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Kort om BEWi Group

1 607 121 299
MSEK 
BEWis försäljning 2016

MSEK 
Resultat före skatt och 
avskrivningar, justerat

Medeltal anställda

NYCKELTAL ÄGARE

FÖRSÄLJNINGSANDEL PER AFFÄRSOMRÅDE

BEWi GROUP I SIFFROR

BEWi Group är en av Nordens största aktörer för utveckling och tillverkning 
av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter 
av expanderad polypropen (EPP). Vi är specia lister på kundanpassade  
förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och  
innovativa lösningar för byggbranschen.

2016 2015

Omsättning  1 607    1 593

EBITDA, justerad     121      109

EBITDA %, justerad 7,5       6,8

Poster som påverkar jämförbarheten    -13       -8

EBITDA                   108     101

EBITDA % 6,7      6,3

Operativt kassaflöde  73        81

Investeringar 60        35

Soliditet 34%    26%

Isolering – 315 MSEK*Förpackning – 392 MSEK* Råvara – 1 064 MSEK*

57% 24% 19%

BEWi Group ägs till 48,5% av 
familjen Bekken genom BEWi 
Holding, till 48,5% av Verdane 
Capital Advisors och till 3% av 
ledande befattningshavare.

* Inklusive internförsäljning
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1972

1980 2006

1981 2000 2007 2011
Stymer (senare StyroChem) 
startar produktion av EPS

BEWi grundas för att 
producera livsmedels-
förpackningar och  
produkter för  
byggnadsisolering

BEWi etablerar sig 
i Sverige genom att 
förvärva Genevad

Neste Chemicals  
förvärvar Stymer

StyroChem blir den  
ledande EPS-tillverkaren  
i norra Europa

Styrochem  
förvärvar Eqvitec

Verdane förvärvar  
StyroChem 

Styrochem har funnits på 
marknaden i 45 år med 
marknadsledande teknologi 
för produktion av polystyren-
granulat. 

Vår utveckling
BEWi Group bildades då det norska familjeföretaget BEWi AS och Styrochem  
Finland slogs samman 2014. Vid sammanslagningen förvärvades också sex  
produktionsenheter från det brittiska förpackningsföretaget DS Smith – den  
danska aktören DS Smith Flamingo med verksamhet i Holbaek, Hobro, Törring  
och Såby samt DS cellplastverksamhet i Värnamo och Urshult. Förvärv och  
omstruktureringar har skapat en konkurrenskraftig aktör med stor geografisk  
täckning och brett sortiment på hemmamarknaden.

StyroChem

BEWi Group
BEWi har sedan sitt bildande 
1980 fokuserat på förpack-
ningar och bygg isolering. 

Introduktion Om BEWi Group Vårt ansvar Styrning Finansiella rapporter
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Vår utveckling

2012
2013

2014

2015

Förvärv av 
Thermi sol SE med 
fabriker i Norrtälje 
och Vårgårda

Förvärv av  
fabrik i Dorotea

Sammanslagning  
av BEWi och  
StyroChem till  
BEWi Group och  
förvärv av SCA:s  
tidigare förpack- 
ningsverksamheter  
i Sverige och  
Danmark.

Integration och 
effektivisering av 
nya och existe-
rande enheter

2016 i korthet
INVESTERING I TEKNOLOGI 
FÖR STARKARE  
MARKNADS POSITION

BEWi StyroChem utökade sin produkt- 
portfölj och produktionskapacitet 
genom en investering i extruderings-
teknologi vid fabriken i Borgå i Finland. 
Avsikten är att producera så kallad 
grå EPS i en extruderingsprocess. Grå 
EPS har omkring 20 procent bättre 
isoleringsegenskaper än jämförbara vita 
material, och har redan tagit betydande 
andelar på isoleringsmarknaden i 
Europa. 

PRODUKTIONSSTART AV  
FAB RICATED FOAM I VÅRGÅRDA 
Produktionsenheten i Vårgårda installe-
rade en ny produktionslina för tillverkning 
av fabricated foam, ett samlingsnamn för 
PUR (polyuretan) samt EPE (cellplast av 
polyeten). Genom BEWis designkompe-
tens kan såväl standardprodukter som 
mer avancerade 
kundunika produkter 
erbjudas. Investe-
ringen öppnar också 
upp för kombi- 
nerade lösningar.

NYSATSNING PÅ VERK
SAMHETERNA I VÄRNAMO 

 OCH URSHULT
BEWi Packaging har en lång tradition 
av nyskapande och kundanpassade 
förpackningslösningar i främst EPS och 
EPP och hjälper kunder från koncept 
till produktion med lösningar som ska 
optimera funktionalitet, design och total-
kostnad. Under 2016 öppnade BEWi ett 
designcenter i Värnamo för att kunna 
möta framtida behov och satsningar. I 
produktionsenheten i Urshult ökades 
antalet skift för en ökande efterfrågan. 

FÖRVÄRV AV PORPAC 
Företaget Por-Pacs verksamhet  

med en produktionsenhet i Lindesberg,  
vilken tillverkar transportförpackningar 
i cellplast, förvärvades i början av 2017. 
Företaget verkar främst som underleve-
rantör till tillverkningsindustrin. Por-Pacs 
fabrik i Skara är inriktad mot leveranser 
till bilindustrin och förvärvades av BEWi 
Holding AS. 
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Händelserikt 2016 följs 
av fortsatt expansion 
och fokusering
2016 var ett händelserikt och expansivt år för BEWi Group med investeringar, nysatsningar  
och förvärv. Internationella trender för de branscher BEWi Group är verksamt i fortsatte med 
oförminskad styrka och bekräftade koncernens expansionsstrategi. Tillskapandet av en  
konkurrenskraftig nordisk aktör med långsiktig lönsamhet fortsätter enligt plan. 

Christian Bekken, vd och koncern-
chef, till vänster, tillsammans med 
Göran Vikström, ordförande.

Introduktion Om BEWi Group Vårt ansvar Styrning Finansiella rapporter
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VD och styrelseordförande har ordet

ETT STARKARE BEWi GROUP
BEWi Group ska växa, både organiskt och 
genom förvärv, och vår vision är att bli den 
ledande cellplastleverantören i Norden. Under 
2016 fortsatte vi arbetet med att skapa en 
starkare aktör i en konkurrensutsatt marknad. 
Organisationen lyckades hantera årets goda 
efterfrågan väl, och samtidigt arbeta strategiskt 
med att genomföra viktiga förändringar av 
verksamheten. Nyckelaktiviteter var förvärvet 
av den finska tillverkaren M-Plast samt expan-
sionsinvesteringar i anläggningarna i Sverige 
och Finland. Förvärv kommer fortsatt att vara 
en viktig del i vår strategi och vi har idag en 
väl etablerad förvärvsprocess för att identifiera 
nya objekt. Vi har även visat att vi kan förverk-
liga synergieffekter och skapa framgångsrika 
strukturaffärer. Vi ska växa ansvarsfullt och är 
väl medvetna om att vi som en del i kedjan ska 
bidra till ett hållbart samhälle.  

I SAMSPEL MED GLOBALA TRENDER  
Ledande megatrender är globalisering, digita-
lisering och urbanisering. För att vara fortsatt 
framgångsrik måste man förstå dessa och 
rusta sig för förändringar som de för med sig. 
För BEWi är de relevanta, innebär affärsmöjlig-
heter och utgör bakgrunden till strategiarbetet 
och den förändringsprocess vi befinner oss i. 

• Globalisering och digitalisering innebär 
att detaljhandeln via e-handelslösningar gör 
konsumtion möjlig i en omfattning som aldrig 
tidigare. Detaljhandelns digitalisering fort-
sätter med oförminskad styrka. Under 2016 
växte den totala e-handeln med 16 procent 
i Sverige, vilket motsvarar 57,9 miljarder 
kronor. E-handelns tillväxt i Europa spås vara 
fortsatt stark framöver. Kedjornas satsningar 
på digitala kanaler, livsmedelsbranschens 
tillväxt och allt kompetentare e-handelskon-
sumenter bidrar till tillväxten. 

En stabil konsumtionsutveckling kopplad 
till digitalisering av detaljhandeln ökar beho-
vet av transporter av gods och skyddande 
förpackningar. Vår förpackningsverksamhet 
blev under året allt bättre rustad för att ta 
tillvara utvecklingen. Efter beslut under 2016 
har vi installerat en ny produktionslinje för 
så kallad fabricated foam i anläggningen i 
Vårgårda. Det betyder att vi nu kan erbjuda 
kunder både standardprodukter och skräd-
darsydda lösningar, för både större och min-
dre volymer. Vi blir unika i vårt segment när vi 
kan uppfylla kunders alla tänkbara önskemål 
beträffande förpackningslösningar. Vidare 
öppnade vi ett designcenter i Värnamo, där 
vi tillsammans med våra kunder kan utveckla 
deras skiftande förpackningsbehov.  

 Den norska laxodlingsindustrin har varit en 
nyckelfaktor för BEWis tillväxt och lönsamhet 
efter många års leveranser av råvaran EPS till 
fisklådor som behövs för transporter av färsk 
fisk. Det är en stabil marknad med positiv 
trend, då intresset ökar globalt för fisk som 
ett hälsoalternativ till kött. Norge är världens 
största exportör av färsk lax med avsättning i 
mer än 140 länder. 

• Urbaniseringstrenden gör att byggverk-
samhet på historiskt höga nivåer väntas 
fortsätta. BEWis verksamhet för isolerings-
material arbetar med ständiga förbättringar 
och innovationer för att möta efterfrågan.  
Till exempel utökade vi vår produktportfölj av 
isoleringsprodukter och produktionskapacitet 
genom en investering i extruderingsteknologi 
vid fabriken i Borgå i Finland. Avsikten är att 
producera så kallad grå EPS, med bättre 
isoleringsegenskaper än jämförbara material. 
Grå EPS har redan tagit betydande andelar 
på europamarknaden. Detta är BEWis kan-
ske viktigaste investering någonsin och vi blir 
först i Norden med tillverkning av grå EPS. 
Produktionsstart blir i mitten av 2017. 

Också förvärvet av den finska XPS-
tillverkaren M-Plast i början av 2017 stärker 
vårt erbjudande och vår portfölj. Övriga 
satsningar under året är det utökade antalet 
skift i anläggningarna i Dorotea och Urshult, 
vilka nu får kapacitet att möta en ökande 
efterfrågan.

• Ansvarstagande och hållbarhetssträvan 
är en självklarhet för varje seriös aktör i dag. 
Som leverantör av förpackningslösningar är vi 
väl medvetna om den effekt vår verksamhet 
har på miljön. För att bidra till hållbara lös-
ningar startade vi under året ett joint venture 
med Ragn-Sells med syfte att återanvända 
fisklådor. Samarbetet är fortfarande i sin linda 
men är mycket intressant, och en affärsmäs-
sigt strategisk fråga.  

KRAFTSAMLING OCH FOKUSERING
Genom de senaste två årens förvärv och sats-
ningar är vi rätt positionerade för att ta tillvara 
de möjligheter som samhällsutvecklingen 
erbjuder. Med det engagemang, ledarskap 
och förändringskraft som finns i BEWi känner 
vi tillförsikt inför framtiden och vi är övertygade 
om att BEWi tillsammans med partners och 
medarbetare genom det pågående föränd-
ringsarbetet är på god väg att utvecklas till 
Nordens ledande företag i sin bransch.

Christan Bekken, Vd och koncernchef
Göran Vikström, Ordförande

Vi är rätt  
positionerade för  
att ta tillvara de 
möjligheter som 
samhällsutveck- 
lingen erbjuder.
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Om BEWi Group 

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vår affärsidé är att utveckla 
användningsområden för  
skummad plast – cellplast -  
och koncernens produktions- 
kunnande för att tillgodose 
behovet av produkter inom 
förpacknings-, råmaterial  
och byggindustrin.

VÅR VISION OCH STRATEGI
Vår vision är att bli den ledande 
totalleverantören av cellplast i 
Norden såväl volym- som resul-
tatmässigt, genom förvärv och 
investeringar i ny teknologi. 

SÅ NÅR VI VÅRT MÅL
Vi ska vara den mest kostnadseffek-
tiva tillverkaren, erbjuda fullsortiment 
med bred geografisk täckning för 
att vara nära kunden och utveckla 
befintliga och nya områden för  
EPS i byggnads- och förpacknings- 
industrin för att kunna erbjuda intelli-
genta och innovativa produkter.

I linje med sin tillväxtfilosofi har BEWi Group utvecklat sin verksamhet för hela  
kedjan från råmaterial till färdiga produkter för förpackningar för livsmedel, tekniska  
förpackningar samt byggisolering. BEWi Group investerar kontinuerligt i ny teknologi 
och innovativa produkter för att skapa värde i varje steg. Marknaden för cellplast  
fortsätter att konsolideras och BEWi Group växer organiskt och genom förvärv.  
Alla BEWi Groups marknader och produktkategorier uppvisar tillväxt. 
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BEWi har en unik position som en 
av de tre ledande aktörerna inom 
cellplast i Norden, med stark  
närvaro i alla nordiska länder.



Det här är cellplast
 
Cellplast används ofta som ett samlingsnamn för en mängd olika expanderande 
plaster. Beroende på kemisk sammansättning och det sätt varpå expansionen  
utförs, erhålls produkter med mycket olika egenskaper. Vanligt förekommande typer 
av cellplast är EPS, EPP och XPS. Cellplast har egenskaper som god isoleringsför-
måga, hållfasthet, låg vikt och är lätt att bearbeta. Det lämpar sig för applikationer 
som isolering och grundmaterial i byggnader och andra anläggningar, samt olika 
typer av förpackningar.

EXPANDERAD  
POLYSTYREN – EPS 

EPS är expanderad polystyren. 
Råmaterialet till EPS är styren 
och pentan. 

Produktegenskaper
EPS har god isoleringsförmåga 
då den består till 98 procent 
av innesluten luft. Den har hög 
fukttålighet och ger bra skydd 
mot kyla, vind, fukt och mögel, 
samt mycket god stötupptag-
ningsförmåga.

Användningsområden/ 
produkter
Används som isoleringsmaterial 
i byggnader och konstruktions-
material för anläggningar som 
vägar, viadukter och broar, samt  
för förpackningar, särskilt för  
livsmedel. Materialet kan form- 
gjutas vilket gör förbrukningen 
minimal samt förbilligar trans-
porter.

EXPANDERAD  
POLYPROPYLEN – EPP 

EPP är expanderad poly-
propylen. Råmaterialet till EPP  
är polypropylengranulat. 

Produktegenskaper
EPP har liksom EPS god isole-
ringsförmåga, hög fukttålighet, 
mycket god stötupptagnings-
förmåga, och är resistent mot 
de flesta kemikalier. EPP är ett 
något mer robust material än 
EPS. 

Användningsområden/ 
produkter
Används för olika typer av  
retursystem, förpackningar 
till instrument, kameror, 
rörledningar som behöver 
värmeskyddas, bilkomponenter 
med mera.

EXTRUDERAD  
POLYSTYREN – XPS 

XPS är extruderad polystyren. 

 
 
Produktegenskaper
XPS är en hårdare form av EPS 
och används som isolerings-
material vid behov av mycket 
hög hållfasthet. XPS är tyngre 
jämfört med EPS, tål högre 
tryckbelastningar och ger ett 
högre fuktskydd. 

Användningsområden/ 
produkter
Extruderad cellplast används  
för konstruktioner med höga 
krav på hållfasthet, t ex för järn-
vägar och banvallar, flygplatser, 
industrigolv, parkeringsplatser 
och idrottsanläggningar.

Om BEWi Group

Marknadens drivkrafter  
Ökat behov av förpackningar 
samt byggverksamhet

Marknadens drivkrafter
Globalisering och e-handel
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Marknadens drivkrafter
Befolkningstillväxt, urbani sering 
och byggverksamhet
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Vår marknad
Omkring 70 procent av den nordiska 
marknaden för cellplast utgörs av isole-
ringsprodukter. Resterande 30 procent 
är huvudsakligen förpackningsprodukter.

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD

Danmark 11%

Övriga Europa 30%

Norge  20% 

Finland 10% 

Sverige 29%

Isoleringsprodukter är främst isole-
ringsmaterial för husgrunder, tak och 
väggar för de danska, finländska, 
norska och svenska marknaderna. 

Förpackningsprodukterna är främst 
avsedda för livsmedel och läkemedel 
samt olika typer av skyddsförpack-
ningar. Norge är den största markna-
den i Norden för livsmedelsförpack-
ningar.

En tredje kategori är tekniska  
komponenter för fordonssäkerhet  
och isolering av rör och ledningar.  
En mindre andel utgörs av cellplast-
block för väg- och anläggnings-
byggen.  

Kunderna är byggnadsföretag, 
bygghandel, entreprenadverksam-
heter och aktörer inom tillverknings-
industri och detaljhandel. Höga frakt-
kostnader innebär att konkurrensen  
är låg från utomnordiska aktörer.  

Lager
Fabrik
Huvudkontor

BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 

BEWi har en bred kundbas  
och starka och långsiktiga  
kundrelationer.



RÅVARA
Råvaran för framställning av 
EPS, cellplast, är polystyren. 
EPS tillverkas genom att 
pärlor av polystyren med 
tillsats av pentan utsätts för 
värme. Kulorna smälts sam-
man under värme och tryck. 
EPS består till två procent av 
polystyren och till 98 procent 
av innesluten luft. 

BEWi Group utvecklar, 
tillverkar och marknads- 
för sedan 40 år ett 
omfattande sortiment 
av expanderad polysty-
ren. Företaget är med 
sin marknadsledande 
teknologi den ledande 
tillverkaren av expande-
rad polystyren i norra 
Europa. 

ThermiSol Oy, Gala, 
Swisspor, Vita Cellular 
Foam, Lövolds Industri, 
Glava, Leroy Aurora,  
Bra Kasser, Vartdal 
Plastindustri, Reideni Plaat, 
Marine Harvest.

FÖRPACKNINGAR
Cellplast är ett vanligt 
material för förpackningar 
för färska livsmedel, känsliga 
produkter med behov av 
stötskydd samt rörledningar 
som behöver värmeskyddas.  

ISOLERING
Cellplast har mycket hög 
isoleringsförmåga, låg 
fuktabsorption och hög 
tryckhållfasthet. Med dessa 
egenskaper är cellplast ett 
mycket lämpligt och vanligt 
isoleringsmaterial i husgrun-
der, tak och väggar, samt 
för större infrastrukturella 
anläggningar som vägar, 
viadukter och broar. 

BEWi Group är specialist 
på kund anpassade för-
packningslösningar och 
komponenter. Övriga för-
packningar används för 
produkter som behöver  
stötskydd, till exempel 
hemelektronik, möbler 
och komponenter.

BEWi Group har 
utvecklat nya produkter 
för branschen sedan 
1980. Bolaget har gått 
från enkla och standard-
iserade isoleringsproduk-
ter till innovativa bygg-
system för husgrunder, 
väggar och tak, och är 
nu en ledande totalleve-
rantör till den nordiska 
byggindustrin.

Marine Harvest, SalMar, 
Cermaq, Norway Royal 
Salmon, Grieg Seafood, 
Norway Seafoods, Nergård, 
HitraMat, Nofi, Aqualine, 
Danish crown, Nortura, 
Tine, Synnöve, Bama, 
Retursystem, Pandalus, 
Bosch, Bang & Olufsen, 
Ifö, Nibe, Novo Nordisk, 
Danfoss.

Ahlsell, Beijer, Benders, 
Byggmax, Glava, JM, 
Marinetek, PEAB, Skanska, 
Strängbetong, Vartdal Plast,
Icopal.

Om cellplast och  
vår verksamhet
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VÅRA KUNDERVÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTERCELLPLASTEN I SAMHÄLLET
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Råvara
BEWi Styrochem är koncernens råvaruproducent och med sin 
marknadsledande teknologi den ledande tillverkaren i norra Europa 
av polystyrengranulat – råvaran till EPS, cellplast. Bolaget utveck-
lar, tillverkar och marknadsför ett omfattande sortiment granulat för 
tillverkning av applikationer av expanderad polystyren.

BEWi Styrochem arbetar kontinuerligt med 
innovationer och förbättringar av polystyren-
råvaran för förpackningar och isoleringspro-
dukter. Ett exempel är ett förbättrat granulat 
under det generiska namnet BEWi Raw B som 
ger kunder fördelar som korta processtider 
och starka produkter med mycket god ytfinish. 
Särskilt lämpade användningsområden är 
förpackningar för exempelvis vitvaror, elektro-
nikprodukter och möbler, samt förpackningar 
för flygtransporter av färsk fisk.

Styrochem har en stabil kundstock vilken på 
senare år utökats med såväl nya som tidigare 
kunder. Produktionsenheten i Finland försörjer 
BEWi Groups affärsområden Förpackningar 
och Isolering med polystyrenråvara, men också 
externa kunder med dessa affärsområden. 

BEWis positioner är mycket starka på den 
nordiska marknaden, särskilt i Finland, Norge 
och Sverige. En nyckelfaktor i koncernens 
tillväxt och lönsamhet är de senaste årens stora 
internationella framgångar för den norska lax- 
industrin, genom att BEWi levererar råmaterialet 
EPS till dess behov av fisklådor. BEWi expor-
terar också EPS-råvara till kunder i Baltikum, 
Ryssland, England, Tyskland och Polen.

Verksamheten opererar nära sina kunder 
med lokala säljchefer och en enhet för teknisk 
support.

ÅRET
Under 2016 påbörjades investeringen av en 
ny produktionslina i extruderingsteknologi  vid 
fabriken i Borgå i Finland för att utöka produkt-
portföljen med så kallad grå EPS. Detta mate-
rial har omkring 20 procent bättre isoleringse-
genskaper än jämförbara vita material och har 
redan tagit betydande andelar på marknaden i 
Europa. Återvunnen EPS kommer att användas 
som råvara i produktionslinan och koncernen 

Investeringen i  
extruderings- 
teknologi utökar 
produktportföljen 
med grå EPS

av koncernens 
omsättning kommer 
från Råvara

57%

BEWi Styrochem är den ledande tillverkaren av  
polystyrengranulat i norra Europa. 

BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 

har tecknat ett avtal om köp av granulat gjord 
på återvunna fisklådor med ett bolag i Polen 
för ändamålet. Produktionen beräknas starta 
under sommaren 2017.   

MARKNADEN 
Efterfrågan styrs av behoven i bygg- och 
förpackningsindustrierna, med säsongstoppar 
under vår och höst på grund av byggmarkna-
dens ökade aktivitet. Marknaden efterfrågar 
också i ökande omfattning hållbara och 
återvinningsbara material.

FÖRSÄLJNING  
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MSEK

0

240

480

720

960

1200

2016 2015



Om BEWi Group

BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 11

Styren är en vätska som 
när den blandas med  

pentan kan bilda  
expanderbar polystyren, 

råvaran till cellplast. 

Affärsområden

11BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 
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BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 

Förpackningar
BEWi Packaging utvecklar självständigt eller i nära samarbete  
med sina kunder förpackningslösningar och komponenter i EPS, 
EPP och fabricated foam, som ska skydda, säkra eller isolera.  
Strategin är att vara en långsiktig partner för samarbete och den 
mest kostnadseffektiva tillverkaren och distributören i branschen.

BEWI PACKAGING HAR TRE  
FOKUSOMRÅDEN:
• Klientspecifika förpackningslösningar 

Designers och tekniker från BEWi arbetar 
nära sina kunder i en systematisk process 
som säkrar kvalitet från idé till produktion av 
förpackningslösningar, omfattande innova-
tiva lösningar till farmaceutisk industri såväl 
som skyddsförpackningar för till exempel 
elektronikprodukter och möbler.

• Integrerade komponenter i kunders 
produkter 
Produkterna förekommer som isolering, 
fästanordning, hållare, ramar eller stötskydd 
som en integrerad del i kunders produkter. 
Vanliga applikationer är isolering i EPS eller 
grå EPS för vattenvärmare och värmepum-
par. Applikationer i EPP används för området 
HVAC, det vill säga värme, ventilation, 
luftkonditionering samt inom bilindustrin.

• Livsmedelsförpackningar 
Materialets egenskaper beträffande hygien 
(mikroorganismer kan inte utvecklas i ny 
EPS), goda isoleringsförmåga, låga vikt 
och det faktum att det är vattentätt, gör att 
lådorna passar till emballering och lagring av 
färska livsmedel som fisk, grönsaker och kött. 
Förpackningarna görs både kundanpassade 
och standardiserade. Det största kundseg-
mentet är fiskeindustrin. Materialet fungerar 
också väl till förpackningar för temperatur-
känsliga produkter som medikamenter. I 
sortimentet finns tillbehör till förpackningar 
som film och folie, vacuumpåsar och etiketter.

BEWi har med sin förpackningsverksamhet 
väl etablerade marknadspositioner i Danmark 
och Sverige. Kundrelationerna är starka 
och långsiktiga, beroende på investeringar i 
kundspecifika gjutformar. BEWi konkurrerar 
med expertis och kvalitet, och fokus ligger 
kontinuerligt på kostnads effektivitet. 

En ny produktions-
lina för fabricated 
foam breddar 
förpacknings- 
verksamheten

av koncernens 
omsättning kommer 
från Förpackningar

24%

Norge är världens största exportör av färsk lax och 
exporterar till mer än 140 länder. BEWi levererar 
råvaran EPS till fisk- och laxodlingsindustrin för dess 
behov av fisklådor för transporter av färsk fisk.  

BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 

ÅRET
Under 2016 togs beslut om att bredda 
förpackningsverksamheten genom att erbjuda 
marknaden så kallad fabricated foam, och vid 
årsskiftet installerades en ny produktionslinje 
för denna tillverkning i produktions enheten i 
Vårgårda.

Fabricated foam är ett samlingsnamn för 
PUR (polyuretan) samt EPE (cellplast av 
polyeten): 
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Förpackningar av cellplast är vattentäta,  
hygieniska, stötupptagande och har låg vikt.  
De kan tillverkas helt efter kundens önskemål.  

Affärsområden
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• PUR är en förkortning av polyuretan och 
ett familjenamn för en kemiskt skummad 
produkt. Polyeter och polyester används som 
förpackningsmaterial till produkter med låg 
vikt eller som är mycket känsliga, t.ex. för 
elektronik och telecom. Polyester är ett sty-
vare material med egenskaper som bestän-
dighet mot olja, fett och syror. Materialet kan 
flamskyddas och användas som ljudabsor-
bent i fordonsindustrin och till värmepumpar 
och kompressorer. 

• EPE – cellplast av polyeten eller cellpolyeten, 
är det vanligaste förpackningsmaterialet för 
stötdämpning, separering och fixering av 
medeltunga till tunga produkter. 

Produktgruppen fabricated foam passar för 
produkter med något lägre volymer samt för 
marknader som inte är villiga att investera i 
gjutverktyg, till exempel då livslängden på en 
produkt är relativt kort. Den nya investeringen 
gör det möjligt för BEWi att helt anpassa sig till 
kundens förpackningsbehov – nya produkter 
med låg volym kan till en början emballeras 
med fabricated foam, för att i ett senare skede 
då volymerna ökat, istället förpackas i form- 
gjuten EPS eller EPP. Genom att kunna erbjuda 
såväl standardprodukter som mer avancerade 
och kundunika produkter, samt förpacknings-
lösningar för både lågvolym- och högvolym- 
produkter blir BEWi Group en långsiktig  
samarbetspartner. Det gör också BEWi Group 
unik i sitt segment. 

Affärsområdet har haft en mycket god utveck-
ling med stabilt ökande efterfrågan på kundan-
passade förpackningslösningar de senaste åren. 
Under 2016 öppnade BEWi ett designcenter 
i Värnamo för att kunna möta framtida behov. 
Som en följd av den goda efterfrågeutvecklingen 
slog produktionsenheten i Urshult i kapacitets- 
taket, varför ytterligare ett skift inrättades. 

I början av 2017 förvärvades verksamheten 
i Por-Pac, vars fabrik i Lindesberg tillverkar 
transportförpackningar i cellplast för kunder i 
tillverkningsindustrin. Den del av Por-Pac som 
är inriktad mot bilindustrin med produktion i 
Skara, förvärvades av BEWi Holding AS.

MARKNADEN
Det finns få alternativa material på marknaden 
med jämförbart pris, samma höga skydds- 
egenskaper och låga vikt (98 procent luft och 
2 procent råvara) som cellplast. Marknaden 
är konsumtionsdriven och en accelererande 
globalisering och e-handel ökar behovet av 
varutransporter och därmed skyddande för-
packningar. Den europeiska e-handeln har haft 
en snabb tillväxt de senaste åren och ökningen 

förväntas fortsätta. Utvecklingen i Norden 
påverkas starkt av fiskeindustrins utveckling, 
och då särskilt den norska laxnäringen som 
haft en mycket stark tillväxt de senaste åren. 

Livsmedelsförpackningar
Cirka 60 procent av den nordiska marknaden  
för förpackningar av cellplast utgörs av livs-
medelsförpackningar. Det avgjort största 
kundsegmentet är den norska fiskeindustrin. 
Dessa förpackningar är vanliga för förvaring och 
transport av färsk fisk, eftersom cellplasten har 
låg vikt, är hygienisk och vattentät. Norge är 
med sina laxodlingar och annan fiskeindustri den 
största laxfiskenationen i Europa och industrin 
har haft en exceptionellt stark utveckling på 
senare år. Under 2016 exporterade Norge sjömat 
för 90 miljarder norska kronor till 143 länder. 

I Danmark är förpackningarna, förutom för 
färsk fisk och skaldjur, vanliga även för färska 
livsmedel som grönsaker och frukt. Marknaden 
för cellplastförpackningar bedöms komma 
behålla sin starka ställning och växa i takt med 
den snabbt ökande globala efterfrågan på 
färsk fisk. 

Skyddsförpackningar och tekniska  
förpackningar
Resterande 40 procent av marknaden för 
förpackningar utgörs av skyddsförpackningar 
och tekniska förpackningar. Då cellplasten 
har dämpande och fjädrande egenskaper och 
upptar rörelseenergin vid stötar, är den ett väl 
fungerande material för skyddsförpackningar 
avsedda för hemelektronik, möbler och andra 
känsliga produkter under förvaring och trans-
port. Marknaden för skyddsförpackningar och 
tekniska förpackningar förväntas ha en stabil 
utveckling i takt med den allmänna konjunkturen. 

FÖRSÄLJNING FÖRPACKNINGAR
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Cellplast är ett vanligt förpackningsmaterial för livsmedel och medikamenter 
eftersom det är vattentätt, hygieniskt och har låg vikt. Cellplastens dämpande och 
fjädrande egenskaper gör den också till ett väl fungerande material för skyddsför-
packningar för hemelektronik och andra känsliga produkter.

Affärsområden
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Isolering
BEWi Insulation utvecklar och tillverkar isoleringsprodukter och 
konstruktionsmaterial för den nordiska bygg- och anläggnings-
industrin. Sortimentet omfattar hela skalan av enkla och  
standard iserade produkter till innovativa byggsystem för grund, 
vägg och tak samt konstruktionsmaterial vid vägbyggnad.

Cellplast har mycket hög isoleringsförmåga, låg 
fuktabsorption och hög tryckhållfasthet. Med 
dessa egenskaper har cellplast kommit att bli 
det vanligaste isoleringsmaterialet i byggnader 
och konstruktionsmaterial för anläggningar 
som vägar, viadukter och broar. 

ISOLERINGSMATERIAL I BYGGNADER
EPS – expanderad polystyren – är den 
vanligast förekommande typen av cellplast för 
byggnadsisolering.

EPS används som fuktspärrande värmeiso-
lering under husgrunder i betongplattor, mot 
marken. EPS förhindrar för stor värmeavgång 
genom bottenplattan och bidrar till varma golv 
i det färdiga huset. EPS tjänstgör också som 
fuktisolering då det bildar ett kapillärbrytande 
lager mellan marken och husgrunden. 

XPS – extruderad polystyren - tål högre tryck-
belastningar och ger bättre skydd mot fukt jäm-
fört med EPS. XPS används för konstruktioner 
med höga krav på hållfasthet och fukttålighet.

KONSTRUKTIONSMATERIAL  
VID VÄGBYGGNAD
EPS är ett godkänt och rekommenderat kon-
struktionsmaterial vid vägbyggnad. Materialet 
vinner också terräng för anläggnings- och mark- 
arbeten. Det används i stor utsträckning som 
tjälisolering, utanför grundbalkar, samt under 
fundament, gång- och körbanor, garage- 
uppfarter, idrottsanläggningar och konstfrysta 
isbanor.

Vid byggnation av vägbankar och broramper 
ersätter EPS jord och lera som fyllnadsmaterial. 
Dess låga vikt minskar risken för ras. Det har 
god tryckhållfasthet som innebär att belast-
ningen fördelas över stora ytor. Behovet av 
komplicerade grundläggningsarbeten, som till 
exempel pålning, minskar eller försvinner, vilket 
ger sänkta byggkostnader.

Förvärvet av M-Plast 
tillför verksamheten 
produktion av  
extruderade  
isoleringsskivor

av koncernens 
omsättning kommer 
från Isolering

19%

BEWis anläggning i Norrtälje framställer block av 
cellplast till isoleringsmaterial i byggnader.

BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 

BEWi Insulation har ett brett sortiment och 
erbjuder kompletta lösningar för isolerande 
fundament, väggar och tak. Verksamheten 
tillverkar isoleringsblock av cellplast, i form av 
bland annat grundelement, dräneringsskivor 
och takprodukter i sex anläggningar i Sverige, 
Finland och Danmark. Samtliga produkter säljs 
genom byggentreprenörer och byggåterförsäl-
jare i Finland, Danmark, Norge och Sverige. 

För tak levererar BEWi Insulation vertikala 
plattor i cellplast, samt ett eget system med 
takkilar för fall mot avlopp. För väggar finns 
isoleringsmaterial för betong, i trästommar 
och isoleringslager i väggelement av betong 
och trä, och för husgrunder plattor i många 
tryckhållfasthetsklasser. 
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Isoleringsprodukter täcker hela skalan 
från enkla och standardi serade enheter 
till innovativa byggsystem för grund, 
vägg och tak.

Affärsområden
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BEWi Insulation erbjuder sin produkt Bygg-
system, ett isolerande formsättningssystem 
som kan användas för att uppföra bostäder 
på upp till tre våningar ovan mark. Sedan 
lanseringen 2003 har systemet varit ledande 
på den nordiska marknaden, speciellt inom det 
professionella segmentet. Produkten förenar 
betongens styrka med cellplastens isolerings-
egenskaper och passar särskilt för lågenergi- 
och passivhus. 

Koncernen är med sin isoleringsverksamhet 
väl etablerad på samtliga nordiska marknader, 
med klar tyngdpunkt i Sverige och med goda 
tillväxtmöjligheter på de finska, norska och 
danska marknaderna, där man är totalleveran-
tör till de stora byggföretagen. 

ÅRET 
I linje med tillväxtstrategin har den finska XPS-
tillverkaren M-Plast Oy förvärvats. Företaget 
tillverkar extruderade isoleringsskivor, XPS, 
för olika typer av byggnadskonstruktioner för 
värme- och frostisolering för de finska, svenska 
och norska marknaderna. Materialet är miljö-
vänligt och återvinningsbart. Förvärvet tillförde 
koncernen M-Plasts moderna produktionsan-
läggning i Kaavi i Finland. 

BEWi Group förstärkte också sin verksamhet 
i norra Sverige genom investeringar i fabriken i 
Dorotea. I fabriken tillverkas allt från grundisole-
ring till kantelement och datasågade produkter 
för industrikunder. Investeringen innebär att 
ytterligare två formgjutningsmaskiner installeras 
så att fabriken kan formgjuta element i egen 
regi, som fiskelådor, byggprodukter, tekniska 
komponenter och produkter för förpacknings-
ändamål. Den utökade kapaciteten förbättrar 
tillgänglighet och logistik och innebär minskade 
transportsträckor.

Investeringen är en del av en långsiktig 
plan. Tidigare har produktionsanläggningen 
i Genevad i Laholm moderniserats genom 
installation av ny blockpress för cellplast, en 
gasanläggning och en såglinje.  

MARKNADEN
Isoleringsprodukter står för cirka 70 procent 
av den nordiska marknaden för cellplast. 
Marknaderna i Sverige och Finland utgör 
huvuddelen. Omkring 70 procent av isolerings-
materialet används för nybyggnation och 
resterande för renoveringsarbete.

Utvecklingen för isoleringsprodukter av 
cellplast i Norden utvecklas i takt med samhäl-
lets utbyggnad av infrastruktur samt bostads-
byggandet. Framtida tillväxt väntas komma 
huvudsakligen från nybyggnation. 

Drivkraften på den västeuropeiska byggmark-
naden är energieffektivitetsåtgärder.  
Den absoluta majoriteten av isolering av cell-
plast används för husgrunder, och är mindre 
vanligt i väggar och tak beroende på byggindu-
strins traditioner och på grund av brandrisken, 
då de flesta hus i Norden vanligen byggs med 
trästommar. 

FÖRSÄLJNING ISOLERING
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BEWi har ett brett  
sortiment och erbjuder 
kompletta isoleringslös-
ningar för fundament, 
väggar och tak.

Affärsområden
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The BEWi way

BEWi Groups värderingar

BEWi startade som ett familje- och generationsföretag med tydliga 
och starka värderingar. Efter nästan 40 år av tillväxt och förvärv är 
det samma värderingar som genomsyrar verksamheten.

Vi ger varandra kraft 
och energi genom att 
samarbeta. 

Sedan företaget grundades 1980 är inställ-
ningen att en stark kultur är viktig för att nå 
goda resultat, och att medarbetarna är den 
avgörande faktorn för att göra visionerna om 
marknadsframgångar till verklighet. För att 
göra skillnad ska företagskulturen prägla  
arbetet i vardagen, och därför får alla tidigt i 
sin anställning en utbildning i kulturens grun-
delement. Det skapar kulturell gemenskap 
och en insikt om att värdeord blir verknings-
lösa om de stannar på papperet. De måste 
upplevas för att bli hållbara. 

MILJÖ
• Vi ska skapa mer av mindre. Vi 

förbättrar miljön. Vi ska optimera 
leveranser genom långsiktiga affärs-
relationer. Med kundlojalitet kan vi 
utvecklas till en totalleverantör.

• Miljöpostulatet är övergripande 
och innebär kortfattat att mindre 
kan bli mer. Postulatet är särskilt 
tydligt i verksamhetens miljöprofil 
och produktionsstrategi, men gäller 
generellt i allt vi gör.

• Att mindre kan ge mer är ett 
framgångsrecept för alla tänkbara 
innovationer och uppfinningar, 
exempelvis bilar som förbrukar 
mindre bränsle. Tankesättet är 
universellt.Mindre varor, mer volym, 
färre leverantörer, mer automation, 
mindre personal med mera. Less is 
more.

TEKNIK
• Modern teknologi skapar en mer 

effektiv framtid.
• BEWi Groups teknologi ska säljas 

med offensiva budskap till våra 
samarbetspartners. BEWi Group 
ska vara bäst på tekniska tillämp-
ningar i ett globalt perspektiv. 
Modern teknik effektiviserar 
resursanvändningen.

• Teknik är framtidens arbetskraft 
och om BEWi Group ska lyckas i 
framtiden måste företaget ligga i 
framkant. Även när det gäller kom-
munikation och försäljning, externt 
och internt.

ATTITYD
• Individen. Tro att du är någon – 

oavsett! Alla medarbetare ska vara 
offensiva och resultatorienterade, 
stöttande i medgång och motgång.

• Kollektivet. Vi är ett team som 
vinner och kämpar tillsammans.

• Vi tror på BEWi Group.
• Vi vågar när andra tvekar. Vi ger 

varandra kraft och energi genom 
att samarbeta. 

Företagskulturen kallas The BEWi Way  
och innebär att:
• Ta ansvar för sig själv och sina kollegor och 

sina uppgifter.
• Vara stolt över sitt företag, de uppgifter som 

utförs dagligen och att företaget ligger i 
framkant med sina lösningar för kundernas 
bästa.

• Betrakta företaget som en stabil och pålitlig 
samarbetspartner som tänker och agerar 
strategiskt och långsiktigt. Respekt för  
kollegor och kunder är ett självklart inslag.

• Tänka kvalitativt vilket innebär att erbjuda 
kvalitet i förhållande till pris och att samar-
betspartners ska uppleva kvalitet i varje affär. 
Noggrannhet i detaljerna är nyckeln till detta.

• Ha sunda värderingar, det vill säga att ha 
samma värderingar som ett litet familje-
företag, trots att verksamheten nu är en  
stor företagsgrupp. 
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The BEWi Way

Tre frågor till våra medarbetare

Vad uppskattar du mest med 
att arbeta för the BEWi Group? 

– Man arbetar inte för BEWi Group, 
man är en del av BEWi Group och 
besjälad av den anda och kultur som 
råder. Jag har haft glädjen att vara en 
del av BEWi och utvecklingen i mer 
än 13 år, och jag är mycket stolt över 
möjligheten.

På vilket sätt skapar BEWi  
mervärde för sina kunder? 

– Genom att ständigt vara bäst på 
produktion, kvalitet, innovativa produk-
ter, logistik och kunduppföljning skapar 
BEWi en unik position på marknaden.

Vad innebär BEWi Way för dig? 
– BEWi Way är min gyllene regel 

som jag ständigt har i bakhuvudet.

Vad uppskattar du mest med 
att arbeta för BEWi Group? 

– Jag är stolt över att vara en del av 
BEWi Group och att få arbeta i ett 
dynamiskt och kundorienterat företag. 
Jag känner motivation, glädje och 
laganda varje dag! Den engagerade 
och icke-hierarkiska ledningsgruppen 
är BEWis styrka och konkurrensfördel. 
Organisk och extern tillväxt skapar 
motivation och en målstyrd atmosfär.

På vilket sätt skapar BEWi  
mervärde för sina kunder? 

– Genom sin omfattande erfarenhet, 
den kundorienterade attityden, kompe-
tensen och kunnandet i alla våra team. 
Flexibiliteten och den snabba interaktio-
nen internt och med våra kunder hjälper 
våra kunder att nå sina mål.

Vad innebär BEWi Way för dig? 
– Engagemang, involvering och 

medarbete, kundorientering, respekt 
och kvalitet i allt.

Vad uppskattar du mest med 
att arbeta för BEWi Group? 

– BEWi Group är en dynamisk och 
fartfylld organisation. Det innebär också 
stor handlingsfrihet, självklart under 
ansvar och med möjligheten att påverka 
mitt jobbinnehåll. Det är aldrig lång från 
idé till handling.

På vilket sätt skapar BEWi  
mervärde för sina kunder? 

– Snabb respons är viktigt i en värld 
som arbetar i allt högre tempo. Våra 
kunder förväntar sig detta och sam-
tidigt ska vi hålla fokus på en höjd 
service- och kvalitetsnivå i alla delar 
av vår verksamhet. Det bidrar till våra 
kunders konkurrenskraft.

Vad innebär BEWi Way för dig? 
– Våra kundrelationer ska vara 

långsiktiga och baserade på ömsesidigt 
värdeskapande. Det gäller också i rela-
tion till våra medarbetare. Det är viktigt 
att helheten fungerar!

Ove Eidsvåg
Regionansvarig, Sør, Øst och Vestlandet, 
Norge 

Viktoria Juuti
Försäljnings- och marknadschef,  
BEWi XPS 

Ole Krebs
Nordic Development Manager 

BEWi Way är min gyllene  
regel som jag ständigt har  
i bak huvudet

Engagemang, involvering och 
medarbete, kundorientering,  
respekt och kvalitet i allt

Våra kundrelationer ska vara 
långsiktiga och baserade på  
ömsesidigt värdeskapande 

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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Så skapar vi värde
BEWi strävar efter att etablera och utveckla en hållbar och förtroende full 
relation med sina kunder. Vårt syfte är att vara den bästa tillverkaren av för-
packnings- och isoleringsmaterial, genom att använda modern teknologi som 
hjälper oss och våra kunder att reducera och minska vårt koldioxidavtryck. 

Pentan fraktas med tankbil från 
Nådendal i Finland, och styren  

med tankbil från Fredrikshamn i Finland 
till BEWi Styrochems fabrik i Borgå.

BEWi Styrochem i Finland är 
koncernens enhet för utveckling 

och tillverkning av ett stort sortiment 
av expanderad polystyren, råvaran för 
framställning av cellplast, för intern och 
extern försäljning.  
 
Pentan och styren lossas direkt in i 
BEWi Styrochems cisterner, eller går 
via rörledningar från hamnen i Borgå. 
Efter tillverkningsprocessen förpackas 
slutprodukten polystyren i så kallade 
oktabiner, behållare av papp, som 
rymmer 1 100 kg. Dessa fraktas med 
lastbil till BEWis fabriker i Sverige och 
Danmark, samt andra kunder i Norden 
och övriga Europa.

Utveckling och tillverkning 
av isoleringsprodukter och 

konstruktionsmaterial för bygg- och 
anläggningsindustrin i sex fabriker i 
Finland, Sverige och Danmark.

1 2 3

Utveckling och tillverkning  
av förpackningslösningar och 

komponenter i fabriker i Danmark  
och Sverige.

3Styren fraktas med fartyg från 
Rotterdam till hamnen i Borgå, 

varifrån den går via rörledningar till 
BEWi Styrochems fabrik.

1
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Färdiga produkter transporteras 
från BEWis produktionsanlägg-

ningar med lastbil till kunder i Finland, 
Sverige, Danmark och Norge.

ISOLERINGSMATERIAL 
Cellplast har hög energieffek-

tivitet, tryckhållfasthet och låg fukt-
absorption. Med dessa egenskaper 
har cellplast blivit ett hållbart, och 
det vanligaste, isoleringsmaterialet i 
byggnader och konstruktionsmaterial 
för anläggningar som vägar, viadukter 
och broar. Lokal tillverkning minskar 
transportbehovet. 

4 5

FÖRPACKNINGAR 
Egenskaper beträffande hygien, 

isolerings- och stötupptagnings-
förmåga samt låg vikt, gör förpack-
ningar av cellplast särskilt lämpade för 
färsk fisk, kött, grönsaker och andra 
livsmedel, samt medikamenter. 
 
Kundanpassade förpackningar betyder 
lägre materialåtgång, effektivare  
produktionsprocesser och lägre  
distributionskostnader. Kunden  
åtnjuter viktiga hållbarhetsfaktorer  
som låg vikt och lägre skadefrekvens.

5

Så skapar vi värde

FAKTA OM EXPANDERAD POLYSTYREN (EPS)

• EPS innehåller 98 procent luft. 
Resterande 2 procent är huvudsakligen sty-
ren, som är en biprodukt vid oljeraffinering. 

• EPS är freonfri och ett inert material utan 
skadliga kemikalier som inte avger gas eller 
läcker under användning eller destruktion.

• EPS innehåller också  
industriellt tillverkad pentan.

EPS LIVSCYKEL
Återanvändning: Förpackningar av  

EPS kan återanvändas många gånger.  
 

Återvinning: EPS kan omarbetas med 
begagnade EPS-förpackningar som rå-
material för att göra nya förpackningar. 

 
EPS kan brännas säkert utan att avge 

giftiga eller miljöfarliga ångor. EPS 
har ett mycket högt värmevärde, 

högre än kol.
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Styrelse

Nils Göran Vikström
Född: 1944. Invald: 2014
Ordförande
Utbildning: Ingenjör, studier  
i ekonomi vid Harvard  
Business School.
Arbetslivserfarenhet: Vd i 
Becker Acroma AB, ledande 
befattningar i Tarkett och  
Volvo Personvagnar. 

Bernt Thoresen
Född: 1964. Invald: 2016
Verkställande direktör ABRA 
Norge AS 
Utbildning: Oslo Handelshög
skola
Arbetslivserfarenhet: Sponsor 
Service AS, Fokus Bank (nu 
Danske Bank) och DnB.
Övriga styrelseuppdrag: BEWi 
Drift Holding, Headbrands AB, 
Gröntvedt Pelagae AS, BMI 
Holding AS, Botngaard AS.

Per Nordlander
Född: 1967. Invald: 2014
Partner i Verdane Capital  
Advisors 
Utbildning: Civilingenjör teknisk 
fysik vid Uppsala Universitet  
och Freie Universität Berlin,  
Advanced Management Program 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Arbetslivserfarenhet: Grundare 
och vd för Avanza och Nordnet. 
Tidigare verksam inom Öhman 
Securities, OMX, Accenture. 
Övriga styrelseuppdrag: 
Ledamot i Skandia sedan 2014, 
Estate Group, Allgon, Modern 
Sprängteknik i Norden och 
Scanacon.

Kristina Schauman 
Född: 1965. Invald: 2016
Partner Calea AB 
Utbildning: Civilekonom  
Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: CFO 
Apoteket AB, Carnegie  
Investment Bank och OMX AB. 
Ledande finansiella befattningar 
i Investor AB, ABB och Stora 
Enso.
Övriga styrelseuppdrag: 
Ledamot i Apoteket AB, Billerud 
Korsnäs AB, Coor AB, Ellos 
Group Holding AB, Livförsäk
ringsbolaget Skandia öms, 
Orexo AB och ÅF AB. 

Gunnar Syvertsen 
Född: 1954. Invald: 2014
General Manager i Heidelberg 
Cement, Northern Europe
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: General 
Manager i Heidelberg Cement, 
Northern Europe, Administreren
de direktör Heidelberg  
Cement Norway AS, ledande 
befattningar i Norcem AS.
Övriga styrelseuppdrag: 
Betong Öst AS, Naeringslivets 
Hovedorganisation, Norsk Stein 
AS, Renor AS, Sola Betong AS, 
Topaas och Haug AS Entrepre
nörforretning.
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Styrelse och ledningsgrupp

Ledning

Christian Bekken
CEO sedan 2014
Född: 1982
Anställd sedan: 2002
Utbildning: VGS Allmenne, öko
nomiske och administrative fag
Arbetslivserfarenhet:  
Produktionsledare BEWi, För
säljningschef BEWi, vd Smart 
Bolig, utveckling av byggnads
avdelningen inom BEWi.

Thomas Stendahl 
Managing Director Finland
Född: 1964
Anställd sedan: 1991
Utbildning: Diplomingenjör, 
MBA, Åbo Akademi
Arbetslivserfarenhet: Fabriks
chef, produktionschef och Chief 
Operating Officer Styrochem.

Jonas Siljeskär
Vice CEO, Chief Operating 
Officer
Född: 1972
Anställd sedan: 2010
Utbildning: Maskiningenjör, 
Högskolan Dalarna
Arbetslivserfarenhet: Chief 
Operating Officer Gustafs Inred
ningar, Director of Production 
Tomoko Hus.

Karl Erik Olesen
Managing Director Danmark
Född: 1963
Anställd sedan: 2014
Utbildning: Businessøkonomi 
och Management
Arbetslivserfarenhet: Försälj
nings och utvecklingschef inom 
SCA Packaging och DS Smidt 
Packaging.

Marie Danielsson 
Chief Financial Officer
Född: 1975
Anställd sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom Stock
holms Universitet
Arbetslivserfarenhet: Revisor 
KPMG, Vice President Financial 
Control and Taxes, Haldex AB.

Martin Bekken
Chief Sales Officer
Född: 1971
Anställd sedan: 2007
Utbildning: RMI Bergs
Arbetslivserfarenhet: Säljare, 
försäljningschef, affärsområ
deschef.
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Förvaltningsberättelse
INFORMATION OM VERKSAMHETEN 
BEWi-Group utvecklar, producerar och marknadsför produk-
ter för isoleringar till byggindustrin samt förpackningslösningar 
till den tillverkande industrin och livsmedelsproducenter. Alla 
produkter är baserade på EPS (Expandable PolyStyrene), EPP 
(Expanded Poly Propylene) och XPS (Extruded Poly Styrene). 

Bolagsgruppens nuvarande form bildades under hösten 
2014 där hela förädlingskedjan ingår med tillverkning av EPS-
råvara från styrenmonomerer, som polymeriseras i bolagets 
anläggning i Finland, till färdigställande av de för respektive 
marknadssegment specialiserade affärsenheterna i Norge, 
Danmark och Sverige. 

Råvaran, EPS-pärlor säljs även för vidare bearbetning på 
den öppna marknaden till konkurrenter och andra förbrukare 
av EPS.

Koncern
BEWi Group AB är moderbolag till det helägda dotterföre-
taget Genevad Holding AB, org. nr 556707-1948, med säte 
i Norrtälje. Genevad Holding AB är i sin tur ett moderbolag 
till fyra helägda svenska dotterbolag, BEWi Insulation AB 
556541-7788, Bewi Packaging AB 556961-3309, BWI 
Dorotea AB 556669-9434 (vilande) IBO System AB 556628-
9178 (vilande). Dotterbolaget Genevad Vårgårda Holding AB 
556144-2426 med underliggande helägda dotterdotterbolag 
Vårgårda Genevad Fastighet AB 556929-0736, ägs till 91%. 
Genevad Holding AB är även moderbolag till tre utländska 
helägda dotterbolag Norden Insulation AS, Norge, BEWI 
Cabee Oy, Finland och BEWi Flamingo A/S i Danmark. BEWI 
Cabee Oy är i sin tur moderbolag till ett helägt dotterbolag 
BEWI Styrochem Oy.

 Verksamheten för isolering till byggindustrin bedrivs  
genom bolaget BEWi Insulation AB med de svenska produ-
cerande enheterna i Norrtälje, Vilhelmina, Vårgårda, Genevad. 
Distribution och försäljning på den norska marknaden 
sker via det norska dotterbolaget Norden Insulation AS.   
Förpackningsverksamheten sörjer främst för förpacknings-
lösningar till den tillverkande industrin och till livsmedelspro-
ducenter och bedriver sin verksamhet i Sverige genom BEWi 
Packaging AB och i Danmark genom BEWi Flamingo A/S. 
Produktion sker i Sverige i fabrikerna i Urshult och Värnamo 
och i Danmark i fabrikerna i Hobro, Såby, Törring och 
Holbaek.

Norden är koncernens huvud- och hemmamarknad.  

Moderföretag
BEWi Group AB är moderföretag och är ett holdingbolag. 
BEWi Group AB ägs av Verdane Capital (Verdande EFT III 
SPV K/S, CVR-nr 29403457, Verdande EFT VII SPV K/S, 
CVR-nr 32153534) 48,5%, Bewi Holding AS, reg.no.  
995 172 879, 48,5% samt anställda 3%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSPERIODEN
Under 2016 fortsatte arbetet med att skapa en starkare aktör 
i en konkurrensutsatt marknad. I Finland påbörjades investe-
ringen i en ny produktionslina genom extruderingstekonologi. 
I Vårgårda installerades en produktionslina för tillverkaning av 
fabricated  foam och i Värnamo öppnades ett nytt designcenter 
för att möta framtida behov och satsningar. Under året skedde 
även en nyemission där nyckelpersoner i koncernen erbjöds 
förvärva aktier i bolaget. Ca 30 personer valde att delta i 
nyemissionen och anställda äger seden 2016 3% av koncernen 
vilket vi ser som mycket postitivt i vår företagskultur. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG
I januari 2017 förvärvade BEWi Group AB det finska bolaget 
BEWi M-plast OY som tillverkar insulationsmaterial i XPS-
kvalitet. Bolaget har en fabrik och bedriver verksamhet i Kaavi 
i Finland.      

I mars 2017 förvärvade BEWI Packaging AB tillgångar från 
Por-Pac AB’s Lindesbergs-fabrik och har fortsatt bedriva drift 
i denna fabrik. I fabriken tillverkas förpackningsemballage 
och andra formgjutna EPS-och EPP-produkter liknande den 
verksamhet som BEWi Packaging AB redan bedriver sedan 
tidigare. 

I mars 2017 gjorde koncern en omfinansiering och gick in i 
en 18 månader lång bryggfinansiering med slutmål att ge ut 
ett obligationslån inom dessa 18 månader. Ett obligationslån 
gavs i maj 2017 ut vilken kommer noteras publikt. Den nya 
finansieringen ger utökad finansiell flexibilitet och möjlighet för 
tillväxt.   

   
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT 
 VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
BEWi Group bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla 
nya applikationsområden för EPS-cellplast inom sina olika 
affärsområden. Detta arbete sker både via branschorganisa-
tionerna och i samarbete med kunder.

  
Koncern
Den framtida utveckling för koncernens enheter bedöms vara 
god. Bedömningen stöds av koncernen är verksam på en väl 
strukturerad marknad, att produktportföljen är efterfrågad 
av kunderna och att produkterna har hög nyttighetsgrad. Att 
kunna ersätta EPS-produkter med alternativ teknik bedöms 
inte vara möjligt i ett kort perspektiv.

 Råvaran, Styrenmonomer, handlas på världsmarknaden 
och köps i en kombination på spot- och kontraktspriser. 
Inköpspriset är kopplat dels till tillgång och efterfrågan dels till 
oljepriset. Priset på styren sätts i dollar och euro  och innebär 
naturligt en riskexponering mot de nordiska valutorna. Priset 
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på slutprodukt till kund är på hela den nordiska marknaden  
i stor utsträckning kopplat till styrenpriset och innebär  
därmed minskning av valutarisken. En detaljerad beskrivning 
av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i stycke 3 Finansiell 
riskhantering. 

Moderföretag
BEWi Group AB fortsätter att utöva sitt ägande av koncernen 
såsom holdingbolag. 

      
FORSKNING OCH UTVECKLING   
Koncernens program för forskning och produktutveckling 
bedrivs i Borgå, Finland och kopplat till produktionen av EPS-
råvaran. Dels sker produktutveckling baserat på egen teknik, 
dels genom inköpta licenser och externa avtal.

     
MILJÖPÅVERKAN (TILLSTÅNDS- ELLER  
ANMÄLNINGSSKYLDIG VERKSAMHET ENLIGT  
MILJÖBALKEN)
Sverige
Tillverkningen i Sverige sker vid produktionsenheterna i 
Norrtälje, Genevad, Vårgårda, Dorotea, Urshult och Värnamo. 
Alla enheter tillverkar cellplast av expanderade material. 
Produktion av EPS från styrenmonomerer är i Sverige en 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Samtliga 
svenska produktionsenheter är anmälda för denna verksam-
het och godkända och miljöcertifierade. 

 
Utland
I Danmark sker tillverkningen i fabriker i Hobro, Såby, Törring 
och Holbaek. EPS-råvaran produceras i fabriken i Borgå, 
Finland. Produktion av EPS från styrenmonomerer är liksom i 
Sverige anmälningspliktig även i Finland och Danmark  

Samtliga produktionsenheter inom BEWi Group AB är miljö- 
certifierade och anmälda och godkända för denna verksam-
het av respektive lands myndighet.  

Inga utestående frågor med myndigheterna finns för närva-
rande eller förväntas i en nära framtid. 

     

Förslag till vinstdisposition, kronor

Till årsstämmans förfogande 
står följande vinstmedel:

Överkursfond 244 868 150

Balanserat resultat -287 048

Årets resultat -105 116

Summa 244 475 986

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att

i ny räkning överförs 244 475 986

Summa 244 475 986
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Koncernens rapport över totalresultatet
Belopp i ksek Not 2016 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 1 606 929 1 592 909

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 0 961

Övriga rörelseintäkter 38 683

Summa rörelsens intäkter 1 606 967 1 594 553

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 17 -810 667 -1 013 001

Handelsvaror 17 -216 726 -75 623

Övriga externa kostnader 7, 8, 10 -362 938 -220 419

Personalkostnader 6 -104 255 -184 235

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 12, 13 -47 233 -45 087

Övriga rörelsekostnader 30 -4 586 -579

Summa rörelsens kostnader -1 546 405 -1 538 944

Rörelseresultat 60 563 55 609

Finansiella intäkter 9 133 193

Finansiella kostnader 9 -11 947 -24 520

Finansiella poster – netto -11 814 -24 327

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden 14 - 16 917

Resultat före skatt 48 749 48 199

Inkomstskatt 11 -5 354 -2 120

Årets resultat 43 395 46 079

Övrigt totalresultat: 

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser 7 671 -4 078

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen:

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen -718 466

Inkomstskatt hänförlig till omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 144 -93

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 7 097 -3 705

Summa totalresultat för året 50 492 42 374

Årets resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 43 240 45 848

Innehav utan bestämmande inflytande 155 231

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 50 337 42 143

Innehav utan bestämmande inflytande 155 231

Noterna på sidorna 34 till 69 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.  
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Koncernens rapport 
över finansiell ställning
Belopp i ksek Not 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill 12 177 453 170 188 172 900

Övriga immateriella tillgångar 12 99 460 100 138 111 246

Summa immateriella tillgångar 276 913 270 326 284 146

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 123 968 135 579 143 321

Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 163 491 164 797 171 924

Inventarier, verktyg och installationer 13 33 940 10 312 2 953

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 13 7 057 4 497 12 152

Summa materiella anläggningstillgångar 328 456 315 185 330 350

Finansiella anläggningstillgångar

Intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden 14 - - 8 919

Andra långfristiga fordringar 252 - 10

Summa finansiella anläggningstillgångar 252 - 8 929

Uppskjutna skattefordringar 24 1 069 0 0

Summa anläggningstillgångar 606 690 585 511 623 425

Omsättningstillgångar

Varulager 17

Råvaror och förnödenheter 44 243 30 683 113 414

Varor under tillverkning 2 944 4 184 5 293

Färdiga varor och handelsvaror 68 696 64 532 17 742

Summa varulager 115 883 99 399 136 449

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16 189 798 175 951 170 322

Skattefordran 638 750 1 406

Övriga kortfristiga fordringar 816 2 707 14 707

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 18 762 10 587 8 897

Likvida medel 19 23 153 111 583 89 065

Summa kortfristiga fordringar 233 167 301 578 284 397

Summa omsättningstillgångar 349 050 400 977 420 846

SUMMA TILLGÅNGAR 955 740 986 488 1 044 271

Noterna på sidorna 34 till 69 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.  
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Belopp i ksek Not 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 20 103 100 100

Övrigt tillskjutet kapital 244 868 232 350 232 350

Reserver 3 593 -4 078 -

Balanserat resultat (inklusive årets resultat) 81 936 39 270 -6 951

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 330 500 267 642 225 499

Innehav utan bestämmande inflytande 1 045 890 659

 Summa eget kapital 331 545 268 532 226 158

SKULDER

Långfristiga skulder

Förpliktelse avseende ersättningar till anställda 22 7 309 6 486 7 355

Övriga avsättningar 23 2 440 2 958 4 508

Uppskjutna skatteskulder 24 9 815 6 207 2 837

Skulder till kreditinstitut 21 210 641 255 266 358 249

Skuld till närstående bolag 21 29 566 29 739 30 879

Summa långfristiga skulder 259 771 300 656 403 828

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 21 71 231 130 367 86 472

Förskott från kunder - - 21

Leverantörsskulder 149 830 135 766 181 122

Aktuella skatteskulder 4 883 208 2 260

Övriga kortfristiga skulder 25 84 790 94 137 104 628

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 53 690 56 822 39 782

Summa kortfristiga skulder 364 424 417 300 414 285

Summa skulder 624 195 717 956 818 113

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 955 740 986 488 1 044 271

Noterna på sidorna 34 till 69 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.
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Koncernens rapport över 
förändringar i eget kapital 

Belopp i ksek Not
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat
resultat 

(inkl årets 
resultat) Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2015 100 232 350 - -6 951 225 499 659 226 158

Årets resultat - - - 45 848 45 848 231 46 079

Övrigt totalresultat - - -4 078 373 -3 705 - -3 705

Summa totalresultat - - -4 078 46 221 42 143 231 42 374

Utgående balans per  
31 december 2015 100 232 350 -4 078 39 270 267 642 890 268 532

Ingående balans per 1 januari 2016 100 232 350 -4 078 39 270 267 642 890 268 532

Årets resultat - - - 43 240 43 240 155 43 395

Övrigt totalresultat - - 7 671 -574 7 097 - 7 097

Summa totalresultat 0 0 7 671 42 666 50 337 155 50 492

Transaktioner med aktieägare, 
redovisade direkt i eget kapital

Nyemission 3 12 518 - - 12 521 - 12 521

Summa transaktioner med  
aktieägare, redovisade direkt  
i eget kapital 3 12 518 - - 12 521 - 12 521

Utgående balans per  
31 december 2016 103 244 868 3 593 81 936 330 500 1 045 331 545

Noterna på sidorna 32 till 69 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare
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Koncernens rapport  
över kassaflöden 
Belopp i ksek Not 2016 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 60 563 55 609

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 51 819 45 087

Valutakursvinst/förlust 189 -207

Betald ränta -13 050 -18 570

Erhållen ränta 133 193

Betald inkomstskatt -4 547 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 95 107 82 112

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -13 371 39 079

Ökning/minskning av rörelsefordringar -15 632 6 807

Ökning/minskning av rörelseskulder 7 361 -47 318

Summa förändring av rörelsekapital -21 642 -1 432

Kassaflöde från den löpande verksamheten 73 465 80 680

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -60 061 -35 355

Avyttring av materiella anläggningstillgång 13 11 670 0

Avyttring av intresseföretag 14 0 16 916

Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 391 -18 439

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 6 420

Nyemission 12 521 0

Amortering av lån -129 406 -43 274

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -116 885 -36 854

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början 111 582 89 065

Kursdifferens i likvida medel 3 382 -2 870

Likvida medel vid årets slut 19 23 153 111 582

Noterna på sidorna 34 till 69 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.

Räkenskapsåret
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Redovisningsprinciper,  
bokslutskommentarer och noter
BELOPP I TUSEN KRONOR (KSEK) OM INGET ANNAT ANGES.

1. ALLMÄN INFORMATION 
BEWi Group AB (moderföretaget) och dess dotterföretag 
(sammantaget koncernen) bedriver produktion, marknadsfö-
ring och försäljning av kundanpassade förpackningslösningar 
och isoleringsmaterial. Bolaget bedriver verksamhet genom 
dotterföretag i Sverige, Finland, Danmark och Norge.  

På balansdagen äger BEWi Group AB 100% av aktierna 
i dotterbolaget Genevad Holding AB. Genevad Holding 
AB är i sin tur ett moderbolag till fyra helägda dotterbolag 
BEWi Insulation AB, Bewi Packing AB, BWI Dorotea AB och 
IBO System AB (vilande). Dotterbolaget Genevad Vårgårda 
Holding AB med underliggande helägda dotterdotterbo-
lag Vårgårda Genevad Fastighet AB ägs till 91%. Genevad 
Holding AB är även moderbolag till tre utländska helägda 
dotterbolag Norden Insulation AS, Norge, BEWI Cabee Oy, 
Finland, och BEWi Flamingo A/S i Danmark. BEWI Cabee 
Oy är i sin tur moderbolag till ett helägt dotterbolag BEWI 
Styrochem Oy.

Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige  
och med säte i Solna med adress Evenemangsgatan 31,  
169 79 Solna.       

Styrelsen har den 16 juni 2017 godkänt denna koncern- 
redovisning för offentliggörande.     
 
2. SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGS-
PRINCIPER 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, 
om inte annat anges. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals svenska kronor (ksek) 
om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser  
föregående år.     

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för BEWi-koncernen (”BEWi”) har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolk-
ningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana 
de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvär-
demetoden. 

Denna koncernredovisning är BEWis första koncernredo-
visning som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell 
information har räknats om från den 1 januari 2015 vilket är 
datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till 
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till 
IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträk-
ningen och eget kapital redogörs för i not 32.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 

redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovis-
ningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 4.    
 
2.1.1 Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 
NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE HAR  
TILLÄMPATS AV KONCERNEN
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räken-
skapsår som börjar efter 1 januari 2017 och har inte tillämpats 
vid upprättandet av denna finansiella rapport. Nedan följer 
en preliminär bedömning av effekter från de standarder som 
bedöms vara relevanta för koncernen:

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, 
värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. 
Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering 
och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en 
blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i 
vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskate-
gorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, 
verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över 
resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror 
på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. 
Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt 
värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet 
att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till 
verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering 
till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instru-
mentet. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen 
och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas 
till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt 
värde alternativet. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår 
som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. 
Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet 
av standarden.

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar 
hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 
15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer 
användbar information om företagets intäkter. Den utökade 
upplysningsskyldigheten innebär att information om intäkts-
slag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäkts-
redovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkon-
trakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när 
kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten 
och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan 
eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 
Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 
träder ikraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. 
Koncernen har utvärderat effekterna av införandet av IFRS 

KONCERNEN  
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15 och förväntar sig inga väsentliga effekter vid övergångs-
tidpunkten 1 januari 2017. Intäkter från försäljning av varor 
kommer enligt IFRS 15 i likhet med redovisning enligt IAS 18 
att redovisas vid en viss tidpunkt.

IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en ny  
leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal 
samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. 
Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla 
leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. 
Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har  
en rättighet att använda en tillgång under en specifik tids- 
period och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. 
Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara 
oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som 
påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är 
tillåten. EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har 
ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu  
inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan  
på koncernen. 

    
2.2 Koncernredovisning
2.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper

2.2 Segmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överens-
stämmer med den interna rapportering som lämnas till den 
högste verkställande beslutsfattaren. Styrelsen motsvarar 
högste verkställande beslutsfattare för BEWi-koncernen och 
utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt 
fattar strategiska beslut. Företagsledningen har fastställt 
rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas 
av styrelsen och som används som underlag för att fördela 
resurser och utvärdera resultat. 

Koncernen har identifierat tre rapporterbara segment, 
Råvara, Insulation, och Packaging. Avseende Packaging 
erhåller styrelsen separata rapporter avseende både den 
svenska och den danska (Flamingo) delen av Packaging verk-
samheten. Dessa rörelsesegment har dock slagits samman till 
ett rapporterbart segment, Packaging, då dessa har bedömts 
ha likartade långsiktiga ekonomiska egenskaper och den 
verksamhet som bedrivs bedöms ha likartad karaktär främst 
med avseende på likartade produkter och likartade kunder. 

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestäm-
mande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när 
den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt 
innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen 
genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 
rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföre-
tag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder 
som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvär-
vade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som 

är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i 
ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden 
på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, 
avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande 
i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till 
innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det 
förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de  
uppstår.  

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av kon-
cernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. 
Efterföljande ändringar av verkligt värde av en villkorad 
köpeskilling som klassificerats som en skuld redovisas i 
enlighet med IAS 39 i resultaträkningen. 

Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den 
totala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav 
utan bestämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger 
verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om 
köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade 
bolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och 
kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimine-
ras. Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna 
transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras 
också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i 
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av koncernens principer.    
 
Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett 
betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel 
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av 
rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapital- 
andelsmetoden. 

Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i intressefö-
retag initialt i koncernens balansräkning till anskaffningskost-
nad. Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att 
beakta koncernens andel av resultatet och övrigt totalresultat 
från sina intresseföretag efter förvärvstidpunkten. Koncernens 
andel av resultatet ingår i koncernens resultat och koncernens  
andel av övrigt totalresultat ingår i övrigt totalresultat i 
koncernen. Utdelningar från intresseföretag redovisas som en 
minskning av investeringens redovisade värde.

När koncernens andel av förlusterna i ett intresseföretag är 
lika stora som eller överstiger innehavet i detta intresseföretag 
(inklusive alla långfristiga fordringar som i realiteten utgör en 
del av koncernens nettoinvestering i detta intresseföretag), 
redovisar koncernen inga ytterligare förluster såvida inte  
koncernen har påtagit sig förpliktelser eller har gjort betal-
ningar å intresseföretagets vägnar.

Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen  
och dess intresseföretag elimineras till omfattningen av  
koncernens innehav i intresseföretag. Orealiserade  
förluster elimineras också såvida inte transaktionen utgör 
en indikation på nedskrivning av tillgången som överförs. 
Redovisningsprinciperna för intresseföretag har justerats  
om nödvändigt för att säkerställa överenstämmelse med 
koncernens redovisningsprinciper.
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2.3 Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som 
funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som 
den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där 
respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovis-
ningen används svenska kronor (SEK), som är moderföreta-
gets funktionella valuta och koncernens presentationsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktions-
dagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid 
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balans- 
dagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen. 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och 
likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella 
intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och –  
förluster redovisas i postern ”Övriga rörelsekostnader”  
respektive ”Övriga rörelseintäkter” i resultaträkningen. 
 

Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag 
som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, 
omräknas till koncernens rapportvaluta. Tillgångar och 
skulder för var och en av balansräkningarna omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens 
rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som 
råder på balansdagen. Intäkter och kostnader för var och en 
av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till den 
genomsnittskurs som förelegat vid varje transaktionstidpunkt. 
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av 
utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat. 

2.4 Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det 
belopp varmed köpeskillingen överstiger BEWis andel i det 
verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventu-
alförpliktelser i det förvärvade bolaget samt värdet på innehav 
utan bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget. 

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som 
förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter 
eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli 
gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp 
av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta 
nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den 
interna styrningen. Goodwill övervakas på rörelsesegmentnivå.

Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om 
händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 
värdeminskning. Det redovisade värdet av goodwill jämförs 
med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjande-
värdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. 
Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad 
och återförs inte. 

Patent/Licenser
Patent/Licenser som förvärvats separat redovisas till anskaff-
ningsvärde. Patent/Licenser som förvärvats genom ett 
rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. 
Patent har en bestämd nyttjandeperiod och redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerande av- och 
nedskrivningar.      

Kundrelationer, varumärke och teknologi
Dessa immateriella tillgångar har samtliga förvärvats genom 
rörelseförvärv och redovisas till verkligt värde på förvärvs- 
dagen. Kundrelationer och teknologi har bestämbar nytt-
jandeperiod och redovisas i efterföljande perioder till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 
nedskrivningar. Varumärken förvärvade som en del av ett 
rörelseförvärv bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod 
då koncernen gjort bedömningen att dessa kommer att driva 
försäljningen under en obestämbar framtid och nedskrivnings 
testas årligen på samma sätt som finns beskrivet för good-
will ovan. Varumärke redovisas i efterföljande perioder till 
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. 
 

Nyttjandeperioder för koncernens  
immateriella tillgångar
Patent/Licenser 5 år

Kundrelationer 8 år

Teknologi 10 år

2.5 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark innefattar huvudsakligen fabriker. 
Byggnader och mark redovisas till omvärderat belopp, base-
rat på värderingar som utförs av externa och oberoende vär-
deringsmän, minskat med de avskrivningar av byggnader som 
gjorts därefter. Värderingar görs med tillräcklig regelbunden-
het för att säkerställa att det verkliga värdet på den omvär-
derade tillgången inte väsentligt avviker från det redovisade 
värdet. De ackumulerade avskrivningarna vid tidpunkten för 
omvärderingen elimineras mot tillgångens uppskrivna anskaff-
ningsvärde, varefter nettobeloppet utgör tillgångens omvär-
derade belopp. Alla andra materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. I anskaffningsvärdet kan också ingå 
överföringar från eget kapital av eventuella vinster/förluster 
från kassaflödessäkringar som uppfyller villkoren för säkrings-
redovisning, hänförliga till inköp i utländsk valuta av materiella 
anläggningstillgångar.    

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av till-
gången.  

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde 
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket 
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens 
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat 
värde för en ersatt del tas bort från balansräkningen.  
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Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som 
kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.

Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra 
tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller 
omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet över den 
beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:  
    
Byggnader 10-65 år

Stommar, grund 84-64 år

Stomkompletteringar, innerväggar 50 år

Värme, sanitet, el, fasad, yttertak 40 år

Inre, ytskikt/hyresanpassning 10 år

Ventilation 20 år

Transport/hiss 25 år

Styr och övervakning 15 år

Övriga komponenter fastighet 50 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-18 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje 
rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redo-
visade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde 
om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anlägg-
ningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan försälj-
ningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i 
övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen. 

2.6 Nedskrivningar av icke-finansiella  
anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjande- 
period skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med 
avseende på värdenedgång närhelst händelser eller för-
ändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det 
belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgång-
ens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För 
tillgångar, andra än goodwill, som tidigare har skrivits ner görs 
per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 
    

2.7 Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). I anskaffnings-
värdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att 
bringa varorna till deras aktuella plats och skick. I egentill- 
verkade halv- och helfabrikat består anskaffnings- 

värdet av direkta tillverkningskostnader och hänförbara  
indirekta tillverkningskostnader (baserat på normal tillverk-
ningskapacitet).
     
2.8 Finansiella instrument – generellt  
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och 
finns beskrivna nedan.    

2.8.1 Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder 
i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt 
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för 
vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

Lånefordringar och kundfordringar  
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”låne-
fordringar och kundfordringar” utgörs av andra långfristiga 
fordringar, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar och 
likvida medel.      

     
Övriga finansiella skulder 
Skulder till kreditinstitut, skuld till närstående bolag, kort-
fristiga skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder, och övriga 
kortfristiga skulder som är finansiella instrument klassificeras 
som övriga finansiella skulder.   

     
2.8.2 Redovisning och värdering  
Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknip-
pade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller 
på annat sätt utsläckts.

Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella 
skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
     
2.8.3 Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med 
ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en 
legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att 
reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera 
tillgången och reglera skulden.    
     
2.8.4 Nedskrivning finansiella instrument 
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det 
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för 
en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. 
En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har 
ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns 
objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en 
eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats 
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första gången och att denna händelse har inverkan på 
de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella 
tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan upp- 
skattas på ett tillförlitligt sätt.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgång-
ens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida 
kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens 
ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde 
skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens 
resultaträkning inom ”övriga externa kostnader”. Om nedskriv-
ningsbehovet minskar i en efterföljande period och minsk-
ningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade 
efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen 
av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens 
resultaträkning inom ”övriga externa kostnader”.   
 
2.9 Kundfordringar    
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp 
som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den 
löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år 
eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om 
inte, redovisas de som anläggningstillgångar.   

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning. 
     
2.10 Likvida medel    
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rappor-
ten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden. 
 
2.11 Aktiekapital 
Stamaktier klassificeras som eget kapital.

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission 
av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital 
som ett avdrag från emissionslikviden.   
  
2.12 Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förplik-
telser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den 
löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett 
år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. 

2.12 Upplåning     
Skulder till kreditinstitut och skuld till närstående redovisas 
inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostna-
der. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings-
värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i 
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning 
av effektivräntemetoden.

Checkräkningskredit redovisas som skulder till kreditinstitut 
bland Kortfristiga skulder i balansräkningen.

2.13 Avsättningar
En avsättning redovisas när koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera åtagandet och beloppet har beräknats på ett tillförlit-
ligt sätt.  

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms 
sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av 
resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp 
av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten 
för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av 
åtaganden är ringa. 

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som 
förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används 
en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell 
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar 
och de risker som är förknippade med avsättningen. Den 
ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas 
som räntekostnad.

2.14 Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten 
skatt. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföre-
tag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras 
redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten 
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som 
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förvän-
tas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovi-
sas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka underskot-
ten kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det 
finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och 
skatteskulder, de uppskjutna skattefordringarna och skatte- 
skulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma 
skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt 
eller olika skattesubjekt och det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar.

2.15 Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser  
Koncernen har olika planer för ersättningar efter avslutad 
anställning, inklusive förmånsbestämda och avgiftsbestämda 
pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till 
en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga 
eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om 
denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att 
betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med 
de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare 
perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de 
förfaller till betalning. En förmånsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan som inte är avgiftsbestämd.
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Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger 
ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter 
pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom 
ålder, tjänstgöringstid och lön.

Koncernen har förmånsbestämda pensionsåtaganden i 
Finland. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende 
den förmånsbestämda pensionsplanen är nuvärdet av den 
förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut 
minskat med verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den 
förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av 
oberoende aktuarier med tillämpning av den så kallade pro-
jected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade 
framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för 
förstklassiga företagsobligationer/bostadsobligationer som 
är utfärdade i samma valuta som ersättningen kommer att 
betalas i med löptider jämförbara med den aktuella pensions-
förpliktelsens. 

Nettoräntan beräknas genom att diskonteringsräntan tilläm-
pas på förmånsbestämda planer och på det verkliga värdet 
på förvaltningstillgångar. Denna kostnad ingår i personalkost-
naderna i resultaträkningen. 

Omvärderingsvinster och -förluster till följd av erfarenhets-
baserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden 
redovisas i övrigt totalresultat under den period de uppstår. 
De ingår i balanserad vinst i rapporten över förändringar i eget 
kapital samt i balansräkningen. 

Kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder redovisas 
direkt i resultaträkningen. 

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning 
sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller 
då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana 
ersättningar. Koncernen redovisar ersättningar vid uppsäg-
ning vid den tidigaste av följande punkter: a) när koncernen 
inte längre har möjlighet att återkalla erbjudandet om ersätt-
ning; och b) när företaget redovisar utgifter för en omstruktu-
rering som är inom tillämpningsområdet för IAS 37 och som 
innebär utbetalning av avgångsvederlag. I det fall företaget 
har lämnat ett erbjudande för att uppmuntra till frivillig avgång, 
beräknas ersättningar vid uppsägning baserat på det antal 
anställda som beräknas acceptera erbjudandet. Förmåner 
som förfaller mer än 12 månader efter rapportperiodens slut 
diskonteras till nuvärde. 

2.16 Intäktsredovisning 
Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som 
erhålls för sålda varor efter avdrag för rabatter, returer och 
mervärdesskatt.

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har 
uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom 
beskrivs nedan. 

Försäljning av varor
Koncernen säljer produkter för isolering till byggindustrin 
samt förpackningslösningar till den tillverkande industrin och 
livsmedelsproducenter. Försäljning av produkterna intäkts-
redovisas när ett koncernföretag har levererat produkten till 
en kund. Leverans anses inte ha skett förrän produkterna har 
anlänt till angiven plats.

Härutöver ska följande kriterier vara uppfyllda:
• De ekonomiska fördelarna som är förknippade med varor-

nas ägande.     
• Koncernföretaget behåller inte något sådant engagemang 

i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med 
ägande och företaget utövar inte heller någon reell kontroll 
över de sålda varorna.    

• Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
• Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknip-

pade med transaktionen kommer att tillfalla koncernföreta-
get.     

• De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma 
till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

2.18 Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av  
effektivräntemetoden. 

2.19 Leasing
Leasing av materiella anläggningstillgångar där koncernen 
som leasetagare i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker 
och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras 
som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas 
finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasing- 
objektens verkliga värde och nuvärdet av minimilease- 
avgifterna. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag 
för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster lång-
fristig upplåning och kortfristig upplåning. Varje leasingbetal-
ning fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan 
redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden 
så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som 
motsvarar en fast räntesats för den under respektive period 
redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt 
finansiella leasingavtal skrivs av över nyttjandeperioden eller 
under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod 
och leasingperiod, såvida inte det med rimlig grad av säkerhet 
kan fastställas att äganderätten övergår till leasetagaren vid 
slutet av leasingperioden. 

Operationella leasingavtal är sådana avtal där väsentlig del 
av riskerna och fördelarna med ägande behålls av lease- 
givaren. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag 
för eventuella incitament från leasegivare) kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernen age-
rar enbart som leasetagare och det avser främst leasing av 
lokaler och bilar samt sale-and-lease-back av byggnader. 

2.20 Utdelningar
Utdelning till Moderföretagets aktieägare redovisas som skuld 
i koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen 



BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 BEWi ÅRSREDOVISNING 201640

Introduktion Om BEWi Group Vårt ansvar Styrning Finansiella rapporter

godkänns av moderbolagets aktieägare. 

2.21 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.

3 FINANSIELL RISKHANTERING  
3.1 Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd 
olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränte-
risk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande 
riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella 
marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynn-
samma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen 
använder inte några derivatinstrument för att ekonomiskt 
säkra viss riskexponering. 

Riskhanteringen sköts av en central finansavdelning 
(Koncernfinans). Koncernfinans identifierar, utvärderar och 
säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens 
operativa enheter. 

(a) Marknadsrisk    
(I) VALUTARISK     
Koncernen verkar inom Norden och utsätts för valutarisker 
som uppstår från olika valutaexponeringar såsom Euro (EUR), 
Danska kronor (DKK) och Norska kronor (NOK). Valutarisk 
uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade 
tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverk-
samheter.

Valutarisker uppstår när framtida affärstransaktioner 
uttrycks i en valuta som inte är enhetens funktionella valuta. 
Koncernens varuinköp sker till stor del i EUR vilket främst 
bedöms utgöra en valutarisk i koncernens svenska enheter. 
Koncernen har valt att inte säkra risken för dessa transaktio-
ner då valutarisk till viss del hanteras inom kundavtal. 

Koncernen har ett antal innehav i utlandsverksam-
heter vilkas nettotillgångar exponeras för valutarisker. 
Valutaexponering som uppstår från nettotillgångarna i  
koncernens utlandsverksamheter valutasäkras inte.

Koncernen är främst exponerad för förändringar i växelkursen 
för EUR/SEK och SEK/DKK. Om den svenska kronan hade för-
svagats med 5% i förhållande till euron och DKK, med alla andra 
variabler konstanta, skulle den omräknade vinsten efter skatt 
för räkenskapsåret 2016 varit ca 500 ksek (2015: 3  400 ksek) 
högre till följd av omräkningar av leverantörsskulder och lån.

(II) RÄNTERISK     
Koncernens främsta ränterisk uppstår genom långfristig 
upplåning med rörlig ränta, som exponerar koncernen för 
ränterisk avseende kassaflöden. Under 2015 och 2016 var 
koncernens upplåning främst i svenska kronor och euro med 
rörlig ränta.     

Om räntorna på upplåning i svenska kronor per  
2016-12-31 varit 50 baspunkter högre/lägre med alla andra 
variabler konstanta, hade den beräknade vinsten efter skatt 
för räkenskapsåret 2016 varit ca 570 ksek (2015: 780 ksek) 
lägre/högre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre rän-
tekostnader för upplåning med rörlig ränta. Om räntorna på 

upplåning i EUR per 2016-12-31 varit 50 baspunkter högre/
lägre med alla andra variabler konstanta, hade den omräk-
nade vinsten efter skatt för räkenskapsåret 2016 varit  
1 155 ksek (2015: 1 222 ksek) lägre/högre, huvudsakligen 
som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning 
med rörlig ränta.

(b) Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå, med undantag för kredit- 
risk avseende utestående kundfordringar. Varje koncern- 
företag ansvarar för att följa upp och analysera kreditrisken för 
varje ny kund innan standardvillkor för betalning och leverans 
erbjuds.

Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodo- 
havanden hos banker och finansinstitut, inklusive utestående 
fordringar och avtalade transaktioner. Endast banker och 
finansinstitut som av oberoende värderare fått lägst kredit- 
rating ”A” accepteras. 

Om kund kreditbedöms av oberoende värderare, används 
dessa bedömningar. I de fall då ingen oberoende kreditbe-
dömning finns, görs en riskbedömning av kundens kreditvär-
dighet där dennes finansiella ställning beaktas, liksom tidigare 
erfarenheter  och andra faktorer. Individuella risklimiter 
fastställs baserat på interna eller externa kreditbedömningar. 
Användningen av kreditgränser följs upp regelbundet.  
 
(c) Likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedri-
vande företag. Koncernfinans följer noga rullande prognoser 
för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncer-
nen har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den 
löpande verksamheten samtidigt som de löpande bibehåller 
tillräckligt med utrymme på avtalade kreditfaciliteter som inte 
nyttjats så att koncernen inte bryter mot lånelimiter eller låne-
villkor (där tillämpligt) på några av koncernens lånefaciliteter. 

Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata 
finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansda-
gen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp 
som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassa-
flödena. Ränta har beräknats utifrån nuvarande räntenivå.  
    

Per 31 december 2016 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Skulder till kreditinstitut 78 909 68 490 73 721 93 532

Skulder till närstående 1 314 1 297 10 092 22 811

Leverantörsskulder 149 830 0 0 0

Factoringskuld 76 277 0 0 0

Summa 306 330 69 788 83 813 116 343

Per 31 december 2015 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Skulder till kreditinstitut 93 709 76 609 114 085 97 221

Skulder till närstående 1 319 1 302 10 557 23 205

Leverantörsskulder 135 766 0 0 0

Factoringskuld 89 267 0 0 0

Summa 320 061 77 911 124 641 120 426
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Per 1 januari 2015 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Skulder till kreditinstitut 54 049 91 946 180 022 109 040

Skulder till närstående 1 259 1 245 10 218 23 270

Leverantörsskulder 181 122 0 0 0

Factoringskuld 82 328 0 0 0

Summa 318 758 93 192 190 239 132 310

3.2 Hantering av kapital
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga 
koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den 
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta 
för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapital-
struktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan kon-
cernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, 
återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja 
tillgångar för att minska skulderna. 

På samma sätt som andra företag i branschen bedömer 
koncernen kapitalet på basis av skuldsättningsgraden.  
Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerad med totalt 
kapital. Nettoskuld beräknas som total upplåning (omfattande 
posterna skulder till kreditinstitut och skuld till närstående 
bolag i koncernens balansräkning) med avdrag för likvida 
medel. Totalt kapital beräknas som Eget kapital i koncernens 
balansräkning plus nettoskulden.

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Total upplåning 387 715 504 639 559 100

Avgår: likvida medel -23 153 -111 583 -89 065

Nettoskuld 364 562 393 056 470 035

Eget kapital 331 545 268 532 226 158

Totalt kapital 696 107 661 588 696 193

Skuldsättningsgrad 52,4% 59,4% 67,5%

Minskningen i skuldsättningsgraden under 2015 och 2016 var 
främst en följd av resultat och kassaflöden från den operativa 
verksamheten. 

4 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden.

4.1  Viktiga uppskattningar och bedömningar för  
redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovi-

sade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

(a) Inkurans i varulager
Varulager värderas till anskaffningsvärde enligt först in-först 
ut-metoden. Anskaffningsvärdet för egentillverkade halv- och 
helfabrikat bestäms som huvudregel i en efterkalkyl och består 
av anskaffningsvärdet för ingående råmaterial och halvfabrikat, 
andra direkta kostnader som nedlagts på varan samt ett skä-
ligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader. Vid bedömning 
av om en inkurans bör beräknas på varan under tillverknings-
processen eller avseende färdiga varor har företagsledningen 
resonerat att ingen inkurans är aktuell för företagets produkter 
då dessa avser enbart standardprodukter med hög omsätt-
ningshastighet, produkter tillverkas enbart på kundorder samt 
eventuella defekta varor under tillverkningen kan återställas 
tillbaka till råmaterial och därmed återanvändas. Det redovisa-
de värdet för varulager uppgår till 115 883 ksek per 2016-12-31 
(2015-12-31: 99 399 ksek, 2015-01-01: 136 449 ksek). 

(b) Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill  
och varumärke
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
föreligger för goodwill och varumärke, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs i not 2. Återvinningsbart 
belopp har fastställts baserat på beräkningar av nyttjande- 
värden. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar 
göras (se not 12 Immateriella tillgångar).

(c) Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivnings-
behov föreligger för uppskjutna skattefordringar avseende 
skattemässiga underskottsavdrag. Dessutom undersöker 
koncernen ifall det är tillämpligt att aktivera nya uppskjutna 
skattefordringar avseende årets skattemässiga underskotts-
avdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för 
underskottsavdrag för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas 
mot framtida skattepliktiga överskott och mot skattepliktiga 
temporära skillnader. 

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 5 160 ksek per 
2016-12-31 (2015-12-31: 4 549 ksek). Se mer information i not 24. 

(d) Pensionsförmåner
Pensionsförpliktelsens nuvärde är beroende av ett antal fak-
torer som fastställs på aktuariell basis med hjälp av ett antal 
antaganden. I de antaganden som använts vid fastställande 
av nettokostnad (intäkt) för pensioner ingår diskonteringsrän-
tan. Varje förändring i dessa antaganden kommer att inverka 
på pensionsförpliktelsernas redovisade värde. Koncernen 
fastställer lämplig diskonteringsränta i slutet av varje år. 
Detta är den ränta som används för att fastställa nuvärdet 
av bedömda framtida utbetalningar som förväntas krävas för 
att reglera pensionsförpliktelsen. Vid fastställande av lämplig 
diskonteringsränta beaktar koncernen räntorna för förstklas-
siga företagsobligationer som är uttryckta i den valuta i vilken 
ersättningarna kommer att betalas, och som har löptider som 
motsvarar bedömningarna för den aktuella pensionsförplik-
telsen. Andra viktiga antaganden rörande pensionsförpliktel-
sen baseras delvis på rådande marknadsvillkor. Ytterligare 
information lämnas i not 22. 



BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 BEWi ÅRSREDOVISNING 201642

Introduktion Om BEWi Group Vårt ansvar Styrning Finansiella rapporter

NOT 5 Nettoomsättningens fördelning och segmentsinformation

Per geografisk marknad 2016 2015

Norden 1 112 630 1 197 286

Övriga Europa 494 299 395 623

Summa 1 606 929 1 592 909

Intäkterna avser i sin helhet försäljning av varor.

Intäkter
Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor. De intäkter från externa parter som rapporteras till den styrelsen 
värderas på samma sätt som i koncernens rapport över totalresultat. 

2016 2015

Segmentens 
intäkter

Försäljning 
mellan  

segment

Intäkter 
från externa 

kunder
Segmentens 

intäkter

Försäljning 
mellan  

segment

Intäkter 
från externa 

kunder

Råvara 1 063 952 -132 093 931 859 1 073 937 -145 009 928 928

Insulation 314 557 -23 000 291 557 363 312 -14 744 348 568

Packaging 391 890 -8 377 383 513 340 917 -25 504 315 413

Summa 1 770 399 -163 470 1 606 929 1 778 166 -185 257 1 592 909

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBIT.  
EBIT stäms av mot resultat före skatt enligt följande avstämning:

EBIT 2016 2015 Total

Råvara 35 327 38 806 74 133

Insulation 10 063 -6 584 3 479

Packaging 33 809 30 389 64 198

Unallocated -18 636 -7 002 -25 638

Summa 60 563 55 609 116 172

Finansiella poster – netto -11 814 -24 327

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden 16 917

Resultat före skatt 48 749 48 199
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Koncernen har sitt säte i Sverige. Intäkter från externa kunder i Sverige och andra länder framgår nedan:
2016 2015

Sverige 447 403 452 009

Danmark 185 707 179 412

Finland 161 867 170 037

Övriga Europa 811 952 791 451

Summa 1 606 929 1 592 909

Summa anläggningstillgångar, andra än finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar som är lokaliserade i Sverige 
uppgår till  ksek 109 559 (127 500 ksek) och summan av sådana anläggningstillgångar lokaliserade i andra länder uppgår till  
495 810 ksek (458 011 ksek). 

Det finns ingen kund som står för mer än 10% av koncernens intäkter.

NOT 6 Ersättningar till anställda, m.m.

2016 2015

Löner och andra ersättningar 144 857 143 592

Sociala avgifter 20 923 24 893

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 17 885 16 346

Pensionskostnader – förmånsbestämda planer 975 1 029

Summa ersättningar till anställda 184 639 185 860

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
2016 2015

Löner och 
andra  

ersättningar 
 (varav  

tantiem)

Sociala 
kostnader 

(varav  
pensions-

kostnader)

Löner och 
andra  

ersättningar  
(varav  

tantiem)

Sociala 
kostnader 

(varav  
pensions-

kostnader)

Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 9 540 3 492 6 713 2 604

varav bonus 405 487

varav pensionskostnader 1 964 1 495

Övriga anställda 143 155 39 634 142 028 42 145

Koncernen totalt 153 100 45 090 149 228 46 244

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land
2016 2015

Medelantal 
anställda Varav män

Medelantal 
anställda Varav män

Sverige 117 84 119 85

Finland 75 62 78 68

Danmark 100 63 99 64

Norge 7 6 6 4

Koncernen totalt 299 215 302 221

Ersättning till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare innefattar, Styrelsen, vd i Bewi Group och till denne direktrapporterande chefer som ingår i 
ledningsgruppen, och ersättningar till dessa avser: 
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                                        2016                                         2015

Grundlön inkl. 
förmåner/ 
styrelse- 
arvoden

Rörlig  
ersättning

Pensions- 
ersättning

Grundlön inkl. 
förmåner/ 
styrelse- 
arvoden

Rörlig  
ersättning

Pensions- 
ersättning

Styrelsen

(5 (4) ledamöter, varav 1 (0) kvinna)

Göran Vikström (ordförande) 916 588

Gunnar Syvertsen 127 0

Bernt Thoresen 127 0

Kristina Schauman 127 0

Per Nordlander 0 0

Summa 1 297 588

Verkställande direktör

Christian Bekken 1 426 96 21 1 466 0 28

Övriga ledande befattningshavare

4 (4) personer varav 1 (1) kvinna  
per den 31 december 6 517 300 1 943 4 172 487 1 467

Summa 7 838 405 1 964 5 638 487 1 495

Avgångsvederlag
Enligt det anställningsavtal som träffats med Bolagets verkställande direktör gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader 
Den anställde har rätt att erhålla oförändrad lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden. 

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.    
  

NOT 7 Ersättningar till revisorerna

2016 2015

PwC

– Revisionsuppdraget 1 096 1 074

– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 266 644

– Skatterådgivning 62 0

– Övriga tjänster 70 0

Summa 1 494 1 718
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NOT 8 Operationell leasing 

Koncernen agerar enbart som leasetagare och det avser främst leasing av lokaler och bilar samt sale-and-lease-back av 
byggnader. Koncernen hyr lokaler, bilar och byggnader enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna 
varierar mellan 1-5 år. Endast hyresavtal för kontorslokaler löper längre än 5 år. De flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens 
slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift. 

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:

2016 2015

Inom 1 år 18 615 15 493

Mellan 1 och 5 år 45 668 31 598

Mer än 5 år 8 796 10 757

Summa 73 079 57 848

Under året kostnadsförda leasingavgifter 17 187 ksek (2015: 18 948 ksek). 

NOT 9 Finansiella intäkter och kostnader 

2016 2015

Ränteintäkter 133 193

Valutakursvinster 3 787 0

Total finansiella intäkter 3 920 193

Räntekostnader -13 097 -18 784

Valutakursförluster -2 637 -5 736

Totala finansiella kostnader -15 734 -24 520

Summa finansiella poster - netto -11 814 -24 327

NOT 10 Valutakursdifferenser - netto 

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

2016 2015

Övriga rörelsekostnader -1 183 935

Finansiella poster - netto (not 9) 1 150 -5 736

Valutakursdifferenser - netto -33 -4 801
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NOT 11 Inkomstskatt

2016 2015

Aktuell skatt:

Aktuell skatt på årets resultat -4 547 -

Justering av skatt tidigare år - 1 642

Summa aktuell skatt -4 547 1 642

Uppskjuten skatt 

Uppkomst och återföring av temporära skillnader -807 -3 762

Summa uppskjuten skatt -807 -3 762

Summa inkomstskatt -5 354 -2 120

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av skatte-
satsen i Sverige för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

2016 2015

Resultat före skatt 48 748 48 199

Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (22 %) -10 725 -10 604

Effekt av utländska skattesatser 478 708

Skatteeffekter av:

Ej avdragsgilla kostnader -2 380 -2 582

Ej skattepliktiga intäkter 1 678 3 978

Justering av skatt tidigare år - 1 642

Övrigt -341 180

Skatt hänförlig till ej redovisade underskottsavdrag 5 936 4 558

Skattekostnad -5 354 -2 120
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NOT 12 Immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde Goodwill Varumärke
Kund- 

relationer Teknologi
Patent och 

licenser Summa

Per 1 januari 2015

Anskaffningsvärde 172 900 46 669 49 194 17 590 458 286 810

Ackumulerade avskrivningar -2 000 -567 -97 -2 664

Redovisat värde 172 900 46 669 47 194 17 023 361 284 146

Räkenskapsåret 2015

Ingående redovisat värde 172 900 46 669 47 194 17 023 361 284 146

Valutakursdifferenser -6 366 -1 972 -1 325 -641 -22 -10 326

Inköp 3 654 508 4 162

Omklassificeringar 325 325

Avskrivningar -6 000 -1 700 -281 -7 981

Utgående redovisat värde 170 188 44 697 39 869 14 682 891 270 326

Per 31 december 2015

Anskaffningsvärde 170 188 44 697 47 869 16 949 1 261 280 963

Ackumulerade avskrivningar -8 000 -2 267 -370 -10 637

Redovisat värde 170 188 44 697 39 869 14 682 891 270 326

Räkenskapsåret 2016

Ingående redovisat värde 170 188 44 697 39 869 14 682 891 270 326

Valutakursdifferenser 7 266 2 297 1 399 678 26 11 664

Inköp 3 059 3 059

Avskrivningar -6 000 -1 700 -436 -8 136

Utgående redovisat värde 177 453 46 993 35 268 13 660 3 540 276 913

Per 31 december 2016

Anskaffningsvärde 177 453 46 993 49 268 17 627 4 346 295 686

Ackumulerade avskrivningar -14 000 -3 967 -806 -18 773

Redovisat värde 177 453 46 993 35 268 13 660 3 540 276 913
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Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke
Goodwill och varumärke har obestämbar nyttjandeperiod och övervakas av ledningen per kassagenererande enhet. Nedan följer 
en sammanställning av goodwill och varumärke fördelat på varje kassagenererande enhet: 
    

Goodwill 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Råvara 127 017 121 283 126 335

Isolering 9 507 9 507 5 854

Förpackning Sverige 9 615 9 615 9 615

Förpackning Danmark 31 314 29 783 31 096

Summa 177 453 170 188 172 900

Varumärke 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Förpackning Danmark 46 993 44 497 46 669

Summa 46 993 44 497 46 669

De antaganden som använts för beräkning av nyttjandevärdet är desamma för goodwill och varumärken. Ledningen har bedömt 
att omsättningstillväxt, rörelsemarginal, diskonteringsräntan och långsiktig tillväxt är de viktigaste antagandena i nedskrivnings-
prövningen. Återvinningsbart belopp har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Dessa beräkningar utgår från 
uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar som godkänts av företagsledningen och som 
täcker en femårsperiod. Beräkningen baseras på ledningens erfarenhet och historiska data. Diskonteringsräntan uppgår efter 
skatt till 9% (2015: 9%). 

Den långsiktigt uthålliga tillväxttakten har bedömts till 2% (2015: 2%) för samtliga kassagenererande enheter och har bedömts 
utifrån branschprognoser. En genomförd prövning av nedskrivningsbehov av goodwill påvisar att inget nedskrivningsbehov före-
ligger. En förändring i diskonteringsräntan om 1% eller minskade kassaflöden om 10% skulle inte förändra utfallet i prövningen.
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NOT 13 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader  
och mark 

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer

Pågående 
nyanläggningar 

och förskott 
materiella 

anläggnings- 
tillgångar Summa

Per 1 januari 2015

Anskaffningsvärde 145 985 182 350 3 277 12 152 343 764

Ackumulerade avskrivningar -2 664 -10 426 -324 0 -13 414

Redovisat värde 143 321 171 924 2 953 12 152 330 350

Räkenskapsåret 2015

Ingående redovisat värde 143 321 171 924 2 953 12 152 330 350

Valutakursdifferenser -5 660 -3 688 -278 -9 626

Inköp 2 057 26 231 7 982 1 918 38 188

Omklassificeringar 2 156 -9 573 -7 417

Avyttringar och utrangeringar -140 786 646

Avskrivningar -6 295 -29 530 -1 131 -36 956

Utgående redovisat värde 135 579 164 797 10 312 4 497 315 185

Per 31 december 2015

Anskaffningsvärde 144 538 204 753 11 767 4 497 365 555

Ackumulerade avskrivningar -8 959 -39 956 -1 455 -50 370

Redovisat värde 135 579 164 797 10 312 4 497 315 185

Räkenskapsåret 2016

Ingående redovisat värde 135 579 164 797 10 312 4 497 315 185

Valutakursdifferenser 5 058 4 793 397 213 10 461

Inköp 4 950 25 925 23 780 5 518 60 173

Omklassificeringar 741 -2 486 2 381 -3 171 -2 535

Avyttringar och utrangeringar -16 210 -147 -16 357

Avskrivningar -6 150 -29 391 -2 930 -38 471

Utgående redovisat värde 123 968 163 491 33 940 7 057 328 456

Per 31 december 2016

Anskaffningsvärde 139 077 244 753 38 395 7 057 429 282

Ackumulerade avskrivningar -15 109 -81 262 -4 455 0 -100 826

Redovisat värde 123 968 163 491 33 940 7 057 328 456

NOT 14 Andelar i intresseföretag

Andelen i intresseföretaget Jackson A/S (Thermisol A/S) org nr 20 04 79 41, säte Hedenstedt, Norge såldes under 2015. 
Realisationsresultatet på 16 917 ksek redovisas i resultaträkningen som Andel av resultat efter skatt från intresseföretag  
redovisade med kapitalandelsmetoden.     
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NOT 15 Finansiella instrument per kategori

2016-12-31
Låne- och kund-

fordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andra långfristiga fordringar 252 252

Kundfordringar 189 798 189 798

Övriga kortfristiga fordringar 816 816

Likvida medel 23 153 23 153

Summa 214 019 214 019

2016-12-31
Övriga finansiella 

skulder Summa

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 210 641 210 641

Skuld till närstående bolag 29 566 29 566

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 71 231 71 231

Leverantörsskulder 149 830 149 830

Factoring skuld 76 277 76 277

Summa 537 545 537 545

2015-12-31 
Låne- och kund-

fordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Kundfordringar 175 951 175 951

Övriga kortfristiga fordringar 2 707 2 707

Likvida medel 111 583 111 583

Summa 290 241 290 241

2015-12-31 
Övriga finansiella 

skulder Summa

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 255 266 255 266

Skuld till närstående bolag 29 739 29 739

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 130 367 130 367

Leverantörsskulder 135 766 135 766

Factoring skuld 89 267 89 267

Summa 640 405 640 405
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2015-01-01
Låne- och 

kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andra långfristiga fordringar 10 10

Kundfordringar 170 322 170 322

Övriga kortfristiga fordringar 14 707 14 707

Likvida medel 89 065 89 065

Summa 274 104 274 104

2015-01-01
Övriga finan-
siella skulder Summa

Skulder i balansräkningen

Skulder till kreditinstitut 358 249 358 249

Skuld till närstående bolag 30 879 30 879

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 86 472 86 472

Leverantörsskulder 181 122 181 122

Factoring skuld 82 328 82 328

Summa 739 050 739 050

NOT 16 Kundfordringar

sek 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Kundfordringar 192 284 176 628 171 107

Minus: reservering för osäkra fordringar -2 486 -677 -785

Kundfordringar – netto 189 798 175 951 170 322

Åldersanalysen av samtliga kundfordringar framgår nedan:

sek 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Ej förfallna 167 430 148 334 149 273

1-30 dagar 16 755 21 745 19 975

31-60 1 588 2 891 1 694

> 61 dagar 6 511 3 658 165

Minus: reservering för osäkra fordringar -2 486 -677 -785

 Summa kundfordringar  - netto 189 798 175 951 170 322
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NOT 17 Varulager

Den utgift för varulager som kostnadsförts ingår i posten råvaror och förnödenheter samt handelsvaror i resultaträkningen och 
uppgår till 1 027 393 ksek (2015: 1 088 624 ksek).Koncernen återförde under 2016 0 ksek (2015: 0 ksek,) av en tidigare nedskriv-
ning av varulagret. Det återförda beloppet ingår i Råvaror och förnödenheter i resultaträkningen.    

  

NOT 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Upplupna bonus- och rabattintäkter 1 491 1 371 2 566

Upplupna fraktbidragsintäkter 335 615 1 129

Förutbetalda energiskattekostnader 4 546 1 567 1 506

Förutbetalda lokalhyreskostnader 2 334 1 972 2 199

Förutbetalda försäkringskostnader 900 1 779 423

Förutbetalda IT investeringskostnader 0 0 324

Övriga poster 9 156 3 283 750

Summa 18 762 10 587 8 897

Förfallna kundfordringar som ej ingår i reserven för osäkra kundfordringar uppgår till följande belopp:

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Förfallna kundfordringar som inte ingår i reservering för osäkra kundfordringar 22 368 27 617 21 049

Redovisade belopp, per valuta, för kundfordringar och andra fordringar är följande:

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

SEK  71 287    66 955    63 316   

EUR  77 680    71 580    56 689   

GBP  3 138    9 903    6 289   

NOK  6 859    2 584    14 836   

DKK  30 833    24 929    29 192   

189 798 175 951 170 322

I övriga kategorier inom kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov 
föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för varje kategori fordringar som 
nämns ovan. 

Koncernen har inte ställt några kundfordringar eller andra fordringar som säkerhet för något lån.
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NOT 19 Likvida medel 

Likvida medel, såväl i balansräkningen som i kassaflödesanalysen, består av följande:

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Banktillgodohavanden 23 153 111 583 89 065

NOT 20 Aktiekapital 

Aktiekapitalet består av 103 000 stamaktier med kvotvärdet 1 kr. Antalet aktier ökade under 2016 genom en nyemssion om 3 000 
aktier. Antalet aktier 2016-12-31: 103 000 (2015-12-31: 100 000, 2015-01-01: 100 000) Aktierna har ett röstvärde på 1 röst/aktie.  
Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda. 

NOT 21 Upplåning

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Långfristig

Skulder till kreditinstitut 210 641 255 266 358 249

Skulder till närstående 29 566 29 739 30 879

Summa långfristig upplåning 240 207 285 005 389 128

Kortfristig

Skulder till kreditinstitut 71 231 130 367 86 472

Summa kortfristig upplåning 71 231 130 367 86 472

Skulder till kreditinstitut förfaller fram till 2028 och löper med en genomsnittlig ränta på 3,1% per år (2015: 3,1% per år). 
Enligt villkoren för de huvudsakliga låneavtalen är koncernen förpliktigad att uppfylla följande lånevillkor kopplade till EBITDA/ 

nettoskuld, räntetäckningsgrad, EBITDA  och investeringar. 
Koncernen har vid ett tillfälle 2015 och 2016 brutit mot de finansiella kovenanter som funnits i ramen för befintligt låneavtal.  

Vid båda tillfällena har en ett godkännande från avsteg från låneavtalet erhållits av långivaren. Begränsade kostnader har belastat 
bolaget hänförligt till avstegen från låneavtalet.

För skulder till kreditinstitut har säkerhet ställts i form av företagsinteckningar till ett värde av 485 msek samt pantsatta aktier i 
dotterbolag till ett värde av 271 msek. Se not 28 för jämförelseår. 

Delar av skuld till närstående bolag är efterställda banklån medan delar av skuld till närstående bolag förfaller fram till 2019. Lån till 
närstående löper med en genomsnittlig ränta på 2,4% per år (2015: 2,4% per år). 

Koncernen har räntevillkor på rullande tre månader med en fast marginal på stibor respektive euribor.  
Redovisat värde på koncernens upplåning bedöms vara en god approximation av dess verkliga värde då lånen belöper med 

rörlig ränta.
Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande:

     
2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

SEK 101 516 197 543 241 863

EUR 21 432 23 232 24 392

DKK 3 643 2 479 0
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De belopp som redovisas i balansräkningen och förändringar i den förmånsbestämda pensionsplanen under året är följande

.

Nuvärdet av 
förpliktelsen

Verkligt 
värde på 

förvaltnings- 
tillgångar Summa

Per 1 januari 2016 

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 975 0 975

Räntekostnader/(intäkter) 587 -445 142

Summa redovisad i resultaträkningen 1 563 -445 1 118

-Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive belopp som ingår i räntekostnader/(intäkter) 0 -1 846 -1 846

- (Vinst)/förlust till följd av förändrade finansiella antaganden 3 148 0 3 148

- Erfarenhetsbaserade (vinster)/förluster -584 0 -584

Summa redovisad i övrigt totalresultat 2 564 -1 846 718

Per 1 januari 2015

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 1 029 0 1 029

Räntekostnader/(intäkter) 477 -356 122

Summa redovisad i resultaträkningen 1 506 -356 1 151

-Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive belopp som ingår i räntekostnader/(intäkter) 0 1 279 1 279

- (Vinst)/förlust till följd av förändrade finansiella antaganden -1 745 0 -1 745

- Erfarenhetsbaserade (vinster)/förluster 0 0 0

Summa redovisad i övrigt totalresultat -1 745 1 279 -466

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:
2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Checkräkning 80 000 5 093 15 105

Factoring 24 177 6 651 17 585

NOT 22 Förpliktelse avseende ersättning till anställda

Koncernen  har förmånsbestämda pensionsplaner i Finland. Samtliga förmånspensionsplaner baserade på slutlig lön, som ger 
anställda som omfattas av pensionsplanen förmåner i form av en garanterad nivå på pensionsutbetalningarna under livstiden. 
Nivån på förmånen beror på de anställdas tjänstgöringstid och lön vid pensioneringstidpunkten. Pensionsplanen är avtalsmässigt 
tryggad med försäkringskontrakt ifrån vilka ersättningar utbetalas. 

De belopp som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande: 

 
2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Nuvärdet av fonderade förpliktelser 29 485 24 199 25 492

Verkligt värde på förvaltningstillgångar 22 176 17 713 18 137

Skuld i balansräkningen 7 309 6 486 7 355
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Känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen för ändringar i de vägda väsentliga antagandena är:

Pensionsförpliktelse Förvaltningstillgångar

Förändring Ökning Minskning Ökning Minskning

Diskonteringsränta 0,50% -7,30% 8,30% -7,30% 8,30%

Löneökning 0,50% 3,00% -2,90% 0,00% 0,00%

Pensionsökning 0,25% - - - - 

Förväntad livslängd 5,00% -0,50% 0,50% -0,60% 0,60%

Ovanstående känslighetsanalyser baseras på en förändring i ett antagande medan alla andra antaganden hålls konstanta.  
I praktiken är det osannolikt att detta inträffar och förändringar i några av antagandena kan vara korrelerade. Vid beräkning av 
känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen för väsentliga aktuariella antaganden används samma metod (nuvärdet av den 
förmånsbestämda förpliktelsen med tillämpning av den s.k. projected unit credit method vid slutet av rapportperioden) som vid 
beräkning av pensionsskulden som redovisas i rapporten över finansiell ställning. De metoder och antaganden som  
känslighetsanalyserna bygger på har inte förändrats sedan föregående period.

För räkenskapsåret 2017 förväntas avgifter till den förmånsbestämda pensionsplanen i Finland uppgå till 1 217 ksek.
Vägd genomsnittlig löptid för pensionsförpliktelsen uppgår till 14,3 år. Löptidsanalys avseende förväntade odiskonterade  

betalningar för förmånsbestämda pensionsplaner framgår nedan: 

Det finns endast en kategori med förvaltningstillgångar för samtliga perioder som presenteras. Denna avser onoterade  
försäkringsbrev. 

Vid den senaste värderingstidpunkten uppgick nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen till 29 485 ksek  
(2015-12-31: 24 199 ksek, 2015-01-01: 25 492 ksek) samtligt hänförligt till aktiva anställda. 

De viktigaste aktuariella antagandena var följande:
 

Finland 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Diskonteringsränta 1,60% 2,35% 1,90%

Löneökningar 2,00% 2,00% 2,00%

Pensionsökningar 0,00% 0,00% 0,00%

Antaganden beträffande livslängd baseras på offentlig statistik och erfarenheter från dödlighetsundersökningar i Finland, och 
sätts i samråd med aktuariell expertis. 

Dessa antaganden innebär följande genomsnittliga återstående levnadsår för en person som går i pension vid 65 års ålder:

Finland 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Pensionering vid rapportperiodens slut:

Män 0 0 0

Kvinnor 0 0 0

Pensionering 20 år efter rapportperiodens slut:

Män 0 0 0

Kvinnor 0 0 0
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Per 31 december 2016 Inom  
1 år

Mellan  
1-2 år

Mellan  
2-5 år

Mer än  
5 år 

Förmånsbestämda pensionsplaner i Finland 0 244 157 3 176 208 10 229 808

Per 31 december 2015 Inom  
1 år

Mellan  
1-2 år

Mellan  
2-5 år

Mer än  
5 år 

Förmånsbestämda pensionsplaner i Finland 57 821 230 458 1 896 778 9 247 075

NOT 23 Övriga avsättningar

Åter- 
ställande  

av miljö
Omstrukturerings-

åtgärder
Hälsovårds-

förmån
Personal- 

förmån Summa

Per 1 januari 2015 450 1 166 666 2 226 4 508

Redovisat i resultaträkningen:

– tillkommande avsättningar 7 7

Utnyttjat under året -1 166 -54 -337 -1 557

Per 31 december 2015 457 0 612 1 889 2 958

Åter- 
ställande  

av miljö
Omstrukturerings-

åtgärder
Hälsovårds-

förmån
Personal- 

förmån Summa

Per 1 januari 2016 457 0 612 1 889 2 958

Redovisat i resultaträkningen:

– tillkommande avsättningar 189 29 218

Utnyttjat under året -736 -736

Per 31 december 2016 646 0 641 1 153 2 440

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Långfristig del 2 440 2 958 3 342

Kortfristig del 1 166

Summa avsättningar 2 440 2 958 4 508
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NOT 24 Uppskjuten inkomstskatt 

 Tillgångar Skulder

2016 2015 2016 2015

Underskottsavdrag 5 160 4 549

Materialla anläggningstillgångar 4 198 3 677

Avsättningar 129 92

Pensioner och liknande förpliktelser 1 462 1 297

Förvärvsrelaterade övervärden 11 211 8 468

Varulager 88

Nettning -5 682 -5 938 -5 682 -5 938

Uppskjutna skattefordringar/skatteskulder 1 069 0 9 815 6 207

Uppskjutna skattefordringar bedöms endast till begränsade värden utnyttjas inom de nämaste 12 månaderna. 
Uppskjutna skatteskulder bedöms endast till begränsade värden betalas inom de närmaste 12 månaderna. 

Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma 
skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

2016 2015

Ingående balans -6 207 -2 809

Valutakursdifferenser -1 876 457

Redovisning i resultaträkningen -807 -3 762

Skatt som är hänförbar till komponenter i övrigt totalresultat 144 -93

Skatt som redovisas i eget kapital 0 0

Utgående balans -8 746 -6 207

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är 
sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Erkända underskottsavdrag har ingen legal förfallo-
tidpunkt enligt gällande lagstiftning.  Koncernen redovisade inte uppskjutna skattefordringar uppgående till 37 783 ksek som kan 
utnyttjas mot framtida beskattningsbar vinst. Underskottsavdragen är hänförligat till Sverige, Norge och Finland.  

NOT 25 Övriga kortfristiga skulder 

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Factoring 76 277 89 267 82 328

Övriga kortfristiga skulder 8 513 4 870 22 300

84 790 94 137 104 628

Det finska dotterbolaget Styrochem finansierar delar av sin verksamhet genom factoring. Factoringskulden redovisas under 
övriga kortfristiga skulder och uppgår till 76 msek (2015-12-31: 89 msek, 2015-01-01: 82 msek). 

Det verkliga värdet på övriga kortfristiga skulder motsvarar deras redovisade värden, då de av naturen är kortfristiga.   
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NOT 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Revisionsarvoden 936 785 393

Upplupna löneskulder 4 378 12 460 4 603

Upplupna sociala avgifter 2 591 5 069 1 920

Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 21 200 20 290 13 922

Upplupna kundbonusar 12 775 13 140 14 887

Övriga poster 11 810 5 078 4 057

Summa 53 690 56 822 39 782

NOT 27 Eventualförpliktelser

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Borgensförbindelser, för egna skulder 47 178 70 751 82 261

Regionalt företagsstöd 0 0 1 133

Summa 47 178 70 751 83 394

NOT 28 Ställda säkerheter 

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Företagsinteckningar 484 756 463 869 481 456

Tillgångar med äganderätt förbehåll 0 0 1 510

Pantsatta aktier i dotterbolag 270 674 283 375 268 365

Summa 755 430 747 244 751 331

NOT 29 Närstående 

BEWi Group AB är högsta moderföretag i koncernen och är ett holdingbolag. BEWi Group AB ägs av Verdane Capital  
(Verdande EFT III SPV K/S, CVR-nr 29403475, Verdande EFT VII SPV K/S, CVR-nr 32153534) 48,5%, Bewi Holding AS,  
reg.no. 995 172 879, 48,5% och anställda 3%. Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom koncernen samt ledande 
befattningshavare i koncernen, dvs. styrelsen och företagsledningen, samt dess familjemedlemmar. Transaktionerna sker på 
marknadsmässiga grunder. 
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Försäljning av varor
2016 2015

Varuförsäljning:

Försäljning av varor till Bewi Holding AS 117 556 123 069

Summa 117 556 123 069

Lån från närstående

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Lån från ägare 

Vid årets början 29 739 30 879 30 879

Valutaomräkning -173 -1 140 0

 Vid årets slut 29 566 29 739 30 879

Lån från närstående avser Verdane Capital och Bewi Holding AS.
Koncernen har inte några avsättningar för osäkra fodringar hänförliga till närstående. Koncernen har inte heller redovisat några 

kostnader avseende osäkra fordringar på närstående under perioden. Ingen säkerhet är ställd för fordringarna.
Fordringar på närstående härrör till största delen från försäljningstransaktioner och förfaller en månad efter försäljningsdagen. 
Skulderna till närstående härrör till största delen från inköpstransaktioner och förfaller senast två månader efter inköpsdagen. 
Delar av lånen är efterställd extern upplåning, delar av lånen förfaller till betalning senast 2019. 
Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 6.

NOT 30 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

2016-12-31 2015-12-31

Avskrivningar 47 233 45 087

Netto vinst avyttring av fastighet 4 586 0

Summa 51 819 45 087
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NOT 31 Händelser efter rapportperiodens slut

Rörelseförvärv 
Den 2 januari 2017 förvärvade moderföretaget 90% av aktiekapitalet i M-Plast men med en rättighet för säljaren och BEWi att sälja 
respektive köpa resterande 10% av aktierna (se beskrivning nedan) och den 1 mars 2017 förvärvade moderföretaget inkråmet i 
Por-Pac ABs Lindesbergs fabrik. Inkråmet förvärvades för 15 000 ksek och aktierna för 13 768 ksek.

I båda förvärven uppstod en negativ goodwill uppgående till totalt -17 797 ksek, vilken har intäktsförts 2017 i samband med att 
respektive förvärv äger rum. Upplösningen av den negativa goodwillen redovisas i posten övriga intäkter i koncernens rapport över 
totalresultat. Den negativa goodwillen uppstod då köpeskillingen var lägre än det egna kapitalet samt köpeskillingen var lägre än 
förvärvade nettotillgångar. Negativ goodwill om 9 867 ksek avser inkråmsgoodwill och är skattepliktig.

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för förvärvet av Lindesbergsfabriken samt verkligt värde på förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen.

Köpeskilling per 1 mars 2017

Likvida medel 15 000

Summa erlagd köpeskilling 15 000

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder

Materiella anläggningstillgångar 16964

Varulager  7903

Summa identifierbara nettotillgångar 24867

Negativ goodwill -9 867

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för förvärvet av M-Plast samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen.

Köpeskilling per 2 januari 2017  

Likvida medel 11 951

Villkorad köpeskilling 1 817

Skuld innehavare utan bestämmande inflytande 956

Summa erlagd köpeskilling 14 724

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder

Materiella anläggningstillgångar 48 101

Immateriella tillgångar 3 375

Varulager  9 485

Övriga fordringar 7 515

Likvida medel 2 409

Övriga skulder -47 919

Uppskjutna skatteskulder -1 492

Summa identifierbara nettotillgångar 21 474

Negativ goodwill -6 750
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NOT 32 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)

De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats 
när koncernredovisningen för BEWi-koncernen upprättats 
per den 31 december 2016 och för den jämförande informa-
tion som presenteras per den 31 december 2015 samt vid 
upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella 
ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2015 
(koncernens tidpunkt för övergång till IFRS).

När ingångsbalansräkningen (per den 1 januari 2015), 
balansräkningen per den 31 december 2015 samt resultat- 
räkningen för räkenskapsåret 2015 enligt IFRS upprättades 
justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rappor-
terats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). En förklaring till hur övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat 
koncernens resultat, ställning och kassaflöde visas i de tabel-
ler som följer nedan och i noterna som hör till dessa.

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt 
IFRS
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, första 
gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga 
IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av 
EU per den 31 december 2016, ska tillämpas med retroaktiv 
verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som 
ger företagen en viss valmöjlighet.

Tillåtna undantag vid övergång till IFRS
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig 
retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som koncernen 
valt att tillämpa vid övergången från tidigare redovisningsprin-
ciper till IFRS.

Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redo-
visade i det egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten 
till IFRS. Det innebär en lättnad jämfört med att fastställa 

ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, 
Effekterna av ändrade valutakurser, från den tidpunkt då 
ett dotterföretag eller intresseföretag bildades eller förvär-
vades. Koncernen har valt att nollställa alla ackumulerade 
omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och istället låta 
dessa ligga kvar i balanserade vinstmedel vid tidpunkten för 
övergången till IFRS per den 1 januari 2015. 

Undantag för rörelseförvärv
Standarden IFRS 1, som reglerar hur en övergång till IFRS 
ska göras, erbjuder möjligheten att tillämpa principerna i 
standarden IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen framåtriktat från 
tidpunkten för övergång till IFRS eller från en specifik tid-
punkt före övergångstidpunkten till IFRS. Detta ger lättnader 
från en fullständig retroaktiv tillämpning som skulle kräva 
omräkning av alla rörelseförvärv före övergångstidpunkten 
till IFRS. Koncernen har valt att tillämpa IFRS 3 från och med 
den 1 september 2014. Rörelseförvärv som skett före denna 
tidpunkt har således inte räknats om i enlighet med IFRS 3. 
Samtliga förvärv från och med den 1 september 2014 har 
därmed redovisats i enlighet med IFRS 3.

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprin-
ciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning av 
eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper mot motsvarande 
poster enligt IFRS. Koncernens övergång till redovisning enligt 
IFRS hade ingen inverkan på de totala kassaflödena från 
den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller 
finansieringsverksamheten som presenterats enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper. Nedanstående tabeller visar 
avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
och IFRS för respektive period för eget kapital och summa 
totalresultat.

 

I händelse av att vissa förutbestämda försäljningsvolymer uppnås av dotterföretaget under räkenskapsåren 2017-2018 kan 
tilläggsköpeskilling på upp till 1 817 ksek (190 KEUR) betalas kontant under en treårs-period fram till och med 2019. Det verkliga 
värdet på den villkorade tilläggsköpeskillingen på 1 817 ksek har uppskattats genom att beräkna nuvärdet på framtida förväntade 
kassaflöden. Beräkningen är baserad på en antagen sannolikhetsjusterad försäljning.  

Innehavare utan bestämmande i M-Plast innehar aktieägaravtal vilka ger dessa rätt att under perioden 2017-2019 sälja sina 
aktier till BEWi Group AB. Aktierna ska säljas till ett fastställt pris uppgående till 100 KEUR (ca 956 KSEK) och en skuld har 
upptagits till samma belopp (se skuld innehavare utan bestämmande inflytande ovan). BEWi Group har motsvarande avtal om att 
köpa aktierna från innehavare utan bestämmande inflytande.

Omfinansiering
I mars 2017 gjorde koncern en omfinansiering och gick in i en 18 månader lång bryggfinansiering med slutmål att ge ut ett  
obligationslån inom dessa 18 månader. Ett obligationslån gavs i maj 2017 ut vilken kommer noteras publikt. 

Den nya finansierngen ger utökad finansiell flexibilitet och möjlighet för tillväxt.



BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 BEWi ÅRSREDOVISNING 201662

Introduktion Om BEWi Group Vårt ansvar Styrning Finansiella rapporter

Avstämning av eget kapital per den 1 januari 2015  
(övergångstidpunkten) och per den 31 december 2015

1 januari 2015 31 december 2015

ksek Noter

Enligt  
tidigare  

redovisnings- 
principer

Total effekt  
av övergång 

till IFRS
Enligt 
IFRS Noter

Enligt  
tidigare  

redovisnings- 
principer

Total effekt 
av övergång 

till IFRS
Enligt 
IFRS

TILLGÅNGAR         

Anläggningstill-
gångar         

Immateriella 
tillgångar         

Goodwill a, b) 269 905 -97 005 172 900 a, b) 224 618 -54 430 170 188

Övriga immateriella 
tillgångar c) 361 110 885 111 246 c)  891 99 247 100 138

Materiella anlägg-
ningstillgångar         

Byggnader och 
mark c) 134 780 8 541 143 321 c) 128 126 7 453 135 579

Övriga materiella 
anläggningstill-
gångar  187 029 0 187 029  179 606 0 179 606

Finansiella 
anläggningstill-
gångar  8 929 8 929  0 0 0

Uppskjutna skatte-
fordringar  d) 2 259 -2 259 0 d) 1 510 -1 510 0

Omsättningstill-
gångar         

Varulager         

Råvaror och förnöd-
enheter  e) 106 373 7 041 113 414  30 683 0 30 683

Varor under tillverk-
ning  5 293 0 5 293  4 184 0 4 184

Färdiga varor och 
handelsvaror  17 742 0 17 742  64 532 0 64 532

Kundfordringar och 
övriga kortfristiga 
fordringar  195 332 0 195 332  189 995 0 189 995

Likvida medel  89 065 0 89 065  111 583 0 111 583

Summa tillgångar  1 017 068 27 204 1 044 272  935 728 50 760 986 488
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1 januari 2015 31 december 2015

ksek Noter

Enligt  
tidigare  

redovisnings- 
principer

Total  
effekt av  

övergång  
till IFRS

Enligt  
IFRS Noter

Enligt  
tidigare  

redovisnings- 
principer

Total  
effekt av 

övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS

SKULDER OCH EGET 
KAPITAL         

Eget kapital f)    e)    

Aktiekapital  100 0 100 100 0 100

Övrigt tillskjutet kapital  232 350 0 232 350 232 350 0 232 350

Reserver i) 0 0 0 i) 0 -4 077 -4 077

Balanserat resultat inklu-
sive årets resultat  -27 598 20 647 -6 951 -6 095 45 365 39 270

Summa eget kapital  204 852 20 647 225 499 226 355 41 287 267 642

Innehav utan bestäm-
mandeinflytande  659 0 659 890 0 890

Långfristiga skulder        

Förpliktelser avseende 
ersättningar till anställda g) 0 7 355 7 355 g) 0 6 486 6 486

Avsättningar h) 4 058 450 4 508 h) 2 501 457 2 958

Uppskjutna skatteskulder d) 4 086 -1 249 2 837 d) 3 677 2 530 6 207

Skulder till kreditinstitut  358 249 0 358 249 255 266 0 255 266

Skuld till närstående 
bolag j) 29 244 1 635 30 879 j) 28 391 1 348 29 739

Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder  374 503 0 374 503 360 478 0 360 478

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter j) 41 417 -1 635 39 782 j) 58 170 -1 348 56 822

Summa eget kapital 
och skulder  1 017 068 27 204 1 044 272  935 728 50 760 986 488
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Avstämning av summa totalresultat för  
räkenskapsåret 2015

Räkenskapsåret 2015

Summa totalresultat, ksek Noter

Resultaträkning  
(enligt tidigare  

redovisnings-principer)

Total effekt 
av övergång 

till IFRS Enligt IFRS

Nettoomsättning  1 592 909 0 1 592 909

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående 
arbete för annans räkning  961 0 961

Övriga rörelseintäkter  683 0 683

Summa   1 594 553 0 1 594 553

Råvaror och förnödenheter e) -1 005 960 -7 041 -1 013 001

Handelsvaror  -75 623 0 -75 623

Övriga externa kostnader  -220 419 0 -220 419

Personalkostnader  g) -184 338 103 -184 235

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  c) -81 608 36 521 -45 087

Övriga rörelsekostnader  -579 0 -579

Rörelseresultat  26 026 29 583 55 609

Finansiella intäkter  193 0 193

Finansiella kostnader  h) -24 513 -7 -24 520

Finansiella poster - netto  -24 320 -7 -24 327

Andel av resultat från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden  16 917 0 16 917

Resultat före skatt  18 623 29 576 48 199

Inkomstskatt  d) 950 -3 070 -2 120

Årets resultat  19 573 26 506 46 079

Övrigt totalresultat     

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser i) 0 -4 077 -4 077

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen  g) 0 466 466

Inkomstskatt hänförlig till omvärdering av nettopensionsförpliktelsen  d) 0 -93 -93

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 0 -3 705 -3 705

Summa totalresultat för året  19 573 22 801 42 374



BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 65

Finansiella rapporter

a) Omräkning av rörelseförvärv
BEWi har valt att tillämpa det undantag som finns i IFRS 1 (se beskrivning av Undantag för rörelseförvärv ovan) och räkna om 
rörelseförvärv som skett från den 1 september 2014 och framåt. Per den 1 september 2014 skedde förvärv av bolagen Genevad 
Holding AB och Cabee Oy (ägare till Styrochem koncernen) samt förvärv av inkråmet i den svenska och danska förpacknings- 
verksamheten (Flamingo och Packaging). Det har inte skett några förvärv av koncernen efter den 1 september 2014 under räken-
skapsåren 2014 och 2015. De mest väsentliga skillnaderna mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 3, som är 
tillämpliga för det förvärv som skedde per den 1 september 2014 och vilket har räknats om, är att enligt IFRS 3 identifieras i större 
utsträckning immateriella tillgångar skilt från goodwill. Goodwillposten som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisnings- 
principer består av både förvärvsgoodwill och inkråmsgoodwill. I samband med förvärven förekom även förvärvsrelaterade utgifter 
vilka redovisades som en del av erlagd ersättning enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Enligt IFRS ska dessa utgifter 
kostnadsföras. På de övervärden som identiferats hänförliga till inkråmsförvärv uppstår ingen uppskjuten skatteskuld då bokförda 
värden överensstämmer med skattemässiga värden initialt.

I nedan tabell framgår den förändring av goodwillbeloppet, samt tillkommande nettotillgångar, som skett när förvärvsanalyserna 
räknades om i enlighet med IFRS 3:

Goodwill, baserat på förvärvsanalys per 1 september 2014 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper(ksek) 283 249

Justering vid omräkning av förvärvsanalys enligt IFRS 3 per den 1 september 2014:  

Kundrelationer 48 000

Varumärken 45 000

Teknologi 17 000

Byggnader och mark 8 500

Uppskjuten skatteskuld -5 100

Summa justering av nettotillgångar 113 400

Justering av förvärvsrelaterade kostnader (minskar erlagd köpeskilling) 2 477

Summa justering (minskning) av redovisad goodwill vid omräkning avförvärvsanalys enligt IFRS 3 115 877

Goodwill, enligt IFRS per den 1 september 2014 167 372

b) Goodwill
I redovisningen enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper skrevs goodwill av över den period den beräknades ge ekono-
miska fördelar. Enligt IFRS skrivs inte goodwill av utan istället genomförs årliga nedskrivningstest. De årliga nedskrivningstest 
som genomförts i enlighet med IFRS per den 1 januari 2015 samt per den 31 december 2015 har ej påvisat att något nedskriv-
ningsbehov av goodwill skulle föreligga. I och med att koncernen valt att i enlighet med undantaget i IFRS 1 räkna om förvärv 
som skett per den 1 september 2014 och framåt återläggs de avskrivningar på goodwill som gjorts enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper från och med detta datum. Återläggning av avskrivningar på goodwill som gjorts under räkenskapsåret 
2014 påverkar balanserad vinst (ingångsbalansräkningen) medan återläggning av avskrivningar och nedskrivningar på goodwill 
som gjorts under räkenskapsåret 2015 påverkar årets resultat. I nedan tabell framgår total påverkan på goodwillposten i sam-
band med övergång till IFRS:

 
 

Goodwill (ksek)

Per den  
1 januari 

2015

Till- 
kommande 

justering 
under 2015

Per  
den 31 

december 
2015

Goodwill enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 269 905  224 618

Återläggning av avskrivning och nedskrivning på förvärvsgoodwill 6 610 25 211 31 821

Återläggning av avskrivning på inkråmsgoodwill 6 592 19 775 26 367

Omklassificering till immateriella och materiella anläggningstillgångar samt redovisning av uppskjuten 
skatt enligt omräknad förvärvsanalys -113 400 0 -113 400

Justering avseende förvärvsrelaterade kostnader -2 477 0 -2 477

Omräkningsdifferens 5 670 -2 411 3 259

Summa justering av goodwill -97 005 42 575 -54 430

Summa goodwill IFRS 172 900 42 575 170 188
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c) Övriga Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar
Under a) ovan framkommer att ytterligare immateriella tillgångar i form av kundrelationer, varumärken och teknologi har iden-
tifierats samt materiella anläggningstillgångar i form av byggnader och mark som enligt IFRS inte ingår i goodwillposten utan 
redovisas separat. Nyttjandeperioden för kundrelationer har bedömts till 8 år, för teknologi till 10 år och för byggnader till 5-20 år. 
Varumärken bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod och testas i stället årligen för nedskrivning. Omräkning av förvärvet har 
skett per den 1 september 2014 varför avskrivningar på tillkommande immateriella och materiella anläggningstillgångar påbörjas 
från och med detta datum. Vidare tillkommer uppskjuten skatt kopplad till de förvärv som inte är inkråmsförvärv (redovisning 
samt upplösning). För uppskjuten skatt, se d) nedan. Nedan framgår de justeringar som skett av ingångsbalansen, per den  
1 januari 2015, respektive balansen per den 31 december 2015 hänförliga till immateriella och materiella anläggningstillgångar 
samt uppskjuten skatteskuld som tillkommit genom omräkning av förvärvet i enlighet med IFRS 3:

 
 
 
 
Tillkommande immateriella tillgångar vid omräkning av 
förvärvsanalys per den 1 september 2014 (ksek) Belopp

Till- 
kommande 

avskrivning/
upplösning upp-

skjuten skatt

Summa 
justering per 
den 1 januari 

2015

Till- 
kommande 

avskrivning/
upplösning 
uppskjuten 

skatt

Summa- 
justering 

per den 31 
december 

2015

Kundrelationer 48 000 -2 000 46 000 -6 000 40 000

Varumärken 45 000 0 45 000 0 45 000

Teknologi 17 000 -567 16 433 -1 700 14 733

Byggnader och mark 8 500 -255 8 245 -765 7 480

Uppskjuten skatteskuld -5 100 164 -4 936 493 -4 443

Valutakursdifferens immateriella tillgångar 0 3 452 3 452 -3 938 -486

Valutakursdifferens materiella anläggningstillgångar 0 296 296 -323 -27

Valutakursdifferens uppskjuten skatt 0 -177 -177 193 16

Tillkommande nettotillgångar 113 400 914 114 314 -12 040 102 274

      

Tillkommande immateriella tillgångar IFRS 110 000 885 110 885 -11 638 99 247

Tillkommande materiella anläggningstillgångar IFRS 8 500 41 8 541 -1 088 7 453

Tillkommande uppskjuten skatteskuld immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -5 100 -13 -5 113 686 -4 427

Återläggning av avskrivning på goodwill samt tillkommande avskrivningar på immateriella tillgångar har fått följande effekt på 
avskrivningar i koncernenens rapport över totalresultat för räkenskapsåret 2015 samt balanserat resultat per den 1 januari 2015:

Effekt på av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar i balanserat 
resultat och rapport över totalresultat (ksek)

Räkenskaps-
året 2015

Per den 1 
januari 2015

Återläggning av avskrivning och nedskrivning på förvärvsgoodwill 25 211 6 610

Återläggning av avskrivning på inkråmsgoodwill 19 775 6 592

Tillkommande avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar -8 465 -2 822

Summa effekt på avskrivningar i rapport över totalresultat 36 521 10 380



BEWi ÅRSREDOVISNING 2016 67

Finansiella rapporter

d) Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på samtliga IFRS justeringar i de fall justeringarna resulterar i temporära skillnader i balansräkningen. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt gällande skattesats i respektive land till vilken den underliggande tillgången eller skulden hör. 
Uppskjuten skatt är beräknade utifrån skattesatser i Sverige, Finland och Danmark. Uppskjuten skatteskuld och fordran kvittas då de 
föreligger legal rätt att kvitta aktuella skattefordringar mot aktuella skatteskulder.

I och med att goodwill inte skrivs av enligt IFRS upphör avskrivningar på goodwill i koncernen per den 1 september 2014 (för förklaring 
till omräkning av förvärv se a) ovan) uppstår framåtriktat en temporär skillnad avseende den del av goodwillposten som avser inkråms-
goodwill då avskrivning på denna del är skattemässigt avdragsgill. Underskottsavdrag i Finland värderas till samma belopp som den 
uppskjutna skatteskulden i Finland uppgår till. 

 
 
Uppskjuten skattefordran (ksek) Not

Per den 
1 januari 

2015

Per den 31 
december 

2015

Uppskjuten skattefordran enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 2 259 1 510

Uppskjuten skattefordran på förpliktelse avseende ersättningar till anställda gällande förmånsbestämd 
pensionsplan g) 1 471 1 299

Uppskjuten skattefordran på avsättning för återställande av mark h) 90 90

Uppskjuten skattefordran underskottsavdrag, Finland 4 960 3 039

Summa justering övergång IFRS 6 521 4 428

Nettning uppskjuten skattefordran mot uppskjuten skatteskuld -8 780 -5 938

Summa uppskjuten skattefordran enligt IFRS 0 0

 
 
Uppskjuten skatteskuld (ksek) Not

Per den 
1 januari 

2015

Per den 31 
december 

2015

Uppskjuten skatteskuld enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 4 086 3 677

Uppskjuten skatteskuld återläggning av avskrivning inkråmsgoodwill b) 1 010 4 041

Uppskjuten skatteskuld på tillkommande immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar 
vid omräkning av förvärv, netto efter upplösning av uppskjuten skatt p g a avskrivningar b) 4 936 4 443

Uppskjuten skatteskuld på återföring av nedskrivning av råvarulagret e) 1 408 0

Valutakursdifferens  177 -16

Summa justering  7 531 8 468

Nettning upskjuten skatteskuld mot uppskjuten skattefordran -8 780 -5 938

Summa uppskjuten skatteskuld enligt IFRS  2 837 6 207

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar förändras i takt med att den underliggande posten till vilken skatten hör förändras. 
Inkomstskatt i rapport över totalresultat är hänförliga till följande IFRS-justeringar fördelade på justeringar inom årets resultat och 
övrigt totalresultat.
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Justeringar avseende inkomstskatt redovisad inom årets resultat Not

Räkenskaps- 
året 2015

Uppskjuten skatt återläggning av avskrivning på inkråmsgoodwill c) -3 031

Uppskjuten skatt på återföring av nedskrivning av råvarulagret e) 1 408

Uppskjuten skatt förpliktelse avseende ersättningar till anställda gällande förmånsbestämd pensionsplan g) -21

Upplösning av uppskjuten skatt p g a avskrivningar av tillkommande immateriella och materiella anläggningstillgångar 
vid omräkning av förvärv c) 493

Uppskjuten skatt återställande av mark h) 1

Förändring uppskjuten skattefordran hänförlig till underskott i Finland -1 921

Summa justering av inkomstskatt i årets resultat -3 072

Justeringar avseende inkomstskatt redovisad i övrigt totalresultat  

Inkomstskatt förpliktelse avseende ersättningar till anställda gällande förmånsbestämd pensionsplan g) -93

Summa justering av inkomstskatt i övrigt totalresultat -93

e) Varulager 
Råvaror som innehas för användning i tillverkningen av varor skrivs inte ned under anskaffningsvärdet om den slutprodukt i vilken 
de ingår förväntas kunna säjas till ett pris som motsvarar eller överstiger anskaffningsvärdet. Enligt tidigare tillämpade redovis-
ningsprinciper görs värderingen post för post vilket lett till att posten råvaror skrivits ned trots att den ingår i en produkt som 
förväntas kunna säljas till ett pris som motsvarar eller överstiger anskaffningsvärdet. Vid övergången till redovisning enligt IFRS 
har därför nedskrivning av råvarulagret på 7 041 ksek återförts och uppskjuten skatteskuld på 1 048 ksek redovisats avseende 
justeringen per den 1 januari 2015. Balanserat resultat per den 1 januari 2015 ökar härmed med 5 633 kkr. Råvarulagret såldes 
under 2015 varför denna justering blir en periodiseringseffekt.

f) Omklassificeringar inom eget kapital och effekt på balanserat resultat
I IFRS delas inte koncernens eget kapital upp i bundet och fritt eget kapital. Vid en övergång till redovisning enligt IFRS 

omklassificeras den del av fria reserver som avser överkursfond till Övrigt tillskjutet kapital. 
Nedan sammanfattas de mest väsentliga effekter övergång till redovisning enligt IFRS har haft på balanserade vinstmedel 

inklusive årets resultat per den 1 januari 2015 (ingångsbalansräkningen):

  
ksek Not

Per den  
1 januari 

2015

Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper hänförligt till moderföretagets aktieägare 204 852

Återläggning av avskrivning på goodwill (förvärvsgoodwill och inkråmsgoodwill) b) 13 202

Tillkommande avskrivning på immateriella och materiella anläggningstillgångar identifierade vid omräkning förvärv c) -2 822

Återföring av nedskrivning av varulager e) 7 041

Avsättning för förmånsbestämd pensionsplan g) -7 355

Förvärvsrelaterade utgifter redovisas i balanserat resultat vid omräkning av förvärv a, b) -2 477

Avsättning avseende återställande av mark h) -450

Uppskjuten skatt d) 4 267

Omräkningsdifferens i) 9 241

Summa effekt på eget kapital vid övergång till IFRS  20 647

Eget kapital enligt IFRS hänförligt till moderföretagets aktieägare  225 499
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g) Förmånsbestämd pensionsplan 
Ersättningar efter avslutad anställning såsom pensionsför.
måner är indelade i avgiftsbestämda planer och förmåns- 
bestämda planer enligt IAS 19 Ersättningar till anställda.

I dotterföretaget BEWi Styrochem Oy finns förmånsbe-
stämda pensionsplaner vilka inte har redovisats i balansräk-
ningen enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. När 
det gäller förmånsbestämda planer för nuvarande och tidigare 
anställda i BEWI Styrochem Oy, kräver IFRS att aktuariella 
antaganden används för att beräkna förpliktelsens storlek per 
den 1 januari 2015 samt per den 31 december 2015. 

Baserat på de aktuarieberäkningar som inhämtats uppgår 
nettopensionsförpliktelsen till 7 355 ksek per den 1 januari 
2015 och till 6 486 ksek per den 31 december 2015. Effekten 
i resultaträkningen för räkenskapsåret 2015 uppgår till 103 
ksek och redovisas bland personalkostnader. Effekten i övrigt 
totalresultat uppgår till totalt 614 ksek och utgörs av omräk-
ningsdifferens på nettopensionsförpliktelsen uppgående till 
241 ksek, omvärdering av nettopensionsförpliktelsen  
(aktuariella vinster och förluster) uppgående till 466 ksek samt 
skatteeffekt uppgående till  -93 ksek.

h) Avsättningar för återställande av mark 
Enligt ett leasingavtal i dotterbolaget Styrochem Oy date-
rad den 15 oktober 1997, har företaget efter hyresperioden 
ett åtagande att återställa marken där fabriken står. BEWi 
anser att det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att återställa marken och för nedmontering. Vid 
övergången till redovisning enligt IFRS per den 1 januari 2015 
har därför en avsättning redovisats avseende återställandet 
av marken och en uppskjuten skattefordran beräknats. 
Avsättningen uppgår till 450 ksek per den 1 januari 2015 
och är värderad till nuvärde. Vid nuvärdeberäkning ökas det 
redovisade beloppet för avsättningen över tiden som en kon-
sekvens av att utbetalningstidpunkten närmar sig, ökningen 
redovisas bland finansiella kostnader i resultaträkningen.  
För räkenskapsåret 2015 uppgår effekten i resultaträkningen 
samt justering av beloppet för avsättningen i balansräkningen 
till 7 ksek.

i) Omföring av omräkningsdifferenser till reserver
Koncernen har valt att nollställa omräkningsdifferenser vid 
övergång till IFRS, se beskrivning under Undantag för acku-
mulerade omräkningsdifferenser ovan. Ingångsbalansen per 
den 1 januari 2015 har dock påverkats av omräkningsdifferen-
ser uppgående till 9 256 ksek kopplade till immateriella och 
materiella anläggningstillgångar samt uppskjuten skatt som 
tillkommit vid omräkning av förvärv.

Under räkenskapsåret 2015 redovisas omräkningsdiffe-
renser hänförliga till omräkning av dotterföretag, 2 161 ksek, 
omräkning av tillkommande nettotillgångar från förvärv (se 
ovan), -6 516 ksek samt omräkning av pensionsförpliktelsen, 
241 ksek i övrigt totalresultat. Total effekt av omräkningsdiffe-
renser i övrigt totalresultat uppgår till -4 114 ksek vilket också 
motsvarar utgående balans i reserver per den 31 december 
2015. Omräkningsdifferenser redovisas från och med räken-
skapsåret 2015 i ”Övrigt totalresultat” och ackumuleras i pos-
ten ”Reserver” inom eget kapital. En omklassificering har där-
för gjorts inom eget kapital avseende de valutakursdifferenser 

som är hänförliga till omräkning av utländska dotterbolag och 
som redovisats i balanserat resultat enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper, 2 161 ksek, vilket leder till en minskning 
av balanserat resultat och en ökning av posten ”Reserver” 
med 2 161 ksek. 

j) Omklassificeringar och omrubriceringar i balans-  
och resultaträkningen
Balansräkningen
Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av 
följande poster i balansräkningen; ”Kassa bank” benämns 
”Likvida medel”, samt ”Minoritetsintresse” benämns ”Innehav 
utan bestämmande inflytande”. Uppskjutna skattefordringar 
redovisas inte som en finansiell anläggningstillgång utan på en 
separat rad som inte hör till någon av kategorierna finansiella 
anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar eller 
immateriella tillgångar under IFRS.
Avsättningar ska enligt IFRS inte längre redovisas under egen 
rubrik benämnd ”Avsättningar”, utan redovisas under någon 
av rubrikerna ”Långfristiga skulder” eller ”Kortfristiga  
skulder” beroende på avsättningens karaktär. Posterna 
”Övrigt tillskjutet kapital” och ”Reserver” tillkommer enligt 
IFRS. I ”Övrigt tillskjutet kapital” klassificeras den del av en 
nyemission som avser betalning över aktiernas nominella 
värde samt aktieägartillskott. Omräkningsdifferenserna noll-
ställdes per den 1 januari 2015 varför posten ”Reserver” är  
0 i ingångsbalansräkningen. 

Räntekostnader på lån ska, enligt IFRS, redovisas som en 
del av lånet varför en omklassificering skett från upplupna 
kostnader. Skulden till närstående bolag har ökat med 1 635 
ksek per den 1 januari 2015 och med 1 348 ksek per den 
31 december 2015, upplupna kostnader har minskat med 
motsvarande belopp per dessa datum. 

Resultaträkningen
Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande 
poster i rapport över totalresultat; ”Ränteintäkter” benämns 
”Finansiella intäkter”, ”Räntekostnader och liknande resultat- 
poster” benämns ”Finansiella kostnader”. ”Skatt på årets 
resultat” benämns ”Inkomstskatt”. Enligt IFRS redovisas 
endast transaktioner med aktieägare direkt i eget kapital, 
övriga poster redovisas i övrigt totalresultat och balanseras i 
eget kapital. För BEWi betyder detta att valutakursdifferenser 
vid omräkning av utländska dotterföretag samt pensions- 
skulden redovisas i räkningen Övrigt totalresultat, och 
balanseras i posten ”Reserver” inom eget kapital. Härutöver 
redovisas omvärdering av nettopensionsförpliktelsen med till-
hörande skatteeffekt i övrigt totalresultat, denna effekt balan-
seras i posten ”Balanserat resultat inklusive årets resultat”.
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Moderföretagets  
resultaträkning 
Belopp i ksek Not 2016 2015

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader -924 -504

Summa rörelsens kostnader -924 -504

Rörelseresultat -924 -504

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4,5 956 923

Räntekostnader och liknande resultatposter 4,5 -799 -765

Summa resultat från finansiella poster 4,5 157 158

Bokslutsdispositioner 662 0

Resultat före skatt -767 -346

Skatt på årets resultat 6 0 0

Årets resultat -105 -346

Årets resultat överensstämmer med totalresultat för året. 
Noterna på sidorna 75 till 82 utgör en integrerad del av denna årsredovisning. 

Räkenskapsåret
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Moderföretagets 
balansräkning 
Belopp i ksek Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 234 008 234 008

Fordringar hos närstående bolag 8 29 566 28 232

Summa finansiella anläggningstillgångar 263 574 262 240

Summa anläggningstillgångar 263 574 262 240

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 9 13 098 1 261

Skattekonto 17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 0

Summa kortfristiga fordringar 13 125 1 261

Kassa och bank 10 2 524 682

Summa omsättningstillgångar 15 649 1 943

SUMMA TILLGÅNGAR 279 223 264 183

Noterna på sidorna 75 till 82 utgör en integrerad del av denna årsredovisning.
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Belopp i ksek Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (100 000 aktier) 11 103 100

Summa bundet eget kapital 103 100

Fritt eget kapital

Överkursfond 244 868 232 350

Balanserad vinst eller förlust -287 59

Årets resultat -105 -346

Summa fritt eget kapital 244 476 232 063

Summa eget kapital 244 579 232 163

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 12 2 470 2 470

Skuld till närstående bolag 12 28 909 27 604

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 13 144 63

Aktuella skatteskulder 0 17

Övriga kortfristiga skulder 806 628

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 315 1 238

Summa kortfristiga skulder 13 3 265 1 946

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 279 223 264 183

Noterna på sidorna 75 till 82 utgör en integrerad del av denna årsredovisning.
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Bundet eget kapital                                   Fritt eget kapital

Belopp i ksek Aktie-kapital Överskursfond
Balanserade 

vinstmedel Summa

Ingående balans per 1 januari 2015 100 232 350 59 232 509

Årets resultat -346 -346

Summa totalresultat 100 232 350 -287 232 163

Utgående balans per 31 december 2015 100 232 350 -287 232 163

Årets resultat -105 -105

Summa totalresultat 100 232 350 -392 232 058

Transaktioner  med aktieägare, redovisade 
direkt i eget kapital 3 12 518 12 521

Utgående balans per 31 december 2016 103 244 868 -392 244 579

Noterna på sidorna 75 till 82 utgör en integrerad del av denna årsredovisning.

Moderföretagets rapport över  
förändringar i eget kapital
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Moderföretagets 
kassaflödesanalys 

Belopp i ksek Not 2016 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster -923 -504

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 678

Erhållen ränta 956 923

Erlagd ränta -816 -765

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -105 -346

Förändring övriga kortfristiga fordringar -13 199 252

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 2 625 741

Summa förändring av rörelsekapital -10 574 993

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 679 647

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 12 521 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 521 0

Minskning/ökning likvida medel

Årets kassaflöde 1 842 647

Likvida medel vid årets början 682 35

Likvida medel vid årets slut 10 2 524 682

Noterna på sidorna 75 till 82 utgör en integrerad del av denna årsredovisning.

Räkenskapsåret
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1 ALLMÄN INFORMATION
Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och 
med säte i Solna med adress Evenemangsgatan 31, 169 79 
Solna.  

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i  
tusentals kronor (ksek). Uppgift inom parantes avser jäm- 
förelseåret.  

2 SAMMANFATTNING AV MODERFÖRETAGETS VIKTI-
GA REDOVISNINGSPRINCIPER   
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa princi-
per har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte 
annat anges.     

Årsredovisningen för moderföretaget är upprättad i 
enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncernens redovisningsprinciper, 
som beskrivs i not 2 i koncernredovisningen, anges dessa 
nedan. 

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i 
koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att  
tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till 
RFR 2 har inte haft några effekter på resultat- och balans- 
räkningen, eget kapital eller kassaflöde.

Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärde-
metoden.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redo-
visningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedöm-
ningar vid tillämpningen av moderföretagets redovisnings- 
principer. De områden som innefattar en hög grad av bedöm-
ning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredovis-
ningen anges i koncernredovisningens not 4.

Moderföretaget utsätts genom sin verksamhet för en 
mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och 
ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Moderföretagets över-
gripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten 
på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera 
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. För mer information om finansiella risker hänvisas till 
koncernredovisningen not 3. 

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen i de fall som anges nedan:

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens 
uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital 
följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla 
de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad 
i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst 
avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital. 

Andelar i dotterföretag     
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet in-
kluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggs-
köpeskillingar.      

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag 
minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är 
detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. 
Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i 
koncernföretag”.      

     
Finansiella instrument     
IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument 
värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder 
kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att 
innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets 
princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Redovisningsprinciper,  
bokslutskommentarer och noter 

MODERFÖRETAGET  
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NOT 3 Operationell leasing

 
Moderföretaget har inte haft några leasingavtal under räkenskapsåret.  

NOT 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och liknande resultatposter   

2016 2015

Ränteintäkter, koncernföretag 924 923

Valutakursvinst 32 0

Totala ränteintäkter och liknande resultatposter 956 923

Räntekostnader -701 -703

Räntekostnader, koncernföretag -82 -62

Valutakursförlust -7 0

Övriga finansiella kostnader -9 0

Totala räntekostnader och liknande resultatposter -799 -765

Summa finansiella poster – netto 157 158

NOT 5 Valutakursdifferenser -netto

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:
2016 2015

Finansiella poster - netto 25 0

 Summa 25 0
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NOT 6 Skatt på årets resultat

Redovisad skatt i resultaträkningen

2016 2015

Aktuell skatt:

Aktuell skatt på årets resultat 0 0

Justeringar avseende tidigare år 0 0

Summa aktuell skatt 0 0

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av skatte-
satsen för moderföretaget enligt följande:

2016 2015

Resultat före skatt -105 -346

Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (22 %) 23 76

Skatteeffekter av:

Skatt hänförlig till ej redovisade underskottsavdrag -23 -76

Summa redovisad skatt 0 0

Outnyttjat underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår till 450 (346).

NOT 7 Andelar i dotterbolag

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 234 008 234 008

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 234 008 234 008

Utgående redovisat värde 234 008 234 008
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Namn Org-nr

Säte samt  
registrerings- och 
verksamhetsland

Antal 
aktier

Andel  stam- 
aktier som direkt 

ägs av moder- 
företaget (%)

Andel  
stamaktier 
som ägs av  

innehav utan  
bestämmande  
inflytande (%)

Bokfört 
värde

2016-12-31

Bokfört 
värde

2015-12-31

Direkt ägda

Genevad Holding AB 556707-1948 Norrtälje, Sverige 100 000 100 0 234 008 234 008

Nedanstående företag ingår i underkoncernen till BEWi Group med Genevad Holding AB, 556707-1948, som moderföretag.

 

Namn Org-nr

Säte samt  
registrerings- och 
verksamhetsland

Antal 
aktier

Andel   
stamaktier 

som direkt ägs 
av moder- 

företaget (%)

Andel  
stamaktier 
som ägs av  

innehav utan  
bestämmande  
inflytande (%)

Bokfört 
värde

2016-12-31

Bokfört 
värde

2015-12-31

Indirekt ägda

Genevad Vårgårda Holding AB 556144-2426 Laholm, Sverige 946 90,1 0 42 485 42 485

Bewi Insulation AB 556541-7788 Norrtälje, Sverige 6 302 100 0 30 127 30 127

BWI Dorotea AB 556669-9434 Norrtälje, Sverige 12 000 100 0 1 701 1 701

IBO System AB 556628-9178 Herrljunga, Sverige 100 100 0 100 100

Norden Insulation AS 986 795 693 Norge 1 000 100 0 7 783 5 892

BEWI Cabee Oy 2083942-8 Finland 44 355 100 0 62 516 20 126

BEWI Flamingo AS DK31867304 Danmark 500 000 100 0 30 644 30 644

BEWI Packaging AB 556961-3309 Norrtälje, Sverige 500 100 0 15 050 15 050

NOT 8 Fordringar hos närstående bolag

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 28 231 29 407

Omräkning av utländsk valuta 1 335 -1 175

Utgående redovisat värde 29 566 28 232
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NOT 9 Övriga kortfristiga fordringar

2016-12-31 2015-12-31

Fordringar hos koncernföretag 13 098 1 261

Summa 13 098 1 261

NOT 10 Kassa och bank

2016-12-31 2015-12-31

Banktillgodohavanden 2 524 682

Summa 2 524 682

NOT 11 Aktiekapital

För upplysning om aktiekapitalet, se koncernens not 20.

NOT 12 Långfristiga skulder

2016-12-31 2015-12-31

Skulder till koncernföretag 2 470 2 470

Skulder till närstående bolag 28 909 27 604

Summa 31 379 30 074
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Skulder till koncernföretag är i SEK förfaller fram vid anmodan och löper med en genomsnittlig ränta på 3,25% per år (2015: 
3,27% per år). Skulder till närstående bolag är i euro. Delar av skulden är efterställda banklån i koncernen medan delar av skuld 
förfaller fram till 2019. Genomsnittlig ränta på 2,4% per år (2015: 2,4% per år). 

Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är som följer: 

Redovisat värde Verkligt värde

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Skulder till koncernföretag 2 470 2 470 1 600 2 470 2 470 1 600

Skulder till närstående bolag 28 909 27 604 29 244 28 909 27 604 29 244

Summa 31 379 30 074 30 844 31 379 30 074 30 844

Redovisat värde på moderbolagets upplåning bedöms vara en god approximation av dess verkliga värde då lånen löper med 
rörlig ränta.

Långfristiga skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen uppgår till 19 707 (19 658).

Likviditetsrisk
Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen 

återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. 

Per 31 december 2016 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Skulder till närstående 1 458 1 297 1 092 25 281

Övriga kortfristiga skulder 3 121 0 0 0

Summa 4 579 1 297 1 092 25 281

Per 31 december 2015 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Skulder till närstående 1 382 1 302 10 557 25 675

Övriga kortfristiga skulder 1 883 0 0 0

Summa 3 265 1 302 10 557 25 675

NOT 13 Övriga kortfristiga skulder 

2016-12-31 2015-12-31

Skulder till koncernföretag 144 63

Övriga kortfristiga skulder 3 120 1 883

Summa 3 265 1 946

Det verkliga värdet på kortfristiga skulder motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.
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NOT 14 Finansiella instrument per kategori

2016-12-31
Låne- och 

kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andelar i koncernföretag 234 008 234 008

Långfristiga fordringar hos närstående bolag 29 566 29 566

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 13 098 13 098

Kassa och bank 2 524 2 524

Summa 279 196 279 196

Övriga finansiella 
skulder Summa

Skulder i balansräkningen

Långfristiga skulder till koncernföretag 2 470 2 470

Långfristiga skulder närstående bolag 28 909 28 909

Kortfristiga skulder till koncernföretag 144 144

Övriga kortfristiga skulder 806 806

Summa 32 329 32 329

2015-12-31
Låne- och 

kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andelar i koncernföretag 234 008 234 008

Långfristiga fordringar hos närstående bolag 28 232 28 232

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1 261 1 261

Kassa och bank 682 682

Summa 264 183 264 183

Övriga finansiella 
skulder Summa

Skulder i balansräkningen

Långfristiga skulder till koncernföretag 2 470 2 470

Långfristiga skulder närstående bolag 27 604 27 604

Kortfristiga skulder till koncernföretag 63 63

Övriga kortfristiga skulder 628 628

Summa 30 765 30 765
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NOT 15 Ställda säkerheter

2016-12-31 2015-12-31

Borgensförbindelser för koncernskulder 47 178 70 751

Pantsatta aktier i dotterbolag 234 008 234 008

Summa 281 186 304 759

NOT 16 Närstående 

Följande transaktioner har skett med närstående:

Lån från närstående 2016-12-31 2015-12-31

Lån från ägare 

Vid årets början 27 604 29 244

Omräkning av utländsk valuta 1 305 -1 640

 Vid årets slut 28 909 27 604

Räntekostnaderna på lån från närstående ingår i posten upplupna kostnader och förutbetalda intäkter med 787 ksek  
(2015-12-31; 702 ksek)

Lån från närstående avser lån från ägare. Långivare är BEWi Holding AS och Verdane. 
Delar av lånen till närstående är efterställda extern upplåning, delar av lånen förfaller till betalning senast 2019 med en årsränta 

på 2,4 %. Lånen är inte pantsatt och betalas kontant. 
Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av koncernens not 6.
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Koncernens och moderföretagets resultat- och  
balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman  

2017-06-30 för fastställelse.

Stockholm  2017-06-16
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i BEWI Group AB (publ),  
org.nr 556972-1128

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för BEWi Group AB (publ) för år 2016. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
26-83 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget respektive 
rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning 
för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1–25. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern- 
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör  
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den infor-
mation som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som 
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig- 
heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.
se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.
pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH  
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk- 
ställande direktörens förvaltning för BEWi Group AB (publ) för 
år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon  
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att 
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/
rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Stockholm den 16 juni 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
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Ordlista
Cellplast Samlingsnamn för en mängd olika expanderade 
plaster. Vanligt förekommande typer av cellplast är EPS,  
XPS och EPP.

EPS expanderad polystyren. Består av små pärlor som  
smälts samman under värme och tryck. EPS har god  
isoleringsförmåga och hög fukttålighet.

EPP expanderad polypropylen. Har mycket god stötupptag-
ningsförmåga, god värmetålighet och är resistent mot de  
flesta kemikalier.

GPPS General Purpose Polystyrene är en polymer  
styrenmonomer.

HVAC värme, ventilation, luftkonditionering.

XPS extruderad polystyren. Är ett jämnare material än  
cellplast av PES-typ. Används för konstruktioner med  
höga krav på hållfasthet och fukttålighet.
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Form och produktion
BEWi Group i samarbete med Narva

Illustration 
Narva
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BEWi GROUP HUVUDKONTOR
Evenemangsgatan 31
SE-169 79 Solna, Sverige
Tel: 0176-208 500
Epost: info@bewi.com

SVERIGE
BEWi Insulation AB
Bruksgatan 2
SE-312 40 Genevad

BEWi Insulation AB
Östra Polarvägen 2
SE-917 32 Dorotea

BEWi Insulation AB
Braxenvägen 8
SE-761 41 Norrtälje

BEWi Packaging AB
Kanalvägen 6
SE-362 54 Urshult

BEWi Insulation AB
Åleden 13
SE-447 35 Vårgårda

BEWi Packaging AB
Jönköpingsvägen 51-53
Box 117
SE-331 21 Värnamo

DANMARK
BEWi A/S
Hobro, Havrevaenget 1
DK-9500 Hobro
flamingo@bewi.com

BEWi Insulation Denmark
Torvegade 41
DK-7160 Törring
Tel: +45 72 15 7900
flamingo@bewi.com

BEWi Group, Braxenvägen 8, SE 761 41 Norrtälje
+46 176 208 500 | www.b wigroup.com | bewigroup@bewi.com 

BEWi A/S
Potmosevej 25-29, Såby
DK-8752 Östbirk
flamingo@bewi.com

BEWi Flamingo A/S
Österled 30
DK-4300 Holbaek
Tel: +45 72 15 79 00
flamingo@bewi.com

FINLAND
BEWi Styrochem Oy
P.O.Box 360
FI-06101 Porvoo
Tel: +358 207 620 200

BEWi M-Plast Oy
Varikkotie 4
FI-73600 Kaavi
Tel: +358  207 559 200
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