säkringsredovisning och 
nedskrivningar har Bergs Timber ännu ej gjort någon utvärdering av eventuella 
effekter.

Rapportering för segment
Bergs Timbers högste verkställande beslutsfattare styr och leder verksamhe-
ten efter produktionsenheter och legala bolag. Bergs Timber har identifierat 
fyra segment som följs upp löpande. I enlighet med rekommendationen så kan 
rörelsesegment 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 använder 
produkten eller tjänsten, d) hur produkterna distribueras eller tjänsterna 
utföres och e) i vilken utsträckning verksamheten, i tillämpliga fall påverkas av 
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olika regelverk. Bergs Timber har bedömt att de fyra segmenten har likartade 
ekonomiska egenskaper och i övrigt liknar varandra. Därför har man valt att 
aggregera de aktuella rörelsesegmenten och enbart redovisa ett rörelseseg-
ment som benämns som sågade och vidareförädlade trävaror innefattande 100 
procent av externa intäkter.  

Klassificering mm
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 upplys-
ning i not till respektive balanspost.

Konsolideringsprinciper

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderbolaget har ett bestämmande inflytande. 
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 eventualförplik-
telser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvs-
analys 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 skulder och eventualförplik-
telser. Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen utgörs 
av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller 
övertagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som 
vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna. 
 Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser redovi-
sas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i 
resultaträkningen.
 Dotterföretagets finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från 
och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet 
upphör.  

Eliminering vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner 
mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredo-
visningen.

Intäkter
Koncernens nettoomsättning består i allt väsentligt av intäkter från försäljning 
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 kom-
mer 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 tillträdestidpunkten 
och om så har skett intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare 
tidpunkt. Vid bedömning av intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad som av-
talats mellan parterna beträffande risker och förmåner samt engagemang i den 
löpande förvaltningen. Därutöver beaktas omständigheter som kan påverka 
affärens utgång vilka ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll.
 Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt när det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen 
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag ska 
periodiseras systematiskt i resultaträkningen på samma sätt och över samma 
perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga 
bidrag relaterade till tillgångar redovisas som en reduktion av tillgångens redo-
visade värde. 
 Valutakursdifferenser som sammanlagt är positiva redovisas som övriga 
rörelseintäkter vilket även inkluderar positiv värdeförändring på derivat.

NOTER

Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader
Kostnader avseende operationella leasar 
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsföres över löptiden 
med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto 
erlagts som leasingavgift under året.

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 kostnadsföres i 
de perioder de uppkommer.

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

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 räntebindningstiden blir 
lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Räntekomponenten i 
finansiella leasingbetalningar är redovisad i resultaträkningen genom tillämp-
ning 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 tillgångs-
sidan likvida medel, kundfordringar, aktier, kortfristiga placeringar och derivat. 
Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt 
derivat.
 Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde. Redovisning sker därefter beroende av hur de har 
klassificerats enligt nedan.
 En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp 
i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har 
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu 
inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet 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 likviddags redovisning.
 Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen. 
 Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indika-
tioner på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov 
av nedskrivning.
 IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen 
beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Företagsled-
ningen bestämmer klassificeringen vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. 

De kategorier som återfinns i koncernen är följande;

Finansiella tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar och skulder 
som innehas för handel och andra finansiella tillgångar och skulder som 
företaget 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 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. Upplu-
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pet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid 
anskaffningstidpunkten.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som 
inte klassificeras i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget 
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 totalre-
sultat till resultaträkningen.

Andra finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta 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 tillgodoha-
vanden hos banker och motsvarande institut. Dessa tillgångar klassificeras i 
kategorin lånefordringar och kundfordringar.

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

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

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

Skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att de initialt 
redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter 
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. Leverantörs-
skulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Derivat 
Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt och valutaoptionskontrakt 
som utnyttjas för att täcka kursrisker för valutakursförändringar samt derivat 
kopplade till koncernens elförsörjning. Värdeförändringar på derivatinstrument 
redovisas i resultaträkningen. Dessa derivat klassificeras i kategorin innehav för 
handel, då säkringsredovisning ej tillämpas.
 
Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det 
är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del 
och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med 
syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i 
anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation, lagfarter, 
konsulttjänster och juristtjänster.
 Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar inkluderar utgif-
ter för material, utgifter för ersättningar till anställda, om tillämpligt andra tillverk-
ningsomkostnader som anses vara direkt hänförbara till anläggningstillgången, 
lånekostnader samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av 
tillgångarna och återställande av plats eller område där dessa finns.

NOTER

 Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperi-
oder behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar.
 Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur ba-
lansräkningen 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 nedskrivning 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 överförda 
till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing.
 Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i 
koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovi-
sas 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 kostnadsföres över löpti-
den med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de 
facto erlagts som leasingavgift under året.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt 
att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kom-
mer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den 
period de uppkommer.
 Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaff-
ningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller 
delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall en ny komponent till-
skapas läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade 
värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och 
kostnadsföres i samband med utbytet. Reparationer kostnadsföres löpande.

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig om inte 
lånekostnaden är direkt hänförliga till uppförande av tillgång som tar betydande 
tid i anspråk att färdigställa då aktiveras lånekostnaden. 

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Koncernen 
tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda 
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 nyttjandeperioder. 
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på kompo-
nenten 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 nyttjande-
period 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 tillämpas 
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 tillgångar hör också goodwill, patent, 
licenser samt programvaror. 

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 kostnads-
föres när de uppkommer.
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NOTER

Biologiska tillgångar
Koncernen redovisar sina skogstillgångar uppdelat på växande skog vilken 
redovisas som biologisk tillgång till verkligt värde enligt IAS 41 och mark vilken 
redovisas till anskaffningskostnad enligt IAS 16. Förändringar i verkligt värde 
för den växande skogen redovisas i resultaträkningen. Värderingen görs genom 
att beräkna nuvärdet av framtida förväntade kassaflöden från den växande 
skogen. Se även not 9.

Varulager
Varulager har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in först 
ut principen och nettoförsäljningsvärdet. Inkuransrisker har därvid beaktats. An-
skaffningskostnaden för egentillverkade produkter har beräknats enligt produk-
tionskalkyl där skälig andel av indirekta kostnader har medtagits. Hänsyn har 
tagits till lagerpartiernas bearbetningsgrad. Anskaffningsvärdet för timmer och 
massaved som kommer från koncernens egen skog (redovisas som biologiska 
tillgångar) är baserat på det verkliga värdet vid avverkningarna.
 
Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar med undantag för varulager 
och uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag för att bedöma om 
det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. Tillgångar med obestämbar livslängd 
testas årligen för nedskrivning. För undantagna tillgångar enligt ovan prövas 
värderingen enligt respektive standard. Nedskrivningsbehov föreligger om det 
redovisade värdet (bokfört värde av operativt kapital) på tillgångarna överstiger 
återvinningsvärdet. 
 Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en 
enskild tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas 
till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflö-
den (en så kallad kassagenererande enhet). En nedskrivning redovisas när en 
tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvin-
ningsvärdet. 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 nyttjandevärdet (nuvärdet av det 
beräknade framtida inbetalningsöverskottet som tillgången förväntas ge upp-
hov 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 förknippas 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 upplupet 
anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet ob-
jektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen 
gjordes.
 Nedskrivningar på andra tillgångar återförs om det både finns indikation på 
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i 
de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.
En nedskrivning återföres endast i den utsträckning tillgångens redovisade 
värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången 
skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de 
avskrivningar som då skulle ha gjorts. Nedskrivning av goodwill återförs ej.

Ersättningar till anställda 
Inga aktierelaterade ersättningar finns. 

Förmånsbaserade pensioner
Åtagande för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryg-
gas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell 
rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera 
arbetsgivare. För 2010/11 har bolaget inte haft tillgång till sådan information 
som gör det möjligt att redovisa denna plan som förmånsbestämd. Pensions-
planen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som 
en avgiftsbestämd plan. 
 Koncernen har utfäst förmånsbaserad pension till en tidigare delägare 
och anställd (numera pensionär) som inte har säkerställts genom tecknande 
av pensionsförsäkring, så kallad ”pensionering i egen regi”. Koncernens 
förpliktelse att i framtiden utbetala pension har härvid ett kapitalvärde, bestämt 
av bland annat pensionsnivån och åldern. Kapitalvärdet är nuvärdet av bolagets 
förpliktelser att i framtiden utbetala pension och har beräknats enligt IAS 19.

Någon säkerhet för pensionsåtagandet är inte lämnat. Pensionsskulden redovi-
sas i balansräkningen under rubriken ”Avsättning för pensioner”.
 Pensionskostnaderna och pensionsförpliktelsen för förmånsbestämda 
pensionsplaner beräknas enligt den sk. Projected Unit Credit Method. Metoden 
fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de anställda utför tjänster för 
företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Företagets åtagande 
beräknas av en oberoende aktuarie. Åtagandet utgörs av nuvärdet av de förvän-
tade framtida utbetalningarna. I avsaknad av en fungerande företagsobligations-
marknad har som diskonteringsränta använts ränta på statsobligation med en 
löptid till år 2020. De viktigaste aktuariella antagandena redovisas i not 17.
 Vid fastställande av förpliktelsens nuvärde kan det uppstå aktuariella 
vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfal-
let avviker från det tidigare gjorda antagandet, eller att antagandena ändras. 
Den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som vid 
årets utgång överstiger tio procent av förpliktelsernas nuvärde, redovisas i 
resultatet över den förväntade återstående tjänstgöringstiden för de anställda 
som omfattas av planen. Genom att den förmånsbestämda pensionen enbart 
avser en pensionär som inte längre är aktiv redovisas uppkommet resultat över 
korridorens 10 procentiga värde i resultatet när det uppstår.

Avgiftsbaserade pensioner
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat ju-
ridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens 
resultat belastas för kostnader i takt med att förmånen intjänas. 

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning 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 fri-
villig avgång. I de fall företaget säger upp personal upprättas en detaljerad plan 
som minst innehåller arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal berörda 
personer samt ersättningar för varje personalkategori eller befattning och tiden 
för planens genomförande.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal 
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är 
troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effek-
ten av när i tiden en betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningen genom 
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt 
som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om 
det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.
 

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas i 
övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. 
 Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade 
per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.
 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 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 skattesatser 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 
redovisas 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 uppskattning av beloppet inte 
kan göras.
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NOT 2 | Nettoomsättning

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Varuförsäljning    
Trävaror 595,8 687,7 0 0
Biprodukter 
(cellulosaflis, spån, bränsleprodukter mm) 157,6 147,7 0 0
Massaved och sågråvara 87,9 64,6 1,0 5,7

 841,3 900,0 1,0 5,7
Tjänsteuppdrag    
Transportersättningar 
/ träskyddsbehandlingar 11,7 16,0 0 0

 853,0 916,0 1,0 5,7

  NOT 3 |  Upplysningar om geografiska 
   marknader

Försäljning sker i huvudsak till kunder i Europa samt till kunder i länder  i 
Mellanöstern/Nordafrika. All produktion sker i Sverige. Koncernen största 
kund står för 14,6 (12,9) procent av nettoomsättningen, vilket innebär 
124,3 (117,9) Mkr och redovisas i koncernens rörelsesegment sågade och 
vidareförädlade trävaror. Ytterligare kunder som står för mer än 10 procent 
av nettoomsättningen finns ej.
 

Geografisk fördelning Nettoomsättning Anlägg.tillg.

Koncernen 10-11 09-10 10-11 09-10

Sverige 370,6 332,5 357,1 398,3
Storbritannien 219,3 212,9 0 0
Nederländerna 40,5 37,3 0 0
Frankrike 34,9 47,9 0 0
Belgien 20,8 32,9 0 0
Danmark 18,5 23,2 0 0
Tyskland 14,7 17,3 0 0
Spanien 5,2 6,6 0 0
Norge 2,8 3,1 0 0
Övriga Europa 4,2 2,9 0 0
 360,9 384,1 0 0

Algeriet 28,8 48,8 0 0
Saudiarabien 25,8 36,4 0 0
Egypten 23,4 58,2 0 0
Marocko 22,0 11,8 0 0
Libyen 7,3 13,8 0 0
Tunisien 6,5 14,2 0 0
Yemen 3,7 6,8 0 0
Sudan 2,2 3,1 0 0
Jordanien 0,7 3,3 0 0
Övriga Världen 1,1 3,0 0 0
 121,5 199,4 0 0

 853,0 916,0 357,1 398,3
Moderbolaget
Sverige 1,0 5,7 152,7 164,9

 1,0 5,7 152,7 164,9

  EURO  GBP
Valutapositioner 10-11 09-10 10-11 09-10

Nettofordringar 925 1 204 2 910 2 696
Kontrakterade affärer 2 774 2 624 1 233 1 233
Budgeterade affärer 3 101 3 222 3 257 2 696

Sålda valutakontrakt 6 800 7 050 7 400 6 625
Såld snittkurs SEK 9,19 9,83 10,50 11,37
Balansdagens kurs 9,08 9,35 10,26 11,30

  NOT 4 | Finansiella instrument

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

Valutarisker
Koncernens policy för att skydda koncernen mot valutarisker är att säkring 
görs med mellan 50-75 procent av förväntat valutainflöde de sex närmaste 
månaderna. Sedan hösten 2008 har valutaflöden i EURO till 50-75 procent 
säkrats för tolv månader framåt. Koncernens försäljning sker till stor del i 
utländsk valuta såsom EURO, GBP och USD. Nettoinflödet av EURO uppgick 
under räkenskapsåret till 91 (114) Mkr i motvärde SEK och en genomsnitt-
lig avräkningskurs till 9,58 (10,50) kr/EURO. Nettoinflödet av GBP uppgick 
under räkenskapsåret till 231 (232) Mkr i motvärde SEK och en genomsnittlig 
avräkningskurs till 10,92 (11,73) kr/GBP. Nettoinflödet av USD uppgick under 
räkenskapsåret till 14 (14) Mkr i motvärde SEK och en genomsnittlig avräk-
ningskurs till 6,69 (7,27) kr/USD.
 Storleken på pågående säkringar via valutaterminskontrakt och valutaop-
tionskontrakt (utländsk valuta i 1 000 tal) samt effekter av dessa på balansda-
gen, framgår nedan.

NOTER

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL och Rådet för finansiell 
rapportering  RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moder-
bolaget 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. Rekommen-
dationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS. Skillnaden 
mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan.
 De nedan angiva redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenterats i moderbolagets finansiella 
rapporter.

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

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på 
samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar. 
Leasade tillgångar redovisas enligt reglerna för operationell leasing. 
 Biologiska tillgångar värderas enligt ÅRL. Det innebär att biologiska tillgångar 
klassificerade som anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet justerat 
för uppskrivningar med beaktande av eventuella nedskrivningsbehov.

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

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. 
I koncernredovisningen 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 
uttalande från Rådet för finansiell rapportering. Aktieägartillskott förs direkt mot 
eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den 
mån nedskrivning ej erfordras.
 Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att kon-
cernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas 
direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.
 Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en 
utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt 
redovisas över resultaträkningen. Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skat-
teeffekt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel.
 Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med 
beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinst-
medel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som 
investering i andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.
 Från och med räkenskapsåret 2011/12 innebär ändringar i RFR 2 att moder-
bolaget inte längre kommer att  redovisa mottagna och lämnade koncernbidrag 
direkt mot balanserade vinstmedel. 
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Värdering finansiella Koncernen Koncernen
instrument 10-11 09-10
  Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
  värde värde värde värde

Fordringar    
Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 1) 0 0 0 0
Andra långfristiga fordringar 2) 0,2 0,2 0,2 0,2
Kundfordringar 2) 98,5 98,5 89,0 89,0
Övriga fordringar 2) 6,9 6,9 12,2 12,2
Kassa och bank 2) 1,1 1,1 1,8 1,8
Derivat på valuta och el 
värderade enligt nivå 1 3) 0,9 0,9 2,0 2,0
    
Skulder    
Skulder till kreditinstitut 4) 296,8 296,8 304,2 304,2
Leverantörsskulder 4) 61,5 61,5 80,1 80,1
Övriga skulder 4) 34,5 34,5 7,9 7,9

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

Säkringsredovisning tillämpas ej och effekter av gjorda säkringar har genom 
marknadsvärdering påverkat resultatet positivt per balansdagen med 0,1 (2,0) 
Mkr före skatt. Valutakursdifferenser i koncernen som påverkat rörelseresul-
tatet under året uppgår till 9,7 (2,5) Mkr. Där har realiserade resultat på valu-
takontrakt påverkat resultatet med 11,6 (11,4) Mkr och orealiserad förändring 
under året uppgår till -1,9 (-8,9) Mkr.
 Känslighetsanalys avseende valutapositioner på balansdagen skulle vid 
förändring av valutakurser med +- 5% få en effekt på resultaträkning och 
eget kapital med 5,1 (5,1) Mkr före skatt.

Ränterisker
Upplåningen sker i svenska kronor. 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 låneskul-
der på balansdagen skulle vid förändring av låneränta med +- 1% få en effekt 
på resultaträkning med 3,2 (3,0) Mkr före skatt.

Övriga marknadsrisker
Prisrisker på elderivat
Koncernen säkrar löpande en del av sitt framtida energibehov som är cirka 
23 Gwh per år. Hanteringen sker genom en extern mäklarfirma. För reste-
rande del av år  2011 är energipriset säkrat till cirka 10 procent. Däremot 
är områdestillägget säkrat till 100 procent. Förväntat elpris för resterande 
del av 2011 förväntas bli 43 öre baserat på marknadsläget på balansdagen 
samt gjorda säkringar. Per balansdagen uppgick värdet på den ej realiserade 
positionen till 0,8 (0) Mkr. Under räkenskapsåret har koncernens elderivat 
påverkat  resultatet med 2,1 (0) Mkr.
 Några andra prisrisker finns inte i de finansiella instrument som koncer-
nen hanterar.

Kreditrisker
Koncernens försäljning av trävaror sker ibland via delcredereagenter, det inne-
bär att agenten förutom att han förmedlar affären också tar på sig ett ansvar 
att kreditförsäkra affären.
 Koncernens policy vad gäller kundkrediter i övrigt är att för alla övriga 
trävarukunder fastställs en limit efter en undersökning av ett kreditförsäk-
ringsbolag. Erhålles inte kreditförsäkring från kreditförsäkringsbolaget så sker 
leveranser endast i undantagsfall. Beslut om detta fattas av verkställande 
direktören tillsammans med finanschef och försäljningsavdelningen. 
 Försäljning av biprodukter kreditförsäkras inte, men där är beloppen antin-
gen små eller sker försäljningen till stabila svenska kunder. Kundfordringarna 
vid utgången av räkenskapsåret 98,5 (88,9) Mkr, fördelar sig på affärer via 
delcredereagenter 0,4 (0,5) Mkr, försäkrade trävaruleveranser 70,4 (63,0) 
Mkr, oförsäkrade trävaruleveranser 2,7 (4,2) Mkr, försäkrade biprodukts- och 
massavedsleveranser 0,4 (1,0) Mkr och oförsäkrade biprodukts- och massa-
vedsleveranser 24,6 (20,2) Mkr. 
 Den största enskilda fordran uppgår till 16,5 (12,4) Mkr vilket motsvarar 
16,7 (13,9) procent av totala kreditrisken. Fördelning av kreditrisken framgår 
av tabellen nedan.

Kundförluster för räkenskapsåret uppgår till 0,4 (0,1) Mkr. Av de totala kund-
fordringarna är 21,9 (14,7) procent förfallna fordringar, 19,6 (12,6) procent har 
varit förfallet 30 dagar eller mindre medan 2,3 (2,1) procent har varit förfallna 
i över 30 dagar. Reservering av kundfordringar uppgår till 0,5 (0,2 ) Mkr.

NOTER

Koncentration av kreditrisk  Antal kunder Procent av
per 2011-08-31  antal kunder

Exponering < 1,5 Mkr 384 (314)  96,7 (96,5)
Exponering 1,5 – 5,0 Mkr 10 (8) 2,7 (2,5)
Exponering > 5 Mkr  2 (3) 0,6 (1,0)

          396 (325) 100 (100)

att begära förtida återbetalning. De finansiella åtaganden som varit gällande 
under räkenskapsår 2010/2011 har efterlevts. Löptiden för de aktieägarlån som 
lämnats av familjen Bergh och Kay Nilsson har förlängts och lånen förfaller nu 
till betalning 2014-11-01. Den korfristiga delen av skulder till kreditinstitut på 
35,2 Mkr beräknas kunna erläggas genom eget kassaflöde. Beviljad check-
kredit förväntas att förlängas. De långfristiga skulderna löper i huvudsak på en 
ursprunglig löptid på tre år, se not 19 och 20.

Likviditets- eller kassaflödesrisker
Likvida medel uppgick i koncernen till 1,1 (1,8) Mkr, vartill kommer outnyttjade 
checkkrediter om 33,3 (57,7) Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- 
och investeringsramar på cirka 16,2 (24,2) Mkr. Bolaget har träffat en överens-
kommelse med Danske bank om refinansiering av huvuddelen av koncernens 
befintliga lån. Den nya kreditfaciliteten om sammanlagt 158,6 Mkr har en treårig 
löptid. Som en del av refinansieringen har förfallodagen för det lån på 30 Mkr 
från banken som lånades upp i andra kvartalet senarelagts till 2012-12-31. Utö-
ver sedvanliga finansiella åtaganden avseende eget kapital, soliditet och EBITDA 
föreskriver avtalet att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets 
resultat. I avtalet ingår också en begränsning av hur stora avverkningar som kan 
göras på de egna skogsfastigheterna. De finansiella åtagandena är framåt-
riktade med avstämningstidpunkter varje kvartal. De nya åtagandena skärps 
successivt under avtalets treåriga löptid. Innehålls ej dessa har långivaren rätt 

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 aktieägarna, 
återföra kapital till aktieägarna eller genomföra nyemission. Eftersom 
koncernens verksamhet är konjunkturberoende är målet att hålla en hög so-
liditet. En sammanställning över de finansiella målen för koncernen framgår 
av stycket finansiella mål i förvaltningsberättelsen.

   

   
Likviditetsrisk Mindre än Mellan Mellan Mer än
per 2011-08-31 ett år 1-3 år 4-5 år 5 år

Lån till kreditinstitut inklusive räntor 46,2 107,7 92,3 9,6
Checkkredit inkl räntor 71,5 0 0 0
Övriga skulder, aktieägarlån 
inklusive räntor 0,7 0 28,8 0
Leverantörsskulder 60,2 1,2 0 0

Summa 178,6 108,9 121,1 9,6

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

Redovisat och verkligt värde för finansiella instrument
Verkligt värde på valutaterminskontrakt och valutaoptionskontrakt är lika med 
marknadsvärdet på kontrakten per balansdagen, vilket redovisas enligt nivå 1. 
Verkligt värde på elderivat är lika med marknadsvärdet per balansdagen, vilket 
redovisas enligt nivå 1.
 Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta och en marknadsmässig 
kreditmarginal varför verkligt värde motsvarar redovisat värde. 



48 • BERGS TIMBER 2010-2011

  NOT 6 | Anställda, personalkostnader
 och arvoden

Medelantalet anställda 
 10-11 09-10
 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Moderbolaget      
Sverige 5 0 5 4 0 4
Koncernbolag      
Sverige 200 18 218 207 19 226

Summa koncern 205 18 223 211 19 230

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i koncernen har under året varit 4,6 (4,4) procent. 
Sjukfrånvaron som varat mer än 60 dagar utgör 29,5 (27,8) procent. 
Sjukfrånvaron fördelar sig på olika åldersgrupper, upp till 29 år 3,3 (3,3) 
procent, 30-49 år 3,8 (4,3) procent och över 50 år 5,6 (4,7) procent. Sjuk-
frånvaron för moderbolaget redovisas ej.

Koncernens löner, andra ersättningar och sociala kostnader
   Styrelse och   Övriga Totalt
 ledande befatt- anställda
 ningshavare 
 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10

Löner och andra ersättningar 5,6 5,9 75,0 75,3 80,6 81,2
Sociala kostnader 3,1 2,9 27,4 27,7 30,5 30,6
varav pensionskostnader 1,3 1,0 4,7 5,3 6,0 6,3

Moderbolagets löner, andra ersättningar och sociala kostnader
   Styrelse och   Övriga Totalt
 ledande befatt- anställda
 ningshavare

 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10

Löner och andra ersättningar 3,2 2,4 1,0 1,1 4,2 3,5
Sociala kostnader 1,5 1,2 0,5 0,4 2,0 1,6
varav pensionskostnader 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6

Ersättningar och övriga förmåner under året för styrelse och ledande 
befattningshavare i koncernen (tkr)
  Lön/ Övriga Pensions- Totalt Totalt
 styrelse- för- kostnad 10-11 09-10
 arvode måner

Styrelsens ordförande 
Jonas Campanello 108 0 0 108 103
VD Åke Bergh 1 205 63 150 1 418 1 436

Andra valda styrelseledamöter    
Ersättning från moderbolag:    
Peter Friberg 53 0 0 53 58
Lars Järnland 53  0 0 53 48
Anders Karlsson 75 0 0 75 72
Gunvor Munck Svensson 53 0 0 53 50
Ersättning från dotterbolag:    
Lars Järnland 15 0 0 15 13
Arbetstagarledamöter 23 0 0 23 21
Andra ledande  
befattningshavare 3 971 423 887 5 281 5 420 

 5 556 486 1 037 7 079 7 221
I tabellen ovan är inte löneskatt och sociala avgifter medräknade. Övriga förmåner avser i hu-
vudsak förmån av fri tjänstebil. Andra ledande befattningshavare definieras som medlemmar i 
koncernens ledningsgrupp, vilket i tabellen ovan inräknas fem anställda.

Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstäm-
mans beslut. För arbete utöver ordinarie styrelsearbete utgår normalt inte 
någon särskild ersättning. En ledamot i moderbolaget styrelse är vald i 
ett av dotterbolagen där han arvoderas med ett dagarvode per styrel-
semöte. Arbetstagarrepresentanter erhåller ett mindre styrelsearvode. 
Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 
utgörs under räkenskapsåret 2010/11 av lön, övriga förmåner och pension. 
Koncernen har inte några finansiella instrument eller incitamentsprogram 
antagna. Andra ledande befattningshavare definieras som medlemmar i 
koncernens ledningsgrupp.   
 

NOTER

NOT 5 | Övriga rörelseintäkter

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Försäkringsersättning 1,2 7,3 0 0
Vinst på materiella anläggningstillgångar 1,3 0,2 0,1 0,2
Vinst vid försäljning av skogs- och 
jordbruksfastigheter 0 0 37,7 0
Hyror och arrenden 0,6 0,6 0,7 0,7
Administrationsersättning koncern - - 6,5 6,2
Valutakursresultat 9,7 2,5 0 0
Övrigt                         1,0 0,9   0 0,6

 13,8 11,5 45,0 7,7

Vinster vid försäljning av skogs- och jordbruksfastigheter redovisas för 
koncernen under rubriken värdeförändring biologiska tillgångar se not 9.

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Styrelsen för Bergs Timber AB (publ) (moderbolaget) består av 88 (88) 
procent män. Koncernens ledning består av 100 (100) procent män.

Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören i moderbolaget är 65 år. Företa-
get har utbetalat en avgiftsbestämd pensionsförsäkringspremie till förmån 
för verkställande direktören med ett belopp av 150 (164) kkr. Till andra le-
dande befattningshavare har pensionskostnad fastställts enligt pensionsav-
tal mellan Svenskt Näringsliv och PTK och löper med en pensionsålder om 
65 år, förutom till en ledande befattningshavare där koncernen ej betalar 
någon pensionskostnad.

Avgångsvederlag
För verkställande direktören tillämpas från den anställdes och bolagets 
sida sex månaders uppsägningstid. För andra ledande befattningshavare 
tillämpas från den anställdes sida tre-sex månaders uppsägningstid och 
vid uppsägningstid från bolagets sida en uppsägningstid på sex månader. 
För verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag på 12 månadslöner 
förutom uppsägningslön vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsäg-
ning från den anställdes sida utgår inget avgångsvederlag till verkställande 
direktören. För fyra av de ledande befattningshavarna utgår förutom lön 
under uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsvarande fem månaders 
grundlön vid uppsägning från bolagets sida. För en ledande befattningsha-
vare utgår inga avgångsvederlag utöver uppsägningslön.

Beslutsprocessen
Ersättningar för år 2010 till verkställande direktören har under räkenskaps-
året fastställs av styrelsen efter förslag av styrelsens ersättningsutskott. 
Ersättningar för år 2010 till andra ledande befattningshavare har fastställts 
av styrelsen efter förslag från styrelsens ersättningsutskott och i samråd 
med verkställande direktören. Ersättningar för år 2011 till verkställande di-
rektören och andra ledande befattningshavare kommer att fastställas under 
hösten 2011. 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 tagas upp för fastställelse 
av årsstämman. 
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Arvoden belöpande på räkenskapsåret (tkr) 
 Koncernen Moderbolaget
Ernst & Young 10-11 09-10 10-11 09-10

Revisionsuppdraget 533 514 153 150
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 494 84 494 84
Skatterådgivning 8 16 8 16
Övrigt 76 4 76 4

 1 111 618 731 254

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. Revisionsverksam-
het utöver revisionsuppdraget avser andra kvalitetssäkringstjänster som 
utförts av Ernst & Young.

 Koncernen Moderbolaget
Programvaror 10-11 09-10 10-11 09-10

Ingående anskaffningsvärden  2,2 2,2 0,2 0,2
Årets investeringar 0,9 0 0 0

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

Ingående ackumulerade avskrivningar -1,7 -1,3 -0,1 -0,1
Årets avskrivningar -0,4 -0,4 -0,1 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2,1 -1,7 -0,2 -0,1

Redovisat värde 1,0 0,5 0 0,1

Aktiverade kostnader för programvaror avser i huvudsak virkesadministra-
tivt system för dotterbolaget Bergs Skog AB samt uppsättning av affärs-
system i dotterbolaget Bergs Timber Orrefors AB. Nyttjandeperioden är 
fem år.

Goodwillen har uppkommit i samband med förvärvet 2007 av det opera-
tiva 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 nedskrivnings-
behov inte föreligger. En beskrivning av genomförd prövning framgår av 
not 28.

  NOT 7 | Immateriella tillgångar

  Koncernen
Förvärvad goodwill 10-11 09-10

Ingående anskaffningsvärden 1,8 1,8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1,8 1,8

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Redovisat värde 1,8 1,8

  NOT 8 | Materiella  anläggningstillgångar 

 Koncernen Moderbolaget
Byggnader och mark 10-11 09-10 10-11 09-10

Ingående anskaffningsvärden  155,4 151,1 4,8 4,8
Årets investeringar/omklassificeringar 9,4 4,4 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -0,1 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden         164,8 155,4 4,8 4,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -61,6 -56,8 -1,2 -1,0
Årets avskrivningar -5,1 -4,8 -0,1 -0,2

Utgående ackumulerade avskrivningar -66,7 -61,6 -1,3 -1,2

Redovisat värde 98,1 93,8 3,5 3,6

Varav förvaltningsfastigheter     
Redovisat värde 0,8 0,8 0,8 0,8
Marknadsvärde 1,4 1,4 1,4 1,4

   Koncernen
Skogsmark  10-11  09-10

Ingående anskaffningsvärden   22,2  22,2
Försäljning  -2,4  0
Årets investeringar/omklassificeringar          0  0

Redovisat värde                               19,8  22,2

Den växande skogen redovisas i koncernen under egen rubrik, biologiska tillgångar, se not 9.

   Moderbolaget
Skogs- och jordbruksfastigheter  10-11  09-10

Ingående anskaffningsvärde         61,0  61,0
Försäljning av skogsfastighet  -11,6  0
Årets investeringar/omklassificeringar  0  0

Redovisat värde                 49,4  61,0

 Koncernen Moderbolaget
Taxeringsvärden 10-11 09-10 10-11 09-10

Skogs- och jordbruksfastigheter 63,0 74,9 60,7 74,9
Byggnader, övrig mark 
och markanläggningar 77,6 77,7 6,9 7,0

 140,6 152,6 67,6 81,9
   

Maskiner och andra Koncernen Moderbolaget
tekniska anläggningar 10-11 09-10 10-11 09-10

Ingående anskaffningsvärden                 582,2 574,3 0,4 0,4
Årets investeringar/omklassificeringar     3,3 34,7 0 0
Försäljningar/utrangeringar -11,3 -26,8 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden            574,2 582,2 0,4 0,4

Ingående ackumulerade avskrivningar -384,1 -376,4 -0,4 0
Försäljningar/utrangeringar 11,3 26,8 0 0
Årets avskrivningar -35,6 -34,5 0 -0,4

Utgående ackumulerade avskrivningar -408,4 -384,1 -0,4 -0,4

Ingående ackumulerade nedskrivningar -2,1 -2,1 0 0
Årets nedskrivningar -7,1 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9,2 -2,1 0 0

Redovisat värde  156,6 196,0 0 0

NOTER

Årets nedskrivningar -7,1 (0) Mkr avser nedskrivningar av maskiner vid 
anläggningen i Järnforsen. Beslut om nedläggning av anläggningen fattades 
under räkenskapsåret 2010/11. Nedskrivningar har gjorts efter värdering till 
verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader.
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  NOT 9 | Biologiska tillgångar 

Enligt IFRS ska skogstillgångarna delas upp på växande skog vilken redo-
visas enligt IAS 41 och mark vilken redovisas enligt IAS 16. IAS 41 innebär 
att växande skog vid varje bokslutstillfälle ska värderas och redovisas till 
verkligt värde. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. 
I de fall marknadspriser eller annat jämförbart värde saknas ska de 
biologiska tillgångarna värderas till nuvärdet av framtida kassaflöden från 
tillgångarna. Marken som skogen växer på värderas till anskaffningskost-
naden enligt IAS 16.
 Värderingen görs genom att beräkna nuvärdet av framtida förväntade 
kassaflöden från den växande skogen. Beräkning av kassaflöden görs för 
kommande 85 år, vilket bedöms vara skogens avverkningscykel. Totalt 
innehar koncernen 1 429 (2 037) hektar produktiv skogsmark med en 
volym stående skog om cirka 221 (290) tusen skogskubikmeter. Kas-
saflödena beräknas utifrån avverkningsvolymer enligt koncernens aktuella 
avverkningsplan samt bedömningar om framtida pris- och kostnadsut-
veckling. Kostnader för återplantering har beaktats då återplantering 
efter avverkning är en skyldighet enligt lag. Priser och kostnader utgörs 
av historiska data med antagande om oförändrat rotnetto. Inflationen 
har satts till 2 (2) procent per år. Tillgångsvärdet har fastställts genom att 
kassaflödet före skatt diskonteras med en nominell ränta om 6,26 (6,26) 
procent vilket bedöms motsvara den vägda kapitalkostnaden (WACC = 
weighted average cost of capital) för detta tillgångsslag. Utöver värdet av 
växande skog har ett skogsmarksvärde redovisats. Avsättning till uppskju-
ten skatt beräknas i enlighet med IAS 12 på hela värdet av den biologiska 
tillgången enligt IAS 41. Realisationsresultat vid försäljning av skogsfas-
tigheter redovisas i resultaträkningen under rubriken värdeförändring av 
biologiska tillgångar.

 Koncernen
Värdeförändring av biologiska tillgångar 10-11 09-10

Förändring till följd av  avverkning -0,8 -5,3
Tillväxt värderat till verkligt värde 2,5 2,3
Omvärdering växande skog 3,7 4,4
Vinst vid försäljning av skogsfastigheter         31,8 0

                        37,2 1,4

NOT 8 | Forts. Materiella anläggningstillgångar
 Koncernen Moderbolaget
Inventarier, verktyg och installationer 10-11 09-10 10-11 09-10

Ingående anskaffningsvärden                     35,9 44,8 2,5 2,5
Årets investeringar/omklassificeringar 1,3 1,2 0,1 0,3
Försäljningar/utrangeringar -0,5 -10,1 0 -0,3

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden                 36,7 35,9 2,6 2,5

Ingående ackumulerade avskrivningar -26,2 -33,2 -1,4 -1,1
Försäljningar/utrangeringar 0,4 10,0 0 0,3
Årets avskrivningar    -2,8 -3,0 -0,5 -0,6

Utgående ackumulerade avskrivningar  -28,6 -26,2 -1,9 -1,4

Ingående ackumulerade nedskrivningar -0,1 -0,1 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -0,1 -0,1 0 0

Redovisat värde  8,0 9,6 0,7 1,1

Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende  materiella  Koncernen Moderbolaget
anläggningstillgångar 10-11 09-10 10-11 09-10

Ingående anskaffningsvärde        19,6 12,1 0 0
Årets nedlagda kostnader 15,2 19,6 0 0
Omklassificeringar -8,1 -12,1 0 0

Redovisat värde                26,7 19,6 0 0

Finansiella leasingavtal  Inventarier Maskiner
Koncernen 10-11 09-10 10-11 09-10

Anskaffningsvärde        2,6 3,0 12,2 12,2
Ackumulerade avskrivningar -2,2 -2,0 -10,5  -8,1

Redovisat värde 0,4 1,0 1,7 4,1
(En del av materiella anläggningstillgångar)    

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 0,4 0,5 1,7 1,8

Avtalade framtida minimileasingavgifter    
Inom ett år 0,5 0,5 1,7 1,7
- Dessas nuvärde 0,5 0,5 1,7 1,7
Mellan ett och fem år 0 0,6 2,9 4,6
- Dessas nuvärde - 0,5 2,7 4,2
Senare än fem år 0 0 0 0
- Dessas nuvärde - - - -

Operationella leasingavtal Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 0,9 0,7 0,2 0,1

Avtalade framtida minimileasingavgifter    
Inom ett år 0,8 0,7 0,3 0,2
Mellan ett och fem år 0,6 1,0 0,2 0,2
Senare än fem år 0 0 0 0

NOTER

Under räkenskapsåret har 608 hektar produktiv skogsmark sålts. Köpeskil-
lingen uppgick till 49,4 Mkr efter avdrag för försäljningskostnader. Försälj-
ningen har medfört en betydande vinst som påverkat resultatet positivt 
med totalt 31,8 Mkr varav 4,2 Mkr avser mark. Årets ökning av värdet på 
biologiska tillgångar om 3,7 (4,4) Mkr är huvudsakligen hänförlig till skogens 
ökade försäljningsvärde.

 Koncernen
Biologiska tillgångar 10-11 09-10

Redovisat värde vid årets början 54,6 53,4
Förändring till följd av avverkning -0,8 -5,3
Tillväxt värderat till verkligt värde 2,5 2,3
Omvärdering växande skog 3,7 4,4
Försäljning av skogsfastigheter -15,1 -0,2
Inköp av skogsfastigheter 0 0

Redovisat värde av biologiska 
tillgångar enligt IAS 41 44,9 54,6
Skogsmark enligt IAS 16 19,8 22,2

Redovisat värde vid årets slut 64,7 76,8

Motsvaras av kronor per m³skog 292 264

Känslighetsanalys, värdeförändring Mkr Före skatt Efter skatt

Virkespriser + 5 % 3,4 2,5
Avverkningskostnader + 5 % -0,8 -0,6
Diskonteringsränta + 0,5 % -4,2 -3,1
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NOT 10 | Ränteintäkter mm

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Ränteintäkter 0,1 0,1 0 0
Ränteintäkter från koncernbolag - - 9,6 4,8

 0,1 0,1 9,6 4,8

NOT 11 | Räntekostnader mm

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Räntekostnader 15,6 9,2 6,5 2,6
Räntekostnader till koncernbolag - - 0,1 0,1
Övriga finansiella kostnader 1,4 0,8 1,4 0,8

 17,0 10,0 8,0  3,5

NOT 12 | Skatt

 Koncernen Moderbolaget
Skatt på årets resultat 10-11 09-10 10-11 09-10

Aktuell skatt  0 0 0 0
Skatt hänfört till koncernbidrag - - -10,8 -2,6
Uppskjuten  skatt                         14,1 -7,9 1,0 -0,3

 14,1 -7,9 -9,8 -2,9

Avstämning av effektiv skatt 
Resultat före skatter -53,5 -32,0 37,4 10,9

Skatt enligt svensk skattesats 26,3 % 14,1 -8,4 -9,8 -2,9
Skatt hänförlig till tidigare år 0 0,4 0 0
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 0 -0,1 0 0
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0,2 0 0

 14,1 -7,9 -9,8 -2,9

Avsättning för uppskjutna skatter 

Byggnader, mark och markanläggningar 5,0 3,6 0 0
Maskiner och inventarier 10,9 18,3 0 0
Skogs- och jordbruksfastigheter 7,2 9,0 3,2 3,8
Pågående nyanläggning och förskott 0 1,4 0 0
Varulager -3,2 -1,4 0 0
Pensionsskulder -0,3 -0,3 0 0
Upplupna poster -0,8 0,1 -0,3 0
Underskottsavdrag -2,6 -0,3 -0,1 0

Uppskjuten skatteskuld 16,2 30,4 2,8 3,8

NOT 14 | Varulager

 Koncernen     Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Trävaror 152,1 151,9 0 0
Avverkningsrätter och timmer 30,5 31,3 0 0
Förskott till leverantörer 3,9 18,6  0 0
Övrigt lager 19,5 20,1 0 0

 206,0 221,9 0 0

NOT 15 |  Förutbetalda kostnader 
 och upplupna intäkter 

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Värde valutaterminskontrakt/optioner 0,3 2,1 0 0
Värde elderivat 0,8 0 0 0
Övriga poster 3,1 1,0 0,7 0,2

 4,2 3,1 0,7 0,2

NOT 13 | Andra långfristiga
 värdepappersinnehav 

   Koncernen
  10-11  09-10

Diverse aktier   0  0

Redovisat värde                               0  0

Innehaven är onoterade och värderade till anskaffningsvärde.

NOTER

Den uppskjutna skatten på gjorda skogsavdrag har beaktats som en upp-
skjuten skatt under rubriken skogs- och jordbruksfastigheter ovan. Moder-
bolaget och koncernen har inga möjligheter att  göra ytterligare skogsavdrag 
med 0 (0) Mkr. Av koncernens uppskjutna skatteskuld 16,2 (30,4) Mkr är 
13,4 (21,4) Mkr hänförlig till obeskattade reserver. Underskottsavdragen är 
utan tidsbegränsning. Uppskjuten skatteskuld i moderbolaget hänförlig till 
redovisade obeskattade reserver uppgår till 0 (0) Mkr.

Den del av varulagret som redovisas till nettoförsäljningsvärde uppgår till 
127,7 (7,8) Mkr. Nedskrivningar till nettoförsäljningsvärde utöver schablon-
inkurans har under året skett med  -10,3 (-0,7) Mkr. 

NOT 16 |  Övriga skulder 

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Aktieägarlån 25,0 0 25,0 0

 25,0 0 25,0 0

Löptiden för de aktieägarlån som lämnats av familjen Bergh och Kay 
Nilsson förfaller till betalning 2014-11-01, då även ränta skall erläggas. 
Utlåningsränta som löper på skulden är motsvarande den som löper på 
koncernens checkkredit.
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NOT 18 | Övriga avsättningar

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Avsättning miljöförpliktelser 0,6 0,6 0 0

 0,6 0,6 0 0

NOT 21 | Upplupna kostnader 
 och förutbetalda intäkter

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Semesterlöneskuld 8,2 9,5 0,5 0,4
Upplupna löner 4,7 5,2 0,3 0,3
Sociala avgifter 9,0 8,2 0,6 0,5
Övrigt 13,1  9,7 2,7 1,0

 35,0 32,6 4,1 2,2

NOTER

NOT 17 | Avsättning för pensioner

  Koncernen
Förmånsbestämda förpliktelser 10-11 09-10

Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 1,8 1,9
Ackumulerade oredovisade akturiella vinster/förluster -0,1 0

Redovisad pensionsskuld 1,7 1,9 
 
Förändring redovisad pensionsskuld  
Pensionsskuld 1 september 1,9 2,8
Räntekostnad/pensionskostnad 0 0,1
Utbetalda förmåner -0,2 -0,2
Redovisade aktuariella vinster 0 -0,8

Pensionsskuld 31 augusti 1,7 1,9

Ackumulerade oredovisade  Koncernen
aktuariella vinster eller förluster 10-11 09-10

Värde 1 september 0 1,0
Aktuariell förlust/vinst för året  -0,1 -0,2
Redovisade aktuariella vinster 0 -0,8

Värde 31 augusti -0,1 0

10 %-korridorens gränsvärden per den 1 september 
under räkenskapsåret 0,2 0,2

Under kommande räkenskapsår beräknas 0 Mkr redovisas av de ackumu-
lerade oredovisade aktuariella vinsterna/förlusterna. 

Aktuariella antaganden 10-11 09-10

Diskonteringsränta 2,1% 2,4%

Livslängd (enligt Finansinspektionens anvisningar FFFS 2007:31)  

Pensionsskulden avser vid utgången av 10-11 en ålderspensionär. 
Pensionsskulden är inte fonderad vilket innebär att det inte finns några 
förvaltningstillgångar att redovisa.

NOT 19 | Långfristiga skulder 
  till kreditinstitut

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Långfristig del med förfallotidpunkt 
ett till fem år    
- banklån och avbetalningskontrakt 181,2 192,1 35,7 36,2
- finansiell leasing 3,0 5,1 0 0
Senare än fem år    
- banklån och avbetalningskontrakt 9,3 17,6 0  0

 193,5 214,8 35,7 36,2

Krediterna löper med rörlig ränta som baseras på en rörlig ränta med 
en följsamhet mot Stibor 90 dagar eller liknande med påslag på cirka 
2,55  procent. Säkerheter redovisas i not 22 och likviditets- och kassa-
flödesrisker inklusive finansiella åtaganden beskrivs i not 4.

NOT 20 | Kortfristiga skulder till 
  kreditinstitut

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Kortfristig del amorteras inom ett år    
- banklån och avbetalningskontrakt 33,4 44,4 3,6 3,6
- finansiell leasing 1,9 1,7 0 0
- utnyttjad del av checkkredit 68,0 43,3 67,6 42,4

 103,3 89,4 71,2 46,0

Förfallodagar för kortfristiga skulder
- 1 till 30 dagar 5,9 5,9 0,9 0,9
- 31 till 90 dagar 2,9 2,9 0 0
- 91 till 365 dagar 94,5 80,6 70,3 45,1

 103,3 89,4 71,2 46,0

Beviljad checkkredit uppgår för koncernen till 101 Mkr (101) Mkr. Check-
krediten löper med rörlig ränta som baseras på en rörlig ränta med en följ-
samhet mot Stibor 90 dagar med påslag på cirka 2,15 procent och med 
en limitavgift på 0,15 procent per år. Säkerheter redovisas i not 22 och 
likviditets- och kassaflödesrisker inklusive finansiella åtaganden beskrivs 
i not 4.

Med utgångspunkt från gällande riktvärden för den tillståndspliktiga verksamheten 
på Bitus i Nybro finns en sannolik framtida miljöförpliktelse att återställa en sedi-
menteringsdamm, 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 pentaklorfenoler i 
ett grundvattenrör.  Den ursprungliga föroreningskällan befinner sig troligen under 
en virkestork varför någon ytterligare åtgärd ej vidtagits. Någon avsättning för sa-
nering är inte beaktat i räkenskaperna, på grund av svårigheter att beräkna kostna-
dens storlek. Kostnaden bedöms dock inte vara väsentlig.

I rubriken Övrigt ingår reservering för nedläggningskostnader i Järnforsen 
med 1,6 (0) Mkr. Beslut om nedläggning av anläggningen fattades under 
räkenskapsåret 2010/11. 



BERGS TIMBER 2010-2011 • 53

NOT 24 | Tilläggsupplysningar till 
 kassaflödesanalys

   Koncernen Moderbolaget
Belopp i Mkr 10-11 09-10 10-11 09-10

Likvida medel    
Kassa och bank 1,1 1,8 0,1 1,8

Betalda räntor och erhållen ränta    
Erhållen ränta 0,1 0,1 9,6 4,8
Erlagd ränta -14,5 -9,1 -5,9 -2,6
Förvärv av materiella anläggnings-
tillgångar/ biologiska tillgångar    
Ökning/minskning av posten 
i balansräkningen 41,7 -6,5 12,2 0,8
Bokfört värde på sålda tillgångar -17,6 -0,4 -11,6 -0,1
Årets avskrivning/nedskrivning -50,5 -42,3 -0,7 -1,1
Värdeförändring biologiska tillgångar 5,4 1,3 - -

 -21,0 -47,9 -0,1 -0,4
Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet, mm    
Av- och nedskrivning av tillgångar 51,0 42,7 0,6 1,1
Värdeförändring av biologiska tillgångar -5,4 -1,3 - -
Resultat vid försäljning av tillgångar -33,1 -0,1 -37,7 -0,2
Förändring av avsättning till pensioner -0,1 -0,9 0 0

 12,4 40,4 -37,1 0,9

  NOT 27 | Närstående

Moderbolaget har närstående relationer som innefattar ett bestämmande 
inflytande över sina dotterföretag, se not 26. För skulder och fordringar på 
dotterbolag se moderbolagets balansräkning. 
 Moderbolaget har under året bedrivit fastighetsförvaltning av koncer-
nens skogar och två fastigheter i Mörlunda samt att man äger det gamla 
sågverksområdet i Fårbo. Försäljning av skogsprodukter samt uthyrning av 
kontor till koncernens dotterbolag sker till marknadsmässiga villkor. 
 Moderbolaget har sålt timmer/biprodukter/trävaror till koncernföretag för 
0,9 (5,9) Mkr. Dessutom har moderbolaget sålt tjänster och fakturerat vissa 
omkostnader till koncernföretag med 6,5 (6,3) Mkr samt köpt tjänster från 
koncernföretag med 0,1 (0,5) Mkr. 
 Vid bokslutstillfället kontrollerar verkställande direktören Åke Bergh 
tillsammans med närstående 27,1 (29,9) procent av rösterna i Bergs Timber 
AB. Övriga ledamöter i styrelsen kontrollerar 0,8 (1,1) procent av rösterna i 
Bergs Timber AB. Andra ledande befattningshavare kontrollerar 5,0 (7,3) pro-
cent av rösterna i Bergs Timber AB. Under räkenskapsåret har huvudägarna 
familjen Bergh och Kay Nilsson tillsammans lånat ut 25 Mkr till moderbola-
get.
 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. Koncernen har sålt trävaror till ett 
bolag som är närstående till styrelsens ordförande Jonas Campanello till ett 
värde av 13,2 (31,3) Mkr. Bolag som är närstående till styrelseledamoten 
Lars Järnland har sålt skogsprodukter till koncernen uppgående till 0 (1,9) 
Mkr samt byggnationstjänster 1,1 (0) Mkr. Ett bolag där styrelseledamoten 
Anders Karlsson är ordförande har köpt trävaror från koncernen uppgående 
till 9,2 (11,0). Styrelseledamoten Gunvor Munck Svensson har sålt skog-
produkter till koncernen uppgående till 0 (0,4) Mkr samt köpt trävaror för 0 
(0,1) Mkr. Ledande befattningshavaren Kay Nilsson har sålt skogsprodukter 
till koncernen till ett värde av 0,1 (0) Mkr samt köpt trävaror för 0,1 (0) Mkr. 
Affärerna sker till marknadsvärde. Utöver vad som angivits ovan eller i not 6 
har inga andra transaktioner med närstående fysiska personer ägt rum.

NOT 25 |  Intäkter från andelar 
               i koncernföretag

  Moderbolaget
 10-11 09-10

Erhållna koncernbidrag 1,3 8,1

 1,3 8,1

NOT 26 | Andelar i koncernföretag

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

Bergs Skog AB 
(556513-0076) Hultsfred  1 000 100 %  100 3,0
Bergs Timber Mörlunda AB
(556058-1505) Hultsfred  4 000 100 % 1 000 14,7
Bergs Timber Orrefors AB 
(556153-6789) Nybro   10 000 100 %   100 43,8
Bergs Timber Bitus AB 
(556097-6762) Nybro 15 000 100 % 100 37,4
CF Berg & Co Invest AB 
(556186-4702) Hultsfred  1 000 100 %   100 0,2

    99,1

NOTER

NOT 23 |  Ansvarsförbindelser  
 (eventualförpliktelser)

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Borgensåtagande för koncernföretag - - 190,0 226,2

 0 0 190,0 226,2

Av borgensåtagande för koncernföretag är  184,5 (213,9) Mkr ställda till 
förmån för kreditinstitut, 0 (5,2) Mkr ställda för en pågående investering 
och 5,5 (7,1) Mkr för varuleveranser. Se även övriga avsättningar not 18.

NOT 22 | Ställda säkerheter

 Koncernen Moderbolaget
 10-11 09-10 10-11 09-10

Fastighetsinteckningar 201,6 201,6 100,0 100,0
Företagsinteckningar 154,3 154,3 23,2 23,2
Maskiner och inventarier som är 
belastade med äganderättsförbehåll 49,7 64,0 0 0
Aktier i dotterbolag 115,2 0 98,9 0

 520,8 419,9 222,1 123,2

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

 NOT 28 | Viktiga uppskattningar 
      och bedömningar 

Upprättande av finansiella rapporter kräver att företagsledningen gör bedömning-
ar och uppskattningar som påverkar de redovisade beloppen. De bedömningar 
och uppskattningar som är väsentliga för redovisade belopp i årsredovisningen 
och där det finns en betydande risk att framtida händelser och ny information kan 
förändra dessa bedömningar och uppskattningar inkluderar främst:

Goodwill
Goodwill och andra immateriella tillgångar som inte skrivs av löpande skall prövas 
åtminstone årligen med avseende på om nedskrivningsbehov föreligger. 
 
Nedskrivningsprövning  
De redovisade värdena för koncernens tillgångar med undantag för varulager 
och uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag för att bedöma om 
det finns indikation på nedskrivningsbehov. Med anledning av de redovisade 
förlusterna och den negativa utvecklingen för verksamhetens nyckelfaktorer har 
prövningar gjorts avseende om något nedskrivningsbehov föreligger. Prövningen 
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 25 november 2011. Årsre-
dovisningen och koncernredovisningen föreslås fastställas på årsstämman den 26 januari 2012. Undertecknade för-
säkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, 
sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets 
ställning och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande över-
sikt 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 25 november 2011

Jonas Campanello Åke Bergh  Peter Friberg Lars Järnland 
Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
  Verkställande direktör

  

Anders Karlsson Gunvor Munck Svensson Reino Thapper Lars Pettersson  
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
   utsedd av de anställda utsedd av de anställda
  
      
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 november 2011

Håkan Hjalmarsson Stefan Madeling
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

NOTER

har gjorts för varje kassagenererande enhet inom koncernen. De kassagene-
rerande enheter som har prövats är sågverket i Mörlunda, sågverket i Orrefors 
samt för Bergs Timber Bitus AB. 
 Vid framräkning av nyttjandevärdet har för varje kassagenererande enhet 
gjorts viktiga uppskattningar och bedömningar om den framtida ekonomiska 
utvecklingen. De viktigaste parametrarna för verksamheten avser utveckling 
av produktionsvolymer, leveransvolymer, råvarupriser och försäljningspriser. 
Beräkningarna baserar sig på en prognosperiod på fem år. Under prognosperi-
oden antas att en successivt förbättring uppnås i täckningsbidraget från försälj-
ning av sågade trävaror. Den uthålliga nivån på EBITDA uppgår sammanvägt 
för de tre enheterna till 8,1 %. Efter det femte året har ett tillväxtantagande på 
2 procent gjorts baserat på det femte prognosåret. De prognostiserade kas-
saflödena har sedan nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 10,22 
procent efter skatt vilket för de olika kassagenererande enheterna motsvarar 
13,1 – 13,5 procent före skatt. Diskonteringsräntan skall motsvara den vägda 
genomsnittliga kapitalkostnaden för små och medelstora noterade bolag 
(WACC). 

Utfallet	från	prövningen	visar	följande	resultat;
 
  Redovisat Återvinnings- Marginal Nedskrivnings-
  värdet värdet  behov

  Bergs Timber Bitus AB 90,8 103,2 12,4 0,0
  Sågverket i Mörlunda 167,3 173,4 6,1 0,0
  Sågverket i Orrefors 178,6 205,9 27,3 0,0

Då återvinningsvärdet i samtliga prövade enheter överstiger det redovisade 
värdet föreligger inget nedskrivningsbehov.
 

Känslighetsanalys  Tillväxtantagande WACC

Antaget värde i modellen 2 % 10,2 %

Ändrat	värde	+	1	%	ger	följande	förändring;	 	
Återvinningsvärdet Bitus AB 10,3 -11,3
Återvinningsvärdet sågverket i Mörlunda 15,6 -17,6
Återvinningsvärdet sågverket i Orrefors 16,7 -19,6

Ändrat	värde	-	1	%	ger	följande	förändring;
Återvinningsvärdet Bitus AB -8,1 14,4
Återvinningsvärdet sågverket i Mörlunda -12,2 22,4
Återvinningsvärdet sågverket i Orrefors -13,1 24,8

Känslighetsanalysen visar att marginalen för Bergs Timber Bitus AB och såg-
verket i Orrefors är tillräcklig för att klara en negativ förändring enligt den ge-
nomförda känslighetsanalysen. För sågverket i Mörlunda är marginalen lägre 
och vid en negativ förändring enligt ovan uppstår ett nedskrivningsbehov. Vi-
dare skulle en sänkning av den uthålliga EBITDA-nivån med 1 % innebära att 
ett nedskrivningsbehov föreligger. Med anledning av detta kommer styrelsen 
att noga följa utvecklingen av de nyckelfaktorer som ligger till grund för beräk-
ningarna.

Biologiska tillgångar
I de fall marknadspriser eller annat jämförbart värde saknas ska de biologiska 
tillgångarna värderas till nuvärdet av framtida kassaflöden från tillgångarna. 
Bergs Timber redovisar i likhet med andra större skogsägare innehavet baserat 
på nuvärdet av framtida kassaflöden. De väsentligaste antagande utgörs av 
framtida avverkningsvolymer, pris- och kostnadsutveckling samt vilken diskon-
teringsränta som används. Ytterligare information kring hur bedömningarna 
gjorts framgår av not 9.

Lars Järnland

Lars Pettersson



BERGS TIMBER 2010-2011 • 55

Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Bergs Timber AB (publ) för räkenskapsåret 2010-09-01 – 2011-08-31. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 35-54. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 
vid	upprättandet	av	årsredovisningen	samt	för	att	internationella	redovisningsstandarder	IFRS	sådana	de	antagits	av	EU	
och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-
visningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information 
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informa-
tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser 
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och	ställning	i	enlighet	med	god	redovisningssed	i	Sverige.	Koncernredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	interna-
tionella	redovisningsstandarder	IFRS	sådana	de	antagits	av	EU	och	årsredovisningslagen	och	ger	en	rättvisande	bild	av	
koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mörlunda den 30 november 2011

Håkan Hjalmarsson Stefan Madeling
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Bergs Timber AB (publ)
Org.nr 556052-2798

REVISIONSBERÄTTELSE
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Bolagsstyrning i Bergs Timber
Bolagsstyrningsrapport 2010-2011

 
Bergs Timber AB (”Bergs Timber” eller ”Bolaget”) är ett svenskt publikt 
aktiebolag	noterat	på	Nasdaq	OMX	Nordiska	börs	i	Stockholm.	Bolags-
styrning inom Bergs Timber utgår från svensk lagstiftning samt de regler 
och	rekommendationer	som	ges	ut	av	relevanta	organisationer	som	Kol-
legiet	för	svensk	bolagsstyrning,	Nasdaq	OMX,	Aktiemarknadsnämnden	
med	flera.	Bergs	Timber	tillämpar	Svensk	kod	för	bolagsstyrning	(”Ko-
den”).		Koden	bygger	på	principen	”följ	eller	förklara”.	Detta	innebär	att	
ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men ska 
då ange en förklaring till avvikelsen. Bergs Timber följer kodens regler 
och redovisar i avsnittet Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning 
förklaringar i de fall Bergs Timber avvikit från kodens regler. 
 Bolagsstyrningsrapporten beskriver Bergs Timbers bolagsstyrning, 
ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen. Bolagsstyrningsrapporten för 2010-2011 är 
inte en del av den formella årsredovisningen. Revisorernas yttrande över 
bolagsstyrningsrapporten framgår i slutet.
 Styrning, ledning och kontroll av Bergs Timber fördelas mellan 
aktieägarna på bolagsstämman, styrelse och dess utskott samt verkstäl-
lande direktör i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och 
Koden.

Aktieägare
Bergs Timber hade per bokslutsdagen 2 412 (2 458) aktieägare. Infor-
mation om aktien, ägarstrukturen med mera finns på sidan 33 och i för-
valtningsberättelsen	på	sid	37	eller	på	hemsidan	www.bergstimber.se	
under rubrik koncernen/investerare.
 

Bolagsordning
Bolagsordningen stadgar bland annat att bolagets verksamhet är att 
bedriva förädling och försäljning av trävaror och fasta bränslen, skogs-
skötsel, förvaltning av fast egendom och förvaltning av värdepapper. 
Styrelsen	ska	ha	sitt	säte	i	Hultsfreds	kommun,	Kalmar	län.	Gransk-
ningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning ska utföras av två reviso-
rer med två revisorssuppleanter. Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 
1 september – 31 augusti. Ändringar av bolagsordningen beslutas av 
bolagsstämman. Bolaget har ingen rösträttsbegränsning. För den kom-
pletta	bolagsordningen	hänvisas	till	hemsidan	www.bergstimber.se	un-
der rubrik koncernen/bolagsstyrning.
 
Bolagsstämma
Aktieägarnas	inflytande	i	Bergs	Timber	utövas	via	bolagsstämman	som	
är Bolagets högsta beslutande organ. På den årliga ordinarie bolags-
stämman, årsstämman,  behandlas bolagets utveckling och beslut tas i 
centrala ärenden såsom disposition av resultatet av verksamheten, fast-
ställelse av balans- och resultaträkningar, förändringar i bolagsordning-
en, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse 
och revisorer och beslut om ny styrelse och styrelseordförande fram 
till och med nästa årsstämma. Vid Bolagets årsstämma den 27 januari 
2011 närvarade aktieägare representerande 65,7 (63,2) procent av 
det totala antalet röster i Bolaget. Vid stämman var VD, styrelsen och 
en av Bolagets revisorer närvarande. Dessutom närvarade koncernens 
finanschef och delar av den övriga koncernledningsgruppen. 

VALBEREDNING AKTIEÄGARNA
GENOM ÅRSSTÄMMA

REVISORER

REVISIONS-
UTSKOTT

ERSÄTTNINGS-
UTSKOTT

VD och
KONCERNCHEF

STYRELSENS
ORDFÖRANDE

STYRELSEN

Förslag

Val

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

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

INTERNA STYRINSTRUMENT
Affärsidé, mål och strategier, bolagsordning

styrelsens arbetsordning, VD-instruktion
policyer och instruktioner.

EXTERNA STYRINSTRUMENT
Aktiebolagslag, årsredovisningslag, regelverk
för emittenter, Svensk lag för bolagsstyrning

samt andra relevanta lagar.

Information

RapporteringMål och 
strategier

Information

Information

STYRNINGSSTRUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING

 För att underlätta genomförandet av 
eventuella företagsförvärv och möjligöra 
extern kapitalanskaffning för finansiering 
fick styrelsen vid årsstämman i januari 
2011 bemyndigande att, för tiden till näst-
kommande	årsstämma,	vid	ett	eller	flera	
tillfällen fatta beslut om nyemission av ak-
tier. Betalning skall kunna ske med bestäm-
melser om apport eller kvittning samt med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Emissionen skall ske på marknadsmässiga 
villkor. Dock maximalt 3 500 000 kronor i 
aktiekapital (motsvarande 700 000 stycken 
B-aktier). Detta bemyndigande har fram 
till dagens datum inte utnyttjats.
 Protokollet från stämman finns publice-
rat	på	hemsidan	www.bergstimber.se	under	
rubrik koncernen/bolagsstyrning.
 
Valberedning
Vid årsstämman beslutades att valbered-
ningens uppgift är att föreslå styrelseord-
förande, övriga styrelseledamöter till nästa 
årsstämma 2012 eller när behov finns, 
mötesordförande till årsstämma samt före-
slå styrelse, utskotts- och revisionsarvoden. 
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BERGS TIMBERS VALBEREDNING

Bo Sturesson
Född 1936.
Valberedningens ordförande
Tidigare ordförande i Bergs Timber AB,
perioden 2002-2008.
Tidigare VD för Torsåsverken AB.
Civilingenjör från Chalmers.
Styrelseuppdrag: Inga
Aktieinnehav i Bergs Timber: 15 058 aktier.

Bertil Lönnäs
Född 1942
Arbetande styrelseordförande i Söderhamn Eriksson AB. 
Tidigare verkställande direktör och marknadschef för 
Söderhamn Eriksson AB där han jobbat merparten av sitt 
yrkesverksamma liv.
Maskiningenjör.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Söderhamn Eriksson 
Koncern AB, Cellwood Machinery AB och AB A K Eriksson. 
Aktieinnehav i Bergs Timber: 15 500 aktier.

Per-Åke Bergh 1,2 )

Född 1981.
Säljare i Bergs Timber
Skogs- och träingenjör.
Styrelseuppdrag: Inga
Aktieinnehav: 124 211 aktier.

1) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta 
som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
2) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta 
som beroende till större ägare.

Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Valberedning-
ens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande års-
stämman. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen 
med nomineringsförslag.
 Årsstämman 2011 beslutade att såsom valberedning inför års-
stämman 2012 utse Bo Sturesson, Bertil Lönnäs och Per-Åke Bergh 
med Bo Sturesson som ordförande. Årsstämman beslutade att ett 
arvode på 0,5 prisbasbelopp skall utgå till valberedningens ordfö-
rande och att övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett 
dagarvode på 2 500 kronor per sammanträde.

Styrelse
Styrelsen fattar beslut i frågor som rör Bergs Timbers strategiska 
inriktning, investeringar, finansiering, organisationsfrågor, förvärv 
och avyttringar, samt viktiga policys. Styrelsens arbete regleras bland 
annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod 
för bolagsstyrning och den arbetsordning som styrelsen fastställt för 
sitt arbete. 
 I Bergs Timber ska styrelsen enligt gällande bolagsordning bestå 
av lägst fem och högst sju ledamöter med högst fyra suppleanter. 

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman och 
bolagsordningen föreskriver att uppdragstiden upphör vid nästföl-
jande årsstämma. Styrelseledamöter som valts av aktieägarna kan 
när som helst entledigas från styrelseuppdraget genom beslut vid 
bolagsstämma. Styrelseledamot äger även rätt att när som helst 
frånträda sitt uppdrag. Vakanta styrelseplatser kan endast tillsättas 
genom beslut vid bolagsstämma. Bergs Timbers styrelse har under 
verksamhetsåret 2010-2011 bestått av sex stämmovalda ledamöter 
utan suppleanter och två ledamöter med en suppleant utsedda av 
de anställda. En presentation av styrelsen finns på sidan 60 och hem-
sidan	www.bergstimber.se	under	rubrik	koncernen/bolagsstyrning.

Styrelsens arbete
Vid det konstituerande sammanträdet utser styrelsen utskottens 
medlemmar, fattar beslut om firmateckning och instruktion för verk-
ställande direktören. Vid detta sammanträde beslutas även om en ar-
betsordning för styrelsen som skall gälla tills nästa årsstämma. Arbets-
ordningen reglerar bland annat styrelsens övergripande arbetsuppgif-
ter, regler för styrelsesammanträden, arbetsfördelning mellan styrelse 
och VD samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen.

BOLAGSSTYRNING
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 Styrelsesammanträdena förbereds av styrelseordförande och VD, 
som tillsammans förelår en dagordning för de aktuella styrelsemötena 
som enligt arbetsordningen ska hållas fyra till sex gånger per år. Den 
verkställande ledningen förser ledamöterna med skriftliga rapporter 
och underlag inför respektive sammanträde. Vid styrelsemötena med-
verkar bolagets finanschef, Johan Ekelund, som sekreterare. Styrelse-
mötena hålls normalt i anslutning till någon av bolagets anläggningar. 
På dagordningen till mötena finns stående punkter och dessa berör 

VDs	rapportering	avseende:
•	 Bolagets	ekonomi
•	 marknaden,	orderläget	och	råvarusituationen
•	 personal	och	produktion
•	 miljö	och	kvalitet
•	 framtidsfrågor,	strategier,	investeringar	med	m.m.

Den årliga utvärderingen i december 2010 gav vid handen att styrel-
sen vill förkovra sig i råvarufrågor. Därför hade man ett visst sådant 
fokus i samband med ett strategimöte i september 2011. Övriga 
frågor som tagit en stor del av styrelsen arbete under räkenskapsåret 
är frågor kring lönsamhetsförbättringar, finansiering och starten av 
samarbetet med ATA Timber samt nedläggning av anläggningen i 
Järnforsen.
 Bolagets revisorer rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagel-
ser från granskningen och sin bedömning av Bolagets interna kontroll. 
Revisorerna närvarar även på det styrelsemöte då styrelsen beslutar 
om att framlägga bokslutskommuniké. Styrelsen har också träffat 
Bolagets revisorer vid ett tillfälle utan att någon från Bolagets ledning 
har medverkat.
 Antal genomförda möten under räkenskapsåret och närvaron 
redovisas i tabellen nedan. 
 Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 2,5 pris-
basbelopp till ordförande och att till övriga årsstämmovalda ledamö-
ter utgår 1,25 prisbasbelopp. Därutöver utgår arvode till ordförande i 
revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. Ersättning till styrelsen och 
affärstransaktioner med närstående framgår av not 6 och not 27 
i årsredovisningen 2010-2011, se sidan 48 och 53.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet utgörs av Jonas Campanello (ordförande), An-
ders	Karlsson	och	Gunvor	Munck	Svensson.	

Ersättningsutskottets	uppgifter	är	att:
•	 bereda	styrelsens	beslut	i	frågor	om	ersättningsprinciper,	ersätt	
 ningar, och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
•	 följa	och	utvärdera	pågående	och	under	året	avslutade	program		
 för rörliga ersättningar till bolagsledningen, samt
•	 följa	och	utvärdera	tillämpningen	av	de	riktlinjer	för	ersättningar		
 till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta  
 beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättnings-
 nivåer i bolaget.

Förslag till ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, att gälla 
från årsstämman 2012 framgår av förvaltningsberättelsen, sidan 37.
 Mer information om ersättning till VD och övriga ledande befatt-
ningshavare finns i not 6, se sidan 48 i årsredovisning 2010-2011.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet	utgörs	av	styrelseledamöterna	Anders	Karlsson	
(ordförande), Peter Friberg och Jonas Campanello

Revisionsutskottets	uppgifter	är	att:
•	 övervaka	bolagets	finansiella	rapportering,
•	 med	avseende	på	den	finansiella	rapporteringen	övervaka	
 effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och 
 riskhantering,
•	 hålla	sig	informerad	om	revisionen	av	årsredovisningen	och	
 koncernredovisningen,
•	 granska	och	övervaka	revisorns	opartiskhet	och	självständighet		
 och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller  
 bolaget andra tjänster än revisionstjänster, och 
•	 biträda	vid	upprättande	av	förslag	till	bolagsstämmans	beslut	
 om revisorsval.

Utskottet	har	träffat	Bolagets	revisorer	vid	två	tillfällen	och	informe-
rat sig om omfattningen av revisionen, synen på Bolagets risker och 
utfallet	av	revisionen.	Ordförande	i	revisionsutskottet	har	deltagit	vid	
ytterligare två träffar mellan Bolagets revisorer och Bolagsledningen.  

VD och koncernledning
VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av Bergs Timber enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ansvarar för att styrelsens 
ledamöter löpande tillställs information som behövs för att följa 
bolagets ställning, likviditet och utveckling. 
	 Koncernledningen	i	Bergs	Timber	består	av	sex	personer	vilka	
presenteras på sidan 61. Ledningsgruppen ansvarar för att planera, 
styra och följa upp den dagliga verksamheten.
 Befogenheter och ansvar för VD, koncernledning och chefer är 
definierade i policyer, riktlinjer, befattningsbeskrivningar och attest-
instruktioner.

Intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen för 2010-2011
Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolags-
styrning för den interna kontrollen, vars övergripande syfte är att 
skydda bolagets tillgångar och därigenom ägarnas investering. I Årsre-
dovisningslagen finns krav på att bolaget årligen ska beskriva bolagets 
och koncernens system för intern kontroll och riskhantering avseende 
den finansiella rapporteringen.

NÄRVARO OCH ANTAL MÖTEN 
FÖR STYRELSELEDAMÖTER

  Styrelse Revisions- Ersättnings-
   utskott utskott

Jonas Campanello 11 (11) 1 (2) 2(2)
Åke Bergh 11 (11)  
Peter Friberg 11 (11) 1 (2) 
Lars Järnland 11 (11)  
Anders Karlsson 11 (11) 2 (2) 2 (2)
Gunvor Munck Svensson 8 (11)  2 (2) 
Reino Thapper 1) 11 (11)  
Lars Pettersson 1)  4 (5)  
Patrik Ivarsson 2) 9 (11)  

  
Inom parentes presenteras det totala antalet möten under räkenskapsåret 2010-2011.
1)  Utsedd av de anställda, ordinarie.       2)  Utsedd av de anställda, suppleant.

BOLAGSSTYRNING
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Jonas Campanello Åke Bergh  Peter Friberg 
Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 
  Verkställande direktör

  

Lars Järnland Anders Karlsson Gunvor Munck Svensson 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 
      
 

Reino Thapper Lars Pettersson
Styrelseledamot Styrelseledamot
utsedd av de anställda utsedd av de anställda

 Grunden i den interna kontrollen är en relevant och effektiv 
kontrollmiljö. Bergs Timbers kontrollmiljö består av den organisato-
riska strukturen, befattningsbeskrivningar, beslutsvägar, befogenheter 
och ansvar som är definierade och kommunicerade genom styrande 
dokument såsom interna policys och riktlinjer. 

Exempel	på	sådana	dokument	är:
•	 arbetsordningar	för	styrelsen	och	dess	utskott	och	instruktioner		
 för VD,
•	 policyer	för	finansiering,	valutasäkring	och	miljö	och
•	 attestinstruktioner	och	beslutsordning	för	investeringar.

Koncernledningen	följer	löpande	upp	den	ekonomiska	och	finansiella	
rapporteringen samt viktiga affärshändelser. Finansiella rapporter och 
sammanställningar görs av koncernens ekonomiavdelning. Den ope-
rativa uppföljningen sker enligt en etablerad struktur där orderingång, 
fakturering, likviditet, resultat, kapitalbindning och andra för kon-
cernen viktiga nyckeltal sammanställs och utgör underlag för analys 
och åtgärder från ledningen. En annan viktig och koncerngemensam 
del i den interna kontrollen är den kvartalsvisa prognosprocessen. 
Styrelsens uppföljning sker vid styrelsemöten i samband med varje 
kvartalsbokslut där Bolagets finansiella ställning och resultat behand-
las 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 be-
hov av en separat internrevisionsfunktion för finansiell rapportering. 
Behovet av en internrevisionsfunktion utvärderas årligen.

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning
Bolaget	tillämpar	Koden	med	följande	mindre	avvikelse.	

•	 Någon	jämn	könsfördelning	finns	inte	i	styrelsen.	

	 Förklaring:	Det grundläggande kravet vid sammansättning 
 av styrelsen har varit kompetens.

Mörlunda den 25 november 2011

REVISORS YTTRANDE OM 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Bergs Timber AB (publ), org nr 556052-2798.
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 
2010-2011 på sidorna 56-59 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.
 Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten 
har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernre-
dovisningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess 
lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.
 Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att 
dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Mörlunda den 30 november 2011

Håkan Hjalmarsson Stefan Madeling
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

BOLAGSSTYRNING

  

Lars Järnland 

Lars Pettersson
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Styrelse och revisorer

Styrelsens ordinarie ledamöter

Jonas Campanello 1, 3)

Befattning:	Styrelseordförande
Född 1955.
Ordförande.
VD för Campanello & Co AB.
Utbildning:	Civiljägmästare.
Verksam inom skogsindustrin sedan 1980-talets mitt 
och har varit VD i Baro Wood AB 1987-1999, däref-
ter VD i AB Trätälja 2000-2006 och är för närvarande 
VD i Campanello & Co AB. Har haft en rad styrelse- 
och förtroendeuppdrag i bl.a. Trysil Skog A/S, Mindab 
Timber och Träinformation AB samt varit ordförande i 
Föreningen Svenska Sågverksmän.
Ledamot sedan 2008, ordförande sedan 2009.
Övriga	styrelseuppdrag:
Ledamot i Campanello & Co AB.
Aktieinnehav:	2	000	aktier	via	eget	bolag.
Erhållet	styrelsearvode:	108	000	kr
Mötesnärvaro	räkenskapsåret	10-11:	11(11).

Åke Bergh 1, 2)

Befattning:	Styrelseledamot,	VD	och	koncernchef.	
Född 1949.
Verkställande direktör och koncernchef sedan 1986. 
Tidigare bl.a. inköps- och personalchef samt ansvarig 
för försäljning av biprodukter.
Anställd i koncernen sedan 1972.
Utbildning:	Civilekonom.
Ledamot sedan 1975.
Övriga	styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för, 
Såsy AB, Sågverksprojekt Syd AB, PanCert AB, Hults-
freds	Kommunala	Industri	AB	samt	Sydsvenska	Indu-
stri-	och	Handelskammarens	regionstyrelse	för	Kal-
mar län. 
Även ordförande i Bergs Timbers dotterbolagsstyrelser.
Aktieinnehav:	667	371	aktier	(inkl	närstående).
Erhållet	arvode	mm:	se	not	6	sidan	48.
Mötesnärvaro	räkenskapsåret	10-11:	11	(11).

Peter Friberg 2, 3)

Befattning:	Styrelseledamot.	
Född 1965. 
VD för Proconomy AB.
Utbildning:	Civilekonom.
Har erfarenhet som ekonomichef i ett antal olika före-
tag och branscher.
Invald som suppleant 1990, ordinarie ledamot sedan 
1997.
Övriga	styrelseuppdrag:	Delägare	och	styrelseordfö-
rande i Contactia AB, styrelsesuppleant i Contactia 
Förvaltning AB, VD och styrelseledamot i Proconomy 
AB samt styrelseledamot i Institutet för Företagseko-
nomiska Fältstudier ek. för.
Aktieinnehav:	68	010	aktier.
Erhållet	styrelsearvode:	53	000	kr.
Mötesnärvaro	räkenskapsåret	10-11:	11(11).

Lars Järnland 3)

Befattning:	Styrelseledamot.
Född 1963.
Verkställande direktör i Rimforest AB.
Utbildning:	Jägmästare.
Ledamot sedan 2005.
Har varit verksam inom skogs- och träbranschen se-
dan slutet av 1980-talet. Exportsäljare på Vilh. Werner 
AB 1988-1992. Driver därefter egna företag i Sverige, 
Tyskland och Estland med internationell handel med 
rundvirke och trävaror samt fastighetsförvaltning som 
huvudsakliga verksamheter.
Övriga	styrelseuppdrag:
VD och styrelseordförande i Rimforest AB, VD i Rim-
forest Deutschland GmbH, Styrelseledamot i Per Järn-

land AB, Rimforsa Skog AB och ELA Skogsservice AB. 
Även ledamot i dotterbolaget Bergs Skog AB.
Aktieinnehav:	20	000	aktier	via	eget	bolag.
Erhållet	styrelsearvode:	53	000	kr,	har	även	erhållit	
styrelsearvode från dotterbolag uppgående till 
15 000 kr.
Mötesnärvaro	räkenskapsåret	10-11:	11(11).

Anders Karlsson 3)

Befattning:	Styrelseledamot.
Född 1942.
Tidigare bankman och affärskonsult samt 
VD för Emmaboda Granit.
Utbildning:	Bankexamen	på	högskolenivå.
Ledamot sedan 2002.
Övriga	styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i LR Installation AB och Styrelse-
ordförande i Halltorps Trä Förvaltnings AB med dot-
terbolag.
Aktieinnehav:	1	000	aktier.
Erhållet	styrelsearvode:	75	000	kr.
Mötesnärvaro	räkenskapsåret	10-11:	11(11).

Gunvor Munck Svensson 3)

Befattning:	Styrelseledamot.
Född 1949.
VD för Smålands Logistik AB.
Gunvor	har	ett	förflutet	som	företagsledare	inom	
transport och logistik sedan många år tillbaka.
Utbildning:	-
Ledamot sedan 2008.
Övriga	styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Börjes Transport AB och Börjes 
Packhus AB. Styrelseledamot och VD i Sune Carlsson 
Åkeri AB, Smålands Logistik AB, Duvemåla Åkeri AB, 
Styrelseledamot i AB Åkerikonsult, Glasrikets skatter 
ek. för., Madesjö Transport AB, AB A.H.L Johanssons 
Åkeri,	Sveriges	åkeriföretag	och	Swedbanks	lokalkon-
tors	styrelse	i	Kalmar,	Styrelsesuppleant	för	Biltrafik-
ens Arbetsgivarförbund BA konsult AB och Smålands-
åkarnas Service AB.
Aktieinnehav:	800	aktier.
Erhållet	styrelsearvode:	53	000	kr.
Mötesnärvaro	räkenskapsåret	10-11:	8(11).

Lars Pettersson 1)

Befattning:	Arbetstagarrepresentant.
Född 1963.
Anställd	i	Orrefors	sedan	2002.
Utbildning:	-
Ledamot sedan 2011.
Aktieinnehav:	Inga	aktier.
Erhållet	styrelsearvode:	9	000	kr.
Mötesnärvaro	räkenskapsåret	10-11:	4(5).

Reino Thapper 1)

Befattning:	Arbetstagarrepresentant.
Född 1956.
Anställd i Mörlunda sedan 1972.
Utbildning:	-
Ledamot sedan 1989.
Aktieinnehav:	Inga	aktier.
Erhållet	styrelsearvode:	9	000	kr.
Mötesnärvaro	räkenskapsåret	10-11:	11(11).

Suppleant för arbetstagarledamöter
Patrik Ivarsson 1)

Befattning:	Suppleant,	Arbetstagarrepresentant.
Född 1967.
Utsedd	av	de	anställda
Utbildning:	-
Suppleant sedan 2010.
Aktieinnehav:	3	000	aktier.
Erhållet	styrelsearvode:	4	500	kr.
Mötesnärvaro	räkenskapsåret	10-11:	9(11).

Reino Thapper, Peter Friberg, Gunvor Munck Svensson, Lars Järnland, Åke Bergh, Jonas Campanello,
Lars Pettersson och Anders Karlsson,  

1) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta 
som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

2) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta 
som beroende till större ägare.

3) Affärstransaktioner med närstående fysiska personer framgår av 
not 27 se sidan 53.

Revisorer
Håkan Hjalmarsson - född 1962.
Auktoriserad revisor, Ernst & Young.
Ordinarie	revisor	sedan	2004.

Stefan Madeling - född 1958.
Auktoriserad revisor, Ernst & Young.
Ordinarie	revisor	sedan	2004.

Revisorssuppleanter
Franz Lindström - född 1977.
Auktoriserad revisor, Ernst & Young. 
Suppleant sedan 2008.

Mikael Riberth - född 1960.
Auktoriserad revisor, Ernst & Young. 
Suppleant sedan 2008.
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Åke Bergh 3) – född 1949.
Befattning:	Verkställande	direktör	och	koncernchef.
Anställd 1972.
Utbildning:	Civilekonom
Aktieinnehav:	667	371	aktier	(inkl	närstående).	

Henrik Egnell – född 1972.
Befattning:	Verkställande	direktör	i	
Bergs  Timber Bitus AB
Anställd i Bitus sedan 2006.
Utbildning:	-
Aktieinnehav:	5	000	aktier	via	eget	bolag.

Johan Ekelund – född 1965.
Befattning:	Finanschef.
Anställd  2000.
Utbildning:	Ekonomistudier	från	bland	annat	
Lunds	Universitet.
Aktieinnehav:	1	000	aktier.

Rolf Lindström - född 1953 
Befattning:	Verkställande	direktör	i	Bergs	Skog	AB.
Anställd 2006.
Utbildning:	Skogsjägmästare.
Aktieinnehav:	Inga	aktier.

Magnus Petersson - född 1967. 
Befattning:	Verkställande	direktör	i	Bergs	Timber	
Mörlunda AB och sedan augusti 2010 även 
verkställande	direktör	i	Bergs	Timber	Orrefors	AB.
Anställd 2008.
Utbildning:	Jägmästare.
Aktieinnehav:	2	000	aktier.
(Avgått och slutat på egen begäran i november 2011)

Kay Nilsson 3) – född 1946
Senior advisor. Verkställande direktör i Bergs Timber 
Orrefors	t.o.m.	augusti	2010.
Anställd	i	Orrefors	sedan	1971.
Utbildning:	-
Aktieinnehav:	551	121	aktier.

Ledande befattningshavare

Koncernen	har	inte	några	incitaments-
program antagna för de ledande 
befattningshavarna. 

Magnus Petersson

Åke Bergh

Johan Ekelund

Henrik Egnell

Rolf Lindström

Kay Nilsson
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Consolidated income statement, 1 September–31 August 

(SEK million) 10-11 09-10

Net turnover 853,0 916,0
Operating costs -838,6 -831,4
Depreciation and write-downs -51,0 -42,7

Operating profit -36,6 41,9
Net financial items -16,9 -9,9

Profit before tax -53,5 32,0
Tax on the year’s profit 14,1 -7,9

Profit for the year -39,4 24,1

Consolidated balance sheet as per 31 August  

(SEK million) 2011 2010

Assets  
Intangible assets 2,8 2,3
Fixed assets 309,4 341,3
Biological assets 44,9 54,6
Current assets 318,4 328,7
Cash and bank balances 1,1 1,8

Total assets 676,6 728,8

Liabilities and equity  
Equity 230,0 271,1
Long-term liabilities 238,3 247,7
Current liabilities                           208,3 210,0

Total equity and liabilities 676,6 728,8

Group’s operations 
Bergs	Timber	AB	(publ)	was	founded	in	1919	and	is	now	one	of	
the	largest	sawmill	operations	in	southern	Sweden.	Bergs	Timber	
produces	and	sells	sawn	and	processed	timber	products	with	the	
emphasis on adaptation to customer needs. Production takes place 
at	two	sawmill	plants	in	Mörlunda	and	Orrefors,	as	well	as	at	the	
timber	preservation	company	Bitus,	located	in	Nybro.	The	Group’s	
sawmills	are	equipped	with	planing	mills	for	processing,	and	all	plants	
are	situated	within	range	of	90	kilometres.	Total	sawmill	capacity	is	
approximately	350,000	m³	of	sawn	timber,	of	which	more	than	half	
is	processed.	Over	the	financial	year,	sawmill	production	totalled	
293,000 (323,000) m³. Bitus produces around 145,000 m³ of preser-
ved	timber	per	year.	Of	the	Company’s	timber	products,	more	than	
80	percent	is	exported,	mainly	to	the	UK,	the	Netherlands,	Denmark,	
Belgium, Germany, France and the Middle East/North Africa. By-
products from manufacture are sold to the pulp and particle board 
industries and, to an ever-increasing extent, as a fuel from our fuel 
terminal.	Timber	raw	materials	are	obtained	primarily	from	the	areas	
surrounding	the	Group’s	sawmills,	supplemented	by	timber	harvested	
from	our	own	forest	properties	and	a	minor	volume	of	imports.	The	
Group	owns	forest	land	totalling	approximately	1,400	hectares.	
 

Net sales and profit 
In	the	financial	year,	Bergs	Timber	recorded	net	sales	of	SEK	853.0	
(916.0)	million.	The	Group	reports	a	loss	of	SEK	-53.5	(32.0)	mil-
lion	after	financial	items.	Net	sales	were	adversely	affected	by	a	fall	
of	around	36,000	m³	in	deliveries	of	sawn	timber,	and	weaker	selling	
prices. Sales of by-products rose slightly on the total for the preceding 
year.
 The	sharp	deterioration	in	results	was	above	all	attributable	to	
lower	margins	on	sales	of	sawn	timber.	In	addition,	profit	for	the	
year	was	adversely	affected	by	an	impairment	adjustment	of	SEK	
-10.3	(-0.7)	million	for	inventories	of	sawn	timber,	on	the	basis	of	a	
quality	classification	in	which	a	fair	value	appraisal	was	applied.	The	
narrowing	of	margins	was	attributable	to	higher	raw	materials	and	
lower	selling	prices	than	in	the	preceding	year.	The	operating	result	
was	boosted	by	profit	of	SEK	31.8	(0)	million	on	the	sale	of	forest	
properties	and	SEK	3.7	(4.4)	million	from	revaluation	of	biological	
assets.	Profit	was	adversely	affected	by	an	impairment	adjustment	of	
SEK	-8.8	(0)	million	for	machinery	and	equipment,	as	well	as	other	
costs	in	connection	with	the	closure	of	operations	at	Järnforsen.		
	 Production	of	sawn	timber	declined	by	9	percent	from	the	total	
in	the	preceding	year.	The	loss	was	attributable	primarily	to	disrup-
tions	at	the	Orrefors	sawmill	and	a	production	cutback	in	connection	
with	an	extended	holiday	break	around	Christmas	2010.	The	volume	
of	sales	of	sawn	timber	declined	by	10	percent	and	selling	prices	for	
timber	products	delivered	were	on	average	4	percent	lower	during	
the financial year than in the same period last year.
 
Outlook for the future
Building	production	in	Europe	has	been	showing	only	sluggish	up-
ward	movement,	and	remains	at	a	historically	low	level.	However,	the	
Swedish	market	has	been	active,	with	above	all	a	strong	renovation	
and	conversion	sector	that	favoured	our	focus	on	Sweden’s	building	
supplies	trade	(Partnershop).	The	consensus,	however,	is	that	resi-
dential	building	in	the	eurozone	will	grow	slowly	over	the	next	few	
years.	In	the	USA,	the	trend	in	the	building	industry,	and	therefore	in	
the	prices	of	sawn	timber,	remains	weak.	Uncertainty	regarding	the	
national	budget	situation	both	in	the	USA	and	Europe,	with	belt-
tightening	measures	and	large	budget	deficits,	now	poses	a	threat	of	
further	negative	impact	on	the	construction	industry.	However,	the	

industry	cannot	in	the	long	term	remain	at	this	historically	low	level	
when	demographical	needs	are	great.
 The markets in North Africa and the Middle East are of major 
importance	to	the	Swedish	sawmill	industry.	In	2010,	these	markets	
accounted for 22 percent of total timber exports and all of 42 per-
cent of pine exports. Here, too, considerable uncertainty has prevailed 
during	2011,	but	we	are	expecting	improvements	in	the	autumn	
now	that	the	situation	is	starting	to	stabilise.	Needs	are	great	when	
countries	have	a	young	population	with	a	demand	for	housing	and	
other infrastructure.
	 Between	the	beginning	of	the	financial	year	and	the	end	in	August	
2011, the export price index for the forest industries declined by 12 
percent as regards the price of pine products and 9 percent for spruce 
products.	However,	from	May	2011	the	decline	in	prices	that	emerged	
in	the	first	quarter	halted	and	an	increase	was	observed	for	August.
 In the January-August period this year, production according to 
forest	industry	statistics	remained	unchanged	in	Sweden	and	rose	by	
7 percent in Finland. Producer-held inventories on 31 August 2011 
were	8	percent	higher	in	Sweden	and	17	percent	higher	in	Finland	
than	at	the	corresponding	time	in	the	preceding	year.	However,	stock	
levels are historically at a balanced level.
	 The	Swedish	currency	is	again	trading	at	a	historically	normal	
level	against	the	euro.	As	a	result,	the	currency	advantage	that	we	had	
previously	enjoyed	over	our	foreign	competitors	-	not	least	sawmills	
in Finland - has disappeared. The British pound - an important 
currency	to	the	Group	-	is	currently	at	record-low	levels.	However,	
the	uncertainty	at	present	associated	with	the	national	budget	has	
created certain improvements for the British pound. 
	 Raw	material	prices	remain	high.	Ever	since	spring,	however,	
prices	in	the	raw	materials	market	have	gradually	been	downwardly	
adjusted	via	both	lowering	of	timber	price	tariffs	and	price	surchar-
ges.	The	result	will	be	lower	raw	material	costs	in	the	autumn.
 We are seeing continuingly strong demand for our by-products, 
both cellulose chips and fuel products.

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

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

Avkastning på totalt kapital 
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till 
genomsnittlig balansomslutning

Balansomslutning 
Värdet av samtliga tillgångar

Direktavkastning 
Föreslagen utdelning i procent av aktiekurs vid räkenskapsårets slut

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar	exklusive	varulager	i	relation	till	kortfristiga	skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflöde	från	den	dagliga	verksamheten

Kassaflöde per aktie 
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	dividerad	med	genomsnittligt	antal	
aktier

Nettoskuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel
och kortfristiga placeringar i förhållande till eget kapital

Nettovinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen

P/E-tal 
Aktiekurs vid årets slut dividerad med vinst per aktie efter skatt

Resultat efter skatt per aktie 
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Sysselsatt kapital 
Eget kapital plus räntebärande skulder och avsättningar

Utdelningens andel av eget kapital 
Totalt utdelat belopp dividerat med eget kapital

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

Ordlista
BNP 
Värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år kallas 
bruttonationalprodukt

MIFO 
Metod för inventering av förorenade områden

Global Reporting Initiatives (GRI) 
Global standard för presentation av hållbarhetsredovisningar

Volymmått
m³sk 
Skogskubikmeter	=	Hela	stamvolymen	med	bark	ovan	stubbskäret.	Måttet	
används för stående skog, t.ex. rotposter och i skogsbruksplaner.

m³f 
Den verkliga fasta volymen med eller utan bark (m³fpb resp m³fub). 
Ligger virket i trave är luften i traven borträknad genom en bedömd fast-
masseprocent. Massaved och kubb mäts vanligen i m³fub. På senare tid 
även sågtimmer i vissa fall.

m³to ub 
Kubikmeter	fast	mått	toppmätt	under	bark,	erhålles	genom	mätning	av	
stockens längd och dess diameter under bark i toppändan. Måttet används 
vanligen vid sågtimmermätning.

m³s 
Kubikmeter	stjälpt	mått.	Volymen	av	t.ex.	flis	och	spån	mäts	i	olika	
transportkärl eller högar och anger således materialets yttersta volym.

Produktionsvolym 
Kubikmeter	sågad	nominell	volym	med	avdrag	för	beräknat	avkap	och	
spill i produktionens kommande processer.

Försäljningsvolym 
Kubikmeter	levererad	nominell	volym	(volymen	beräknad	före	
eventuell hyvling).

 

Ekonomiska begrepp
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Årstämma, ekonomiska rapporttillfällen

Årsstämma
Årsstämman i Bergs Timber AB (publ) kommer att äga rum torsdagen 

den 26 januari 2012 kl. 14.00 i samlingslokalen Skeppet, Atlantvägen 2, 

570 82 MÅLILLA.

Anmälan och deltagande 
Aktieägare	som	önskar	delta	i	årsstämman	skall:

•	 dels	vara	införd	i	den	av	Euroclear	Sweden	AB	förda	aktieboken	för	

 bolaget fredagen den 20 januari 2012.

•	 dels	anmäla	sitt	deltagande	till	bolaget	under	adress	

	 Bergs	Timber	AB	(publ),	Att:	Johan	Ekelund,	

 Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, 

 per mail, info@bergstimber.se, per telefon 0495-24 55 00 eller 

 telefax 0495-231 29 senast måndagen den 23 januari 2012 kl.13.00. 

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefon-

nummer och antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lunchen 

kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta. Med fördel kan bifogad anmälningsblan-

kett användas.

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att 

delta	i	årsstämman,	ha	registrerat	aktierna	i	eget	namn	hos	Euroclear	Sweden	

AB. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 20 januari 2012.

 Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombu-

det.	Om	fullmakten	avser	juridisk	person	skall	bestyrkt	kopia	av	registrerings-

bevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakter och registreringsbevis bör 

vara bolaget tillhanda senast den 24 januari 2012 under ovanstående adress.

Handlingar inför årsstämman 
Alla aktieägare som anmält intresse via särskilt utskick kommer att få 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2010/11 hemsänd i början på januari. 

Årsredovisningen samt fullständiga kallelsehandlingar finns också att ladda ner 

från bolagets hemsida. Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga 

handlingar att behandla på årsstämman, som skall hållas tillgängliga enligt 

aktiebolagslagen, finns på bolagets kontor med adress 

Bergs Timber AB (publ), Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda 

fr.o.m. 2011-12-28 och kan på begäran sändas till dem, som så önskar och 

uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att 

framläggas på stämman.

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat föreslå att ingen utdelning

lämnas 0 (0,25) kronor per aktie.

Rapportperioder 

•	 Delårsrapport	september-november,	den	26	januari	2012.

•	 Delårsrapport	september-februari,	den	17	april	2012.

•	 Delårsrapport	september-maj,	den	28	juni	2012.

•	 Bokslutskommuniké	för	helår	september-augusti		2011/12,	

 den 4 oktober 2012.

Organisationsnummer
Organisationsnumret	är	för

Bergs Timber AB (publ)  556052-2798

Bergs Timber Mörlunda AB  556058-1505

Bergs	Timber	Orrefors	AB		 556153-6789

Bergs Skog AB   556513-0076

Bergs Timber Bitus AB 556097-6762

      

Anmälningsblankett

Till årsstämma för Bergs Timber AB (publ) torsdagen den 26 januari 2012.

Faxas till 0495-231 29

Namn .................................................................................................................. 

Personnummer/organisationsnummer .................................................................

Adress .................................................................................................................

Postadress ............................................................................................................

Telefonnummer...................................................................................................

Antal aktier .........................................................................................................

Önskar deltaga i gemensam lunch kl. 13.00     JA                    NEJ

Avser anmälan aktier som ägs av juridisk person eller att någon annan skall 
företräda mina aktier.  Vänligen fyll i nedanstående fullmakt och skicka den i 
god tid före sista anmälningsdatum för årsstämman.

Fullmakt
Att användas vid årsstämma för Bergs Timber AB (publ) 
torsdagen den 26 januari 2012.

Härmed anmäls och ges fullmakt till

Namn ..................................................................................................................

Personnummer ....................................................................................................

Adress .................................................................................................................

Postadress ............................................................................................................

Telefonnummer...................................................................................................

Att företräda och rösta för mina/våra B-aktier i Bergs Timber AB 

som uppgår till ........................................................................................stycken 

Registrerad ägare till aktierna

Namn/Företag .....................................................................................................

Personnummer/organisationsnummer .................................................................

Adress .................................................................................................................

Postadress ............................................................................................................

Telefonnummer...................................................................................................

........................................................................den .............................................

............................................................................................................................
Underskrift	av	ägare/firmatecknare

Om	fullmakten	avser	juridisk	person	skall	bestyrkt	kopia	av	registreringsbevis	
för den juridiska personen bifogas där firmatecknare styrks.
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VästervikVimmerby

Hultsfred

Oskarshamn

HögsbyÅseda

Vetlanda

Emmaboda Kalmar

MÖRLUNDA

ORREFORS
NYBRO

HUVUDKONTOR
Bergs Timber AB (publ)
Adress Bergs väg 13
 570 84  Mörunda
Tel  0495-24 55 00
Fax 0495-231 29
E-post info@bergstimber.se

DOTTERBOLAG
Bergs Timber Bitus AB
Adress Orreforsvägen 49
 382 94  Nybro
Tel 0481-427 00
Fax 0481-123 33
E-post bitus@bergstimber.se

Bergs Timber Mörlunda AB
Adress Bergs väg 13
 570 84  Mörlunda
Tel 0495-24 55 00
Fax 0495-231 29
E-post morlunda@bergstimber.se

Bergs Timber Orrefors AB
Adress Bråtemålavägen 3 
 380 40  Orrefors 
Tel 0481-343 40
Fax 0481-308 10
E-post orrefors@bergstimber.se

Bergs Skog AB
Besöksadress Bergaliden 3, Mörlunda
Postadress Bergs väg 13
 570 84 Mörlunda 
Tel 0495-24 55 50
Fax 0495-492 50
E-post skog@bergstimber.se

Inköpskontor
Bergs Skog Orrefors
Adress Bråtemålavägen 3 
 380 40  Orrefors 
Tel 0481-343 40

Bergs Skog Mora
Postadress Box 82
 792 22 Mora
Tel 0250-170 55

Bergs Skog Västervik
Adress Baumansgatan 4
 593 32 Västervik
Tel 0490-343 90 

www.bergstimber.se

Adresser
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