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Organisk tillväxt Organisk tillväxt definieras som ökning i nettoomsättning för rapportperioden jämfört med motsvarande 
period föregående år, exklusive påverkan från valuta och förvärv. Organisk tillväxt är ett väsentligt nyckel-
tal, då det visar på den underliggande omsättningstillväxten.

EBITDA Resultat före räntor, skatter och av- och nedskrivningar. EBITDA är ett nyckeltal som koncernen anser 
vara relevant för att förstå vinstgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal EBITDA i förhållande till omsättningen uttryckt som ett procenttal. EBITDA-marginalen är ett nyckeltal 
som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och för jämförelser med andra 
bolag.

EBITDA före 
jämförelsestörande 
poster

Ett normaliserat resultat före räntor, skatter och av- och nedskrivningar, dvs poster av engångskaraktär 
och avvikelser är återlagda. EBITDA före jämförelsestörande poster är ett nyckeltal som koncernen anser 
vara relevant för att förstå resultatet justerat för poster av engångskaraktär som påverkar jämförbarheten.

Justerad 
EBITDA-marginal

EBITDA före jämförelsestörande poster i förhållande till omsättningen uttryckt som ett procenttal. Juste-
rad EBITDA-marginal är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet 
och för jämförelser med andra bolag.

EBIT Resultat före räntor och skatter. EBIT är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant då det möjliggör 
jämförelser av lönsamheten över tid oberoende av bolagsskattesats och finansieringsstruktur. Däremot 
inkluderas avskrivningar som är ett mått på resursförbrukning som är nödvändig för att generera resultatet. 

EBIT-marginal EBIT-marginal i förhållande till omsättningen uttryckt som ett procenttal. EBIT-marginalen är ett nyckel-
tal som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och för jämförelser med andra 
bolag.

Justerad  
EBIT-marginal

EBIT före jämförelsestörande poster i förhållande till omsättningen uttryckt som ett procenttal. Justerad 
EBIT-marginal är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och 
för jämförelser med andra bolag.

Operativt  
kassaflöde

Resultat före räntor och skatter justerat för ej kassaflödespåverkande poster och förändring i rörelse- 
kapital. Det operativa kassaflödet är ett nyckeltal som visar på rörelsens bidrag till kassaflödet för  
finansiering av investeringar och förvärv.

Soliditet Totalt eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten är ett nyckeltal som koncernen anser vara 
relevant för att bedöma koncernens finansiella hävstång.

Nettoskuld Räntebärande skulder, exklusive förpliktelser avseende ersättningar till anställda, med avdrag för likvida 
medel. Nettoskulden är ett nyckeltal som är relevant, dels för att koncernens covenant-beräkning baseras 
på detta nyckeltal, dels för att det visar på koncernens finansieringsbehov.

Definitioner av alternativa nyckeltal
som inte är definierade av IFRS

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 isole-
ringsförmåga och hög fukttålighet.

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

GPPS General Purpose Polystyrene är 
en polymer styrenmonomer.

HVAC värme, ventilation, luftkonditio-
nering.

XPS extruderad polystyren. Är ett jäm-
nare material än cellplast av PES-typ. 
Används för konstruktioner med höga 
krav på hållfasthet och fukttålighet.

DEFINITIONER
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En europeisk koncern  
med ursprung i Norden

Hållbarhet är en del av BEWiSynbras strategi och koncernen arbetar aktivt för att vara en ansvarsfull leverantör av 
innovativa produkter och lösningar som gör byggnader, transporter och infrastruktur mer klimateffektiva.

Efter fyra decennier av organisk tillväxt och strategiska företagsförvärv på flertalet marknader är 
BEWiSynbra en ledande branschaktör i Norden och Västeuropa. BEWiSynbra skapar värde för  
sina kunder och bidrar till samhället genom att utveckla och tillverka produkter och lösningar för 
isolering av byggnader, förpackningar, komponenter till fordon och infrastruktur – områden med 
höga krav på hållbarhet, energieffektivitet och god resursanvändning.

i byggnader vid transporter i infrastruktur
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Nettoomsättning
2 189 MSEK

Nettoomsättning
1 669 MSEK

Nettoomsättning
1 475 MSEK

Årligt återvinningsmål

60 000 
ton EPS

Justerad EBITDA-marginal
53 MSEK

Justerad EBITDA-marginal
306 MSEK

Justerad EBITDA-marginal
236 MSEK

RAW

Segmentet för råmaterial utvecklar och producerar vit och 
grå expanderad polystyren (EPS) och BioFoam (expan-
derade biopolymerer), så kallade EPS-pärlor, alternativt 
cellplast. Råmaterialet, EPS-pärlor, saluförs både internt 
och externt för vidare produktion av slutprodukter. 

Packaging & Components

Insulation

Segmentet utvecklar och tillverkar ett omfattande sortiment 
 av isoleringsprodukter för byggnadsindustrin och för an- 
läggningar av infrastruktur, exempelvis fyllnadsmaterial för 
vägbankar, isoleringselement och olika byggnadssystem. 
Materialen utgörs främst av expanderad polystyren (EPS) 
och extruderad polystyren (XPS). BEWiSynbra är en av de 
större europeiska tillverkarna av EPS-baserade isolerings-
produkter.

Råmaterialet EPS produceras 
av koncernens fabriker i Borgå 
i Finland och Etten-Leur i 
Nederländerna

Packaging & Components 
har 17 anläggningar i sex 
länder för tillverkning av 
förpackningslösningar  
och komponenter.  

Insulation har 12 anläggningar i 
sex länder för tillverkning av 
isoleringsprodukter för bygg-
nadsindustrin och anläggningar 
av infrastruktur. Koncernen  
har också minoritetsintressen 
i sex fabriker i Frankrike och  
sex fabriker i Tyskland.

BEWiSynbra har återvinnings- 
verksamheter i Sverige, 
Norge, Danmark, Belgien  
och Portugal.

Segmentet utvecklar och tillverkar kundanpassade och 
standardmässiga förpackningslösningar och tekniska  
komponenter för kunder inom många industrisektorer. 
Exempel är lådor för transport av färsk fisk och andra 
livsmedel, skyddande förpackningar för läkemedel och 
elektronik, samt komponenter för bilar och värmesystem. 
Materialen utgörs främst av expanderad polystyren (EPS), 
expanderad polypropylen (EPP) samt fabricated foam.

Återvinningsverksamhet 

BEWiSynbra har ett årligt återvinningsmål om 60 000 
ton EPS. Det är affärsområdet BEWiSynbra Circular 
som arbetar med koncernens insamling och återvinning 
av EPS via marknadsinitiativet Use-ReUse. För att nå 
målet förvärvades två återvinningsföretag i Belgien och 
Danmark under 2019. En verksamhet etablerades också 
för insamling och återvinning i Portugal.

BEWiSYNBRA I KORTHET

BEWiSynbra i korthet
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1980 BEWi grundas 
I Norge av familjen 
Bekken. Fokus på 
förpackningar och 
byggnadsisolering.

2018 Förvärv av det  
holländska bolaget Synbra 
samt verksamheter för fisk- 
lådor och fordonskomponenter. 
Lansering av återvinningsverk-
samheten BEWiSynbra Circular.

2019 Förvärv av de danska och 
belgiska återvinningsverksam-
heterna EcoFill och Eurec samt 
Saint Gobains EPS-verksamhet 
i Frankrike.

2006 BEWi 
expanderar till 
Sverige.

2012 Förvärv av 
Thermisol SE med  
två fabriker i Sverige.

2014 Sammanslagning av 
BEWi och EPS-tillverkaren 
StyroChem till BEWiGroup 
och förvärv av förpack-
ningsverksamheter från 
SCA Packaging.

2016 Investering i 
extruderingsteknologi 
i Borgå i Finland.

2017 Förvärv av finsk 
XPS-tillverkare och 
svenska förpack-
ningsverksamheter.

BEWiSYNBRA I KORTHET

BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt 
integrerade tillverkarna av expanderbar polystyren 
i Europa med fokus på hållbara lösningar för för-
packningar, komponenter samt isolering av bygg-

nader. BEWiSynbras breda kundbas bygger på 
långvariga relationer. Innovation och hållbarhet är 

viktiga drivkrafter för verksamheten. 

BEWiSYNBRAS VÄRDESKAPANDE

Mission
& Vision

Cirkulär ekonomi

FörvärvInnovation

1980-2000
Lokala verksamheter

2000–
Expansion i Norden

2014–
Vertikal integration

2018
Expansion i Europa
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Innehåll

BEWiSynbra Group AB (publ) kombinerade års- och hållbarhetsredovisning  
för 2019 är en beskrivning av koncernens verksamhet och viktiga hållbarhets-
aspekter enligt kapitel 6 i årsredovisningslagen. Uppgifter relaterade till hållbar-
hetsaspekter finns i hållbarhetsavsnittet på sidorna 25–29, och riskavsnittet på 
sidorna 30–32.

INNEHÅLL

EN INTERNATIONELL KONCERN
2019 i korthet 7 
VD har ordet 8-9

STRATEGI
Samhällstrender som skapar  
marknader och drivkrafter 10-11
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Den cirkulära ekonomin 16-17
Förvärv 18
Innovation 19
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Långsiktigt värdeskapande 20-21
Raw 22
Packaging & Components 23
Insulation 24

HÅLLBARHETSRAPPORT
BEWiSynbra och hållbarhet 25
Miljömässig hållbarhet 26
Social hållbarhet 27
Produktmässig hållbarhet 27
BEWiSynbra i samhället 28
BEWiSynbras samhällsengagemang 29

BOLAGSSTYRNING
Risker och riskhantering 30-32
Bolagsstyrningsrapport 33-35
Styrelse 36
Koncernledning 37

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelse 38-43
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Innehållsförteckning 46
Finansiella rapporter och noter 47–97
Påteckning 98
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Definitioner och ordlista 103

Design och produktion: BEWiSynbra Group i samarbete med Prinnova  
och RHR/CC. Foto: Victor Brott, Stig Göran Nilsson och Martti Timonen.
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2019 – fortsatt tillväxt med fokus 
på cirkulär expansion

November/December
Etablering i Portugal av verksamhet för insamling och åter- 
vinning av begagnade EPS-fisklådor från fiskeindustrin i 
Portugal och närliggande länder.
November
Gemensamt förvärv med HIRSCH Servo Group av sex  
produktionsenheter för isoleringsprodukter av EPS i Frank- 
rike och 49,9 procent av aktierna i det franska bolaget 
Isossol av ett dotterbolag till Saint-Gobain. Genom för- 
värvet har BEWiSynbra gått in på en ny marknad och blir  
ett av de ledande företagen för isoleringsmaterial i Frankrike. 
Oktober
Lansering av EPS framställd av 100 procent återvunnet 
material, världens första. BEWiSynbra sluter livscykeln för 
EPS och minskar avfallet och sin påverkan på miljön. 
Juli
Förvärv av 51 procent av det danska återvinningsföretaget 
Eurec, som samlar in, kompakterar, vidareförädlar och salu-
för återvunnet EPS-avfall och plaster. 
Mars
Förvärv av 51 procent av det belgiska företaget Eco Fill.  
Det första bolaget inom ramen för koncernens återvinnings-
verksamhet. 
Februari 
Lansering av Use-ReUse, ett koncept för att öka medveten-
heten om fördelarna med att återvinna EPS. Med introduk- 
tionen av Use-ReUse sätter BEWiSynbra en ny bransch- 
standard för återvinning av EPS.

NETTOOMSÄTTNING

4 552 MSEK

INVESTERINGAR

151MSEK

MEDARBETARE

1 254
FÖRSÄLJNING I

35 LÄNDER

2019 I KORTHET

BEWiSynbra finalist vid Återvinningsgalan
BEWiSynbra var en av tre finalister i kategorin Årets Innovatör – avfall 
och återvinning, vid Återvinningsgalan 2020 i Stockholm. 

Galan presenteras årligen sedan 2008 av branschtidningen Recycling, 
Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige. Syftet med galan är att driva 
utvecklingen framåt inom området, visa på goda exempel och premiera 
innovation och entreprenörskap.

KONCERNENS NYCKELTAL
Belopp i MSEK (med undantag för procent och rörelsetal) 2019 2019 exkl. IFRS 16 2018

Nettoomsättning 4 552,4 4 552,4 3 905,3

Justerad EBITDA 548,8 469,0 316,7

Justerad EBITDA marginal (%) 12,1 10,3 8,1

Justerad EBITA 332,5 310,2 211,7

Justerad EBITA marginal (%) 7,3 6,8 5,4
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BEWiSynbra – ledande aktör  
i en dynamisk bransch

På produkt- och tjänstesidan utökades vår portfölj bland annat 
med världens första EPS framställt av 100 procent återvunnet 
material och genom att Use-ReUse, vår nybildade organisation 
för insamling och återvinning av EPS, började samarbeta med 
byggföretag och andra aktörer. 

Flera strategiskt viktiga förvärv genomfördes: 
• köpen av 51 procent av det belgiska företaget Ecofill och  
   51 procent av det danska företaget Eurec som stärker vår  
    återvinningsverksamhet
• det gemensamma förvärvet med HIRSCH av sex fabriker   
   i Frankrike som innebär expansion av isoleringsverksam- 
   heten och insteg på en ny marknad

Vi ägnade mycket engagemang åt att utveckla och 
stärka vår koncernstruktur för att kunna fortsätta vara en 
ledande aktör i arbetet för en cirkulär ekonomi. Vi inrät-
tade bland annat en ny koncernövergripande funktion 
för Human Resources för företagskultur, värderingar 
och processer som ska säkra ledarutveckling och 
kompetensförsörjning. Vi fortsatte också integrations-
arbetet, som inleddes redan 2018, genom att anpassa 
organisationen i vår svenska verksamhet. I början av 
2020 har vi annonserat förvärvet av en produktions-
anläggning för isoleringsprodukter i Norrköping dit 
produktionen kommer att överföras från anläggningen 
i Norrtälje som därefter stängs i början av 2021.

Året präglades också av ett högt utbud på mark-
naden för EPS råmaterial vilket ledde till lägre priser. 

Det påverkade intäkter och lönsamhet negativt i vårt 
upstreamsegment RAW, medan marginalpåverkan 
blev positiv för segmenten för färdiga produkter, 
downstream. Det visar att vår integrerade affärsmodell, 

VD HAR ORDET

Under 2019 fortsatte vi arbeta och leverera enligt vår tillväxtfilosofi 
genom att lansera nya produkter och tjänster samtidigt som vi 
fortsatte expandera på nya geografiska marknader.
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som omfattar hela kedjan från produktion av råvara till slut-
produkter, diversifierar vår exponering mot marknaden och 
gör oss väl positionerade för olika marknadsscenarier.

Utveckling och tillväxt 
Paris-avtalet följs av lagstiftning och regleringar för ett mer 
hållbart samhälle. EU-kommissionens målsättning om ett 
klimatneutralt Europa senast 2050 och att all plast som till- 
verkas i Europa ska bestå av 25 procent återvunnen plast 
senast 2025, har naturligtvis en direkt påverkan på oss.

Plast är ett fantastiskt material som bidrar med många 
praktiska lösningar i samhällslivet och varje år produceras 
över 400 miljoner ton i världen enligt OECD. Samhället är 
utan tvekan beroende av plast, inte minst livsmedels- 
industrin, där plasten har en unik förmåga att skydda livs- 
medel och bidra till minskat matsvinn. Vi använder alla  
dagligen plast i olika produkter och funktioner, ofta utan  
att ens tänka på det.

Den viktiga frågan är vad som händer med plastprodukter 
när de tjänat ut. Det är stora mängder varje år och en stor 
andel av den plast som samlas in går till förbränning. Det 
ger el och värme men bidrar samtidigt till klimatpåverkan. 
Plasten borde istället i första hand återanvändas och i 
andra hand materialåtervinnas. Energiåtervinning genom 
förbränning borde bara vara ett alternativ när inget annat 
återstår. Det finns i samhället enorma mängder plast att tillgå 
som till mycket större del borde återanvändas istället för att 
förbrännas. Vi bedömer att en cirkulär plastekonomi kan 
skapas redan idag, men då måste plasten cirkulera bättre i 
våra kretslopp. För att det ska bli verklighet krävs lagstiftning 
för att begränsa möjligheten att använda jungfruliga fossila 
råvaror för produktion av plast. Det borde också införas reg-
leringar om att plast borde återanvändas eller återvinnas. Det 
krävs också att energiåtervinning av plast genom produktion 
av el, värme och bränslen successivt fasas ut och förbjuds. 

Hantering av hela värdekedjan
Hållbarhet är en del av BEWiSynbras strategi och koncernen 
är proaktiv för en cirkulär ekonomi. Genom att hantera hela 

värdekedjan kan vi sluta cirkeln och samtidigt leda bran-
schens utveckling mot ett cirkulärt arbetssätt. En cirkulär 
inställning innebär att ta ansvar för EPS hela livscykel, från 
upphandling av insatsvaror till produktutveckling och produk-
tion till insamling och återvinning av EPS som bildar råvara till 
nya produkter. I slutet av året fick vi ett viktigt erkännande för 
vårt arbete med hållbarhet då vi utsågs till en av tre finalister i 
den svenska återvinningsgalan 2020. Vår danska isolerings-
verksamhet är nu också nominerad till Byggeriets Klimapris 
2020. Många av de förvärv vi genomförde under 2018 och 
2019 är ett led i strategin att arbeta cirkulärt. Vi ser det som 
affärsmöjligheter som ger oss tillfälle till utveckling och tillväxt.

Nu går vi in i 2020. Året har börjat bra med nyförvärv, inte 
minst inom hållbarhetsområdet. Men världen blev också 
abrupt varse om Covid-19 och för konsekvenserna av dess 
framfart. Detta påverkar det mesta i samhället, inte minst 
genom stängda gränser och utmaningar med logistik. Vår 
bedömning är att vi kommer se en påverkan på försäljning 
under krisens mest intensiva fas. Påverkan under resten av 
året är fortfarande osäker vilket gör det svårt att bedöma 
vilken inverkan detta har på BEWiSynbra. Samtidigt som 
vi planerar för alternativa scenarier fortsätter vi även våra 
pågående projekt, och vi har utrymme för kompletterande 
strategiska förvärv och söker aktivt möjligheter i marknaden.

Tio år i koncernen i olika seniora roller har givit mig djup 
och bred kunskap om branschen och BEWISynbra. Den 1 
januari 2020 utnämndes jag till vd och koncernchef och det 
är med stor entusiasm och energi jag nu ser fram emot att 
tillsammans med våra medarbetare och kunder ta koncernen 
till nästa nivå när vi går in i nya tider med cirkulära strategier 
och hållbarhet som prioriteringar.

Solna i april 2020

Jonas Siljeskär, VD och koncernchef

VD HAR ORDET
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STRATEGI

Globala trender som skapar  
marknader och drivkrafter

Ett branschperspektiv

GLOBALISERING OCH DIGITALISERING

URBANISERING

HÅLLBARHET
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STRATEGI

Hållbarhet
Den globalt ökande medvetenheten om vikten av en hållbar samhällsutveckling innebär bland 
annat starkare fokus på effektiv resursanvändning och lägre utsläpp av koldioxid. FN har satt 
upp 17 globala mål som bland annat omfattar tillgång till hållbar och modern energi samt håll-
bara produktions- och konsumtionsmönster. På EU-nivå ska medlemsstaterna senast den 31 
december 2020 ha genomfört att alla nya byggnader är nära nollenergibyggnader. Lagstiftare 
på nationell nivå följer EUs regleringar. För många tillverkningsföretag är effektivare användning 
av råvaror och högre grad av återvinning eller återanvändning etablerade målsättningar och 

självklara inslag i arbetet idag. Beträffande plastindustrin har de europeiska plastföretagens 
branschorganisation satt upp mål för återanvändning respektive återvinning av 60 procent 

av all plast inom EU senast 2030 och av 100 procent senast 2040. 

Urbanisering
Världens befolkning bedöms uppgå till omkring sju miljarder människor. Inflyttningen till 

städer är en utveckling som accelererar och för närvarande beräknas omkring hälften av 
världens befolkning bo i städer. Utvecklingen förväntas fortsätta i hög takt och medföra ökande 
behov av bostäder och kontor samt infrastruktur i form av vägar och transportleder. Städerna 
står inför ökande sociala och miljömässiga utmaningar då högt inflyttningstryck, högre levnads- 
standard och hållbarhetstänkande leder till aspekter av stadsutveckling som välisolerade fastig- 
heter och säker infrastruktur.  Aktörer inom branschen för byggnadsisolering arbetar kontinu-
erligt med förbättringar av isoleringsmaterial för att möta nya krav på isolering relaterade till 
miljövänligare byggnadsteknik, säker infrastruktur och andra samhällskrav.

Globalisering och digitalisering 
Handelns digitalisering möjliggör effektivare affärsmodeller för branschens 

aktörer och underlättar för konsumenter att få varor till rätt plats i rätt tid: 
Detaljhandelns e-handelslösningar gör handeln global och möjliggör 

konsumtion på en nivå som aldrig tidigare: den blir gränslös och till-
gänglig dygnet runt och överallt. En stabil konsumtionsutveckling 

i kombination med fortsatt digitalisering av detaljhandeln i form 
av e-handelslösningar leder till ett ökande behov av transpor-
ter av gods och skyddande förpackningar. För att förpack-

ningar ska vara funktionella krävs kund- och produktanpassning.   
Förpackningsindustri och andra intressenter bedriver ett fortlöpande 

utvecklingsarbete som innebär att förpackningar i så stor utsträckning 
som möjligt ska vara konstruerade med hållbarhetsperspektiv, dvs ha låg 

vikt och ha funktionella format för att kunna transporteras på ett energieffek-
tivt sätt samt kunna återvinnas eller återanvändas. 
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Plast – en användbar resurs

Plast, 4%
Övriga petrokemiska produkter, 4%
Värme, 42%
Transporter, 45%
Övrigt, 4%

Användningen av råolja 2018Vad är plast?
Plast kan framställas på två sätt:
• Ur råolja (fossilbaserad plast)
• Av förnyelsebara råvaror som 

finns på andra håll i naturen, till 
exempel cellulosa eller fermente-
rat socker eller stärkelse, det vill 
säga utan användning av fossila 
råmaterial. Plast på förnyelsebara 
råvaror som kan brytas ned 
av mikroorganismer till vatten, 
koldioxid, metan och ny biomassa 
benämns ibland felaktigt som 
bioplast. Med bioplast menas inte 
att den är biologiskt nedbrytbar 
utan att den är baserad på bio- 
logiska råvaror

BEWiSynbras plaster
Plast är ett samlingsnamn för en stor familj av mycket olika 
material med olika egenskaper och användningsområden. 
Plastmaterial delas huvudsakligen in i två kategorier: thermo- 
plaster och härdplaster.

BEWiSynbra arbetar med plaster som ingår i gruppen 

EPS: Består till 98 procent luft 
och till 2 procent polystyren. Den 
i plastens celler inneslutna luften 
ger EPS dess goda isoleringsför-
måga. EPS har hög fukttålighet 
och ger bra skydd mot kyla, vind, 
fukt och mögel, samt mycket god 
stötupptagningsförmåga.

Användningsområden: 
Isoleringsmaterial i byggnader, 
konstruktionsmaterial för an- 
läggningar som vägar, broar 
och viadukter, förpackningar för 
livsmedel, elektronik, läkemedel 
med mera.

EPP: Råmaterialet till EPP är poly-
propylengranulat. EPP har liksom 
EPS god isoleringsförmåga, hög 
fukttålighet, mycket god stötupp-
tagningsförmåga och är resistent 
mot en mängd kemikalier. EPP 
är ett något mer robust material 
än EPS.

Användningsområden: Olika typer 
av förpackningar till instrument, 
kameror, värmeskydd till rörled-
ningar, bilkomponenter, värme-
pannor. Produktanpassade, lätta, 
stötskyddande och hygieniska 
förpackningar sparar energi och 
utrymme vid transporter.

XPS: XPS, extruderad polystyren, 
är en hårdare form av EPS och 
används som isoleringsmaterial 
vid behov av mycket hög håll-
fasthet. XPS är tyngre än EPS, 
tål högre tryck och ger ett högre 
fuktskydd.

Användningsområden: 
Konstruktioner med mycket 
höga krav på hållfasthet, som till 
exempel banvallar och järnvägar, 
industrigolv, parkeringsplatser 
och idrottsanläggningar. 

Råvarugranulat är basen för 
samtliga BEWiSynbras produkter.

thermoplaster: expanderad polystyren (EPS), expanderad 
polypropylen (EPP), extruderad polystyren (XPS) och rå- 
varugranulat. Thermoplasterna kan hettas upp, omformas 
och återanvändas flera gånger, till skillnad från härdplaster 
vars kemiska struktur förstörs vid upphettning som gör att  
de inte kan smältas ner och återanvändas.

Plast används för att
• Minska matsvinn 
• Göra fordon lättare 
• Göra hus energisnålare 
• Framställa förnybar energi 
• Underlätta vardagslivet



BEWiSYNBRA GROUP ÅRSREDOVISNING 2019 13

STRATEGI

Plast – en användbar resurs

Den globala plastproduktionen

Asien, 50,1%
Kina, 29,4%
Japan, 3,9%
Övriga Asien, 16,8%
CIS, 2,6%
Mellanöstern, Afrika, 7,1%
Europa, 18,5%
Latinamerika, 4%
NAFTA, 17,7%

Vad används plaster till i Europa?

Förpackningar, 40%
Byggindustrin, 20%
Bilindustrin, 9%
Elektronikindustrin, 6%
Jordbruket, 3%
Övrigt, 22%

Plastics 2030: 
Att göra verklighet av cirkularitet och resurseffektivitet
Medlemsföretagen i den europeiska branschorganisationen 
för plast har ingått en frivillig överenskommelse som heter 
Plastics 2030 som ska förhindra läckage av plast i miljön, 
förbättra resurseffektiviteten och återvinningsbarheten av 
plast för förpackningar.

För återbruk finns en målsättning om en 100-procentig återvinning  
respektive återanvändning av plastförpackningar senast 2040 inom EU. 
Senast 2030 ska 60 procent av alla plastförpackningar återvinnas. 

Plast bästa råvaran till ny plast 
Jämfört med andra material är plast mångsidigt med överlägsna egenskaper 
som låg vikt, hög hållfasthet samt form- och återvinningsbarhet och har därför 
blivit populärt på många användningsområden. Sedan 1950-talet har drygt 
åtta miljarder ton framställts. Det moderna samhället är beroende av plast, 
som konstruktionsmaterial och som emballage, särskilt inom livsmedelsin-
dustrin där plasten har en unik förmåga att ge livsmedel lång hållbarhet och 
bidra till minskat matsvinn. I utvecklingsländer beräknas upp till 50 procent 
av livsmedlen bli förstörda under transporten, innan de når konsumenten. 
Motsvarande siffra i mer utvecklade ekonomier beräknas till två procent. 
Förpackningar av plast tillåter distribution av matvaror med bättre hygien, 
längre hållbarhet och möjligheter att behålla näringsvärden under längre tid.

Krav på återvinning
När produkter av plast tjänat ut har plastavfall - omkring fem miljarder ton 
sedan 1950-talet – vanligtvis dumpats som sopor eller spridits i naturen, enligt 
en studie i Science Advances. Systematisk insamling och återvinning av plast 
har bara ägt rum de senaste 20–30 åren. EU har nu krav på sina medlems-
länder att samla in och återvinna plast, och återvinningen har ökat 80 procent 
de senaste 10 åren i Europa. Den största delen av begagnad och insamlad 
EPS-plast kommer från förpackningar. Målet är att alla plastförpackningar i EU 
ska återvinnas 2030. En mindre del av insamlad plast kommer från byggnads-
industrin. Olika typer av aktörer arbetar med insamling och återvinning. Der 
Grüne Punkt i Tyskland exempelvis och i Sverige Förpackningsinsamlingen, 
som ägs av olika materialbolag. Tanken är att plast i första hand ska återan-
vändas, i andra hand materialåtervinnas och när inget annat återstår, energi-
återvinnas genom förbränning. En mycket stor del av plastavfallet som idag 
samlas in i Europa, drygt 40 procent, går till förbränning. En för hög andel, 
eftersom det bidrar till klimatpåverkan. En större del borde återvinnas. Med 
ny teknik kan plastavfall med fördel användas för att framställa ny plast istället 
för att förbrännas. Med den stora mängd plast, och därmed plastråvara, som 
redan finns i samhället behöver inte fossil olja eller gas användas i så hög grad 
när ny plast ska framställas. Plastavfall bör därför betraktas som en värdefull 
resurs, och inte som skräp. Med det synsättet kan samhället snabbare uppnå 
en cirkulär plastekonomi. 

Olika plaster har olika långa livscykler, från ett år till kanske 50 år. Det finns 
många typer av plaster som alla har olika kvaliteter och tillsatser vilket gör 
materialåtervinning komplicerad. Det är i stort sett uteslutande thermo- 
plaster som materialåtervinns eftersom dessa plaster kan smältas ner.

Plastavfallet i Europa

31% återanvänds
42% återvinns som energi
27% deponeras
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Mission och vision

Vision och mission
BEWiSynbras vision är att vara den ledande EPS-tillverkaren 
i Europa och ett internationellt erkänt varumärke avseende 
miljömässigt ansvar.

Koncernens ambition är att vara den ledande tillverkaren 
av EPS-lösningar för förpackningar, tekniska komponenter 
samt för isoleringsändamål på sina marknader.

Hållbarhet är en strategisk drivkraft. Koncernen kommer 
att leda förändringen mot en cirkulär ekonomi i branschen 
och strävar efter att minimera sin miljömässiga påverkan 
genom att skapa hållbara produkter och sluta cirkeln genom 
återvinning. 

Uppförandekod
BEWiSynbras uppförandekod beskriver hur BEWiSynbra 
gör affärer – i enlighet med lagen och etiskt. Att göra affärer 
i enlighet med uppförandekoden bygger förtroende hos 
kunder och med samhället i stort, vilket bidrar till affärs- 
mässig framgång. Uppförandekoden har utvecklats för  
att vara ett praktiskt verktyg och ska tillämpas av samtliga 
medarbetare inom koncernen. Grunden i koden är integritet, 
tillit och respekt.

Värderingar
Ansvar
Vi litar på varandra och tar ansvar för allt vi gör. Vi håller  
våra löften för att förtjäna våra kunders förtroende. Vi anser 
att varje medarbetare kan bidra meningsfullt och genom att 
arbeta tillsammans kan vi nå ännu högre. Detta är ramverket 
för hur vi arbetar i hela företaget. Miljö, samhälle, kunder, 
Medarbetare och aktieägare är de dem dimensionerna i vårt 
ansvarstagande.

Stolthet
Vi är stolta över vårt företag, våra kollegor och vad våra 
produkter kan göra för kunder och slutanvändare. Vi är stolta 
över att vara innovativa och söka lösningar som har potential 
att göra skillnad för kommande generationer. 

Stabilitet
Vi är stabila och pålitliga, tänker strategiskt och planerar 
långsiktigt. Vi bryr oss om varandra och arbetar som ett 
team. Vi respekterar våra kunder och genom att förstå deras 
utmaningar kan vi erbjuda de bästa möjliga lösningarna.

Kvalitet
Kvalitet är hur kunderna uppfattar våra produkter. Varje steg 
i värdekedjan måste leverera enligt denna grundläggande 
princip. Kvalitetssystem, certifierade till den högsta nivån i 
branschen, ska nå hela vägen från fabriksgolvet till koncern-
ledningen. Kvalitet är helt enkelt allas ansvar i BEWiSynbra.
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En cirkulär ekonomi 

EPS är helt återvinningsbar. Koncernen strävar efter att 
bli EPS-tillverkaren med den starkaste hållbarhetsprofi-
len. Genom att hantera hela värdekedjan från råmate-
rial till färdiga produkter och tillbaka till nytt råmaterial, 
kan BEWiSynbra sluta cirkeln och leda branschens 
utveckling mot en cirkulär ekonomi. Koncernen 
återvinner redan en viss del av använda förpackningar 
och isoleringsprodukter för att minska sin miljöpåver-
kan och för att EPS-avfall är en väsentlig resurs och 
vinstgenerator. Målsättningen är att öka återvinningen 
och att på medellång sikt årligen återvinna 60 000 ton 
EPS.

Satsningen på att växla upp återvinning av större  
volymer av EPS har pågått under ett par år. Under 
2018 bildades BEWiSynbra Circular för att samla 
in och återvinna EPS-avfall och 2019 återvinnings- 
initiativet Use-ReUse. Under 2019 förvärvades  
51 procent i de två återvinningsbolagen EcoFill och 
Eurec i Belgien respektive Danmark. Återvinnings- 
verksamheter och kompakteringsstationer etablerades 
också i Norge, Portugal och Sverige. 
Läs mer på sidan 16.

Strategiska prioriteringar
BEWiSynbra ska skapa värde och växa genom att bidra med produkter och lösningar till ett väl 
fungerande samhälle. Koncernens fortsatta tillväxt drivs av innovation och utveckling, hållbarhets-
aspekter, företagsförvärv och realisering av synergier. Dessa faktorer är strategiska prioriteringar, 
som grundläggande styrs av våra strävanden att skapa attraktiva lösningar för kunder, slut- 
konsumenter och samhället i stort. 

Innovation för marknadens behov av material och applikationer

BEWiSynbras FoU-funktioner i Holland och Finland 
arbetar med materialforskning för att förbättra egen-
skaper hos EPS respektive utveckla helt nya typer av 
EPS. Koncernens vertikalt integrerade verksamhet 
möjliggör utveckling i samarbete med den egna för- 
säljningsorganisationen som har god kännedom om 
marknadens efterfrågan. Nya applikationer och pro-
dukter utvecklas för både förpackningar, komponenter 
och isoleringsändamål för att öka produktportföljens 
differentiering. 

Exempel på nya material är BioFoam som kan 
användas för förpackningar och grafittäckt EPS som 
absorberar högfrekvent strålning och är lämplig för 
högteknologiska testlaboratorier. Beträffande applika-
tioner kan nämnas kylboxar utvecklade i samarbete 
med Novo Nordisk. Boxarna kan hålla temperaturer 
på 15–25 minusgrader under transporter på långa 
distanser. 
Läs mer på sidan 19.

Företagsförvärv 

Familjeföretaget BEWi grundades 1980 och har under 
åren skapat värden genom fokuserade företagsförvärv 
som en del av sin tillväxtstrategi. De senaste tre åren 
har koncernen förvärvat fler än 10 nordiska och euro- 
peiska bolag, vilka integrerats i koncernstrukturen. 
Erfarenhetsutbyte mellan befintliga och nya dotterbolag 
har skapat konkurrenskraft och synergier har realise-
rats inom områdena inköp, integration av råvaruverk-
samheten samt sammanslagningar av koncernenheter. 

BEWiSynbras marknader är fragmenterade och 
koncernen avser att delta som aktör i marknadens 
fortsatta konsolidering. Företagsförvärv ska bygga  
på industriell logik. De ska stärka och utveckla befint-
liga verksamheter, tillföra relevant teknologi, skapa 
synergier och långsiktiga värden. Områden som inköp, 
operational excellence och administration har identifie-
rats för fortsatt realisering av synergier.
Läs mer på sidan 18.
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Den cirkulära ekonomin

60 000 ton EPS ska återvinnas
EPS är 100 procent återvinningsbart. BEWiSynbra har tagit 
ledningen i branschen för att sluta livscykeln för EPS och 
minska användningen av jungfruliga fossila material genom 
metoder för insamling och återvinning.

Koncernen etablerade 2018 BEWiSynbra Circular, en  
koncernenhet som ska minimera koncernens påverkan på 
miljön genom koncept och verksamheter för återvinning av 
EPS. 

Vanligtvis går EPS-avfall till förbränning, med onödiga 
koldioxidutsläpp som följd. Hittills har insamling av EPS-avfall 
i Europa, i den mån det har skett alls, till stor del hanterats 

Use-ReUse sluter livscykeln för EPS

Klimatförändringarna kräver förändring av ekonomin. Också plastindustrin måste förändras. 
BEWiSynbra har omfattande expertis när det gäller lösningar för isolering, förpackningar och 
komponenter, HVAC och fordonsindustrin. Kunskapen ska användas till en proaktiv hållning för 
ett mer hållbart arbetssätt för hela branschen. Den cirkulära ekonomin är en affärsmöjlighet och 
därför en strategisk prioritering för BEWiSynbra. Koncernen är väl positionerad att möta lagstift-
ning och regleringar om lägre koldioxidutsläpp och minskat avfall.

Strategisk prioritering

Råmaterial

Tillverkning: spill i produktionen 
återanvänds till nya produkter

Färdiga produkter för segmenten  
Packaging & Components och 
Insulation

BEWiSynbra organiserar insamling av EPS-
avfall från kunder och återvinningsstationerBearbetning av EPS-avfall

Extrudering som omvandlar 
EPS till pellets

Tillverkning av nytt råmaterial

genom samhällets försorg. BEWiSynbra är det första integre-
rade företaget som sluter cirkeln genom att samla in EPS-
avfall i stor skala för återvinning. Målsättningen på medellång 
sikt är att årligen återvinna 60 000 ton EPS.

Som ett nästa steg i arbetet med storskalig 
återvinning lanserades under 2019 initiativet 
Use-ReUse. Inom ramen för Use-ReUse 
etablerar koncernen insamlingsrutiner och 
kompakteringsstationer där spill och rester av 

EPS kan lämnas in för återvinning för att bli råmaterial för ny 
EPS. Det är främst bygg-, fiskodlings-, hemelektronikindustri, 
detaljhandel och återvinningscentraler som genom Use-
ReUse-konceptet får möjlighet att samla in förbrukad EPS. 
Under 2019 sattes insamlingsstationer upp i Sverige, Norge, 
Belgien, Danmark och Portugal.

BEWiSynbra sluter överenskommelser med byggföretag 
om insamling av använd EPS och EPS-avfall i särskilda 
retursäckar. Säckarna hämtas av Use-ReUse-verksamheten 
från byggarbetsplatser och fraktas till en BEWiSynbra-
anläggning där restavfallet bearbetas och omvandlas till 
pellets som används som råmaterial vid tillverkningen av nytt 
EPS-råmaterial. BEWiSynbra är den första privata aktören 
som samlar in och återvinner EPS-avfall i stor skala.

Återvinning av EPS i Portugal
Under 2019 etablerade BEWiSynbra Group  

en återvinningsverksamhet i Portugal. Den  
nya verksamheten ligger i nära anslutning till  
en annan av koncernens anläggningar, och 
begagnad EPS levereras främst från fiskodlings- 
industrin i Portugal med en successiv ökning  
av volymerna de närmaste två till fyra åren. 
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BEWiSynbra samarbetar med byggföretaget Peab 
Anläggning i deras omfattande totalentreprenad för 
Trafikverket om ny infrastruktur för väg E45 i Göteborg. 

Projektet går ut på att sänka ner E45 sex meter längs 
en sträcka om 900 meter, anlägga en 400 meter lång 
betongtunnel och uppföra två 500 meter långa stöd- 
murar. Entreprenaden omfattar även två nya stora 
vägkorsningar. 

BEWiSynbras del i projektet är leverera isolerings- 
skivor och att återvinna EPS-spill från arbetsområdet.

Det stora vägprojektet kräver särskilda åtgärder för 
att minska sättningar och öka stabiliteten. Kalk- och 
cementpelare eller bankpålning kan användas för att 
öka stabiliteten och minska sättningarna för tunnel-  
och stödmursdelar. 

Längs tunneln och stödmurarna har Peab använt EPS 
runt betongkonstruktionerna för att minska sättningarna 

i kringliggande markytor så att dessa har liknande sätt-
ningshastighet som de gjutna betongkonstruktionerna.

I stället för en traditionell bankpålning med bergkross 
ovan bankpålplattor och pålar valde Peab vid en del 
av projektet att till stor del bygga denna bank med 
EPS i kombination med bankpålplattor och pålar. Det 
resulterade i en betydligt lättare bank, lägre kostnader 
och minskade växthusgasutsläpp. 

Totalt används cirka 100 000 m3 EPS. För att mini-
mera EPS-spill har Peab arbetat med måttanpassade 
EPS-block. Ett visst spill genereras dock alltid till följd  
av anpassningar. BEWiSynbra levererar varje månad 
cirka 5 500m3 EPS, vilket innebär dagliga leveranser 
in till arbetsområdet och därmed möjlighet att löpande 
hämta upp EPS-spill. BEWiSynbra samlar spillet i Use-
ReUse BigBags och fraktar det till kompakteringsstation 
för återvinning. 

Minskade växthusgasutsläpp med EPS i Peabs infrastrukturprojekt
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Förvärv

Inom koncernen finns idag stor erfarenhet av att identifiera 
uppköpskandidater, genomföra företagsförvärv och integrera 
nya verksamheter. Förvärv är en strategisk prioritering även 
inför framtiden. Förvärven ska bygga på industriell logik och 
stärka och utveckla befintliga verksamheter, skapa synergier 
och långsiktiga värden. De senaste åren har förvärv gjorts 
inom samtliga koncernsegment, RAW, Packaging & 
Components och Insulation.

Förvärv och nyetableringar under 2019
De förvärv och nyetableringar som gjordes under 2019 
kompletterar den befintliga verksamheten och ligger i linje 
med koncernens strategi att vara proaktiv inom den cirkulära 
ekonomin.

Återvinningsverksamheter i Belgien, Danmark  
och Portugal
BEWiSynbra Circular utvidgade sin verksamhet i Europa 
under 2019 genom förvärv och en nyetablering:
• Förvärv av 51 procent av EcoFill i Belgien som efter 15 års 

verksamhet utvecklats till den ledande aktören i landet för 
insamling och återvinning av EPS. Förutom EPS insamlas 
även stora mängder papp och plastfilm. 

• Förvärv av 51 procent av Eurec i Danmark som samlar 
in, kompakterar, förädlar och säljer återvunnet EPS-avfall 
och annan plast. Företaget är också agent för pressar och 
containers.

• Etablering i Portugal av verksamhet för insamling och 
återvinning av begagnad EPS från fiskeindustrin i främst 
Portugal och Spanien.  

Isoleringsverksamheter i Frankrike  
BEWiSynbra Group och HIRSCH Servo Group 
förvärvade tillsammans i slutet av 2019 
sex produktionsenheter för EPS-
isolering i Frankrike samt 49,9 
procent av aktierna i det 
franska bolaget Isossol av 
ett dotterbolag till Saint-
Gobain. 

Förvärvet gjordes via det ny- 
bildade franska bolaget HIRSCH 
France, vilket till 66 procent ägs 
av HIRSCH och till 34 procent av 
BEWiSynbra. Förvärvet stärker 
BEWiSynbras position i Europa som 
en ledande tillverkare av EPS. 

Målet för BEWiSynbras tillväxtstrategi är en diversifierad produktportfölj och geografisk närvaro på 
relevanta marknader. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv. Från sitt ursprung i 
Norge har BEWiSynbra efter förvärv och omstruktureringar vuxit till en konkurrenskraftig aktör med 
närvaro och ledande positioner i de nordiska länderna och västra Europa. 

Strategisk prioritering

1980 BEWi grundas 
I Norge av familjen 
Bekken. Fokus på 
förpackningar och 
byggnadsisolering.

2018 Förvärv av det  
holländska bolaget Synbra 
samt verksamheter för fisk- 
lådor och fordonskomponenter. 
Lansering av återvinningsverk-
samheten BEWiSynbra Circular.

2019 Förvärv av de danska och 
belgiska återvinningsverksam-
heterna EcoFill och Eurec samt 
Saint Gobains EPS-verksamhet 
i Frankrike.

2006 BEWi 
expanderar till 
Sverige.

2012 Förvärv av 
Thermisol SE med  
två fabriker i Sverige.

2014 Sammanslagning av 
BEWi och EPS-tillverkaren 
StyroChem till BEWiGroup 
och förvärv av förpack-
ningsverksamheter från 
SCA Packaging.

2016 Investering i 
extruderingsteknologi 
i Borgå i Finland.

2017 Förvärv av finsk 
XPS-tillverkare och 
svenska förpack-
ningsverksamheter.

1980-2000
Lokala verksamheter

2000–
Expansion i Norden

2014–
Vertikal integration

2018
Expansion i Europa
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Innovation

För utveckling av material, fokuseras arbetet på EPS-
egenskaper samt nya typer av EPS. Utvecklingsenheterna  
i Borgå i Finland och Etten-Leur i Nederländerna utvecklar 
material som motsvarar kundspecifika önskemål och tillför 
mervärde. Ett exempel är BioFoam, ett material främst för 
förpackningar. Ett annat är grafittäckt EPS som absorberar 
elektromagnetisk strålning och kan användas som täckande 
material för väggar och tak i testlaboratorier.

För applikationer och design ligger fokus på lösningar  
med minskad materialåtgång och unika produktegenskaper. 
Utvecklingsarbetet görs ofta i samarbete med kunder. Slut- 
resultatet är kundanpassade produkter, en differentierad 
produktportfölj och på lång sikt mervärde.

Till 100 procent återvunnet EPS-råmaterial 
– världens första!
BEWiSynbra har lanserat världens första EPS-råmaterial  
som består av till 100 procent återvunnen EPS. Därmed slöts 
cirkeln för EPS med minskat avfall och miljömässig påverkan 

NPI

Gross turnover 
from new products

Total gross turnover
= som följd. Tillverkningen äger rum i koncernens anläggning i 

Borgå i Finland. De första kommersiella leveranserna av det 
nya materialet till ett antal utvalda kunder ägde rum i början 
av 2020.

BioFoam – den första biologiskt nedbrytbara  
cellplasten
BioFoam består av växtbaserade biopolymerer, dvs helt för-
nybara material och därmed CO2-neutrala. Den har liknande 
struktur och egenskaper som EPS, men är komposterbar 
och biologiskt nedbrytbar. Det finns många användnings- 
områden, bland annat förpackningslösningar och fotbolls- 
planer där BioFoam är ett miljövänligt initiativ till konstgräs. 

XIRE – en brandsäker isolering
Långsiktigt utvecklingsarbete har bland annat resulterat i 
Xire, en unik produkt genom att den är mycket brandsäker, 
fukttålig och har kapacitet att klara högt tryck från stora 
byggnader med många våningar. Materialet har god isole-
ringsförmåga och en attraktiv prisnivå. Xire har en potential 
att öppna upp nya marknader för EPS. Xire tillverkas i 
koncernens fabrik i Etten-Leur i Nederländerna och började 
saluföras i slutet av 2019.

New Product Index är BEWiSynbras verktyg för målsättningar och mätningar av  
hur stor andel av nettoomsättningen som utgörs av nya eller utvecklade produkter.

Strategisk prioritering
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TILLGÅNGAR STRATEGISKA PRIORITERINGAR

Långsiktigt värdeskapande

• 1 208 medarbetare
• Kompetens och mångårig branscherfarenhet 

om material och marknader
• Långsiktiga kundrelationer
• Investeringar i forskning och utveckling
• Etablerade varumärken
• Närvaro i 7 länder
• 39 fabriker

Grunden för verksamheten
BEWiSynbras viktigaste tillgångar är mångårig 
branscherfarenhet och de 1 208 medarbetarna. 
BEWi startade 1980 som ett familjeföretag med 
tydliga och starka värderingar. Efter nästan 40 
år av tillväxt och förvärv är det samma värde-
ringar och samma starka företagskultur som 
genomsyrar verksamheten. Långsiktiga ägare 
ger utrymme att fokusera på hållbar och lönsam 
tillväxt genom investeringar i innovationer och 
företagsförvärv. Etablerade varumärken, lång-
variga relationer med kunder samt närvaro i 7 
länder med fabriker och utvecklingsenheter  
ger stabilitet, kontinuitet och trovärdighet. 

Så skapar BEWiSynbra värde
BEWiSynbra skapar värde för sina intressenter 
genom lönsam tillväxt som baseras på medarbe-
tarnas kompetens, marknads- och branschkän-
nedom, innovationer, välinvesterade produktions-
enheter, effektiv resursanvändning, etablerade 
varumärken och en diversifierad produktportfölj 
med lösningar för många typer av slutkunder. För 
att säkra ett fortsatt och framtida värdeskapande 
för samtliga intressenter investerar koncernen 
fortlöpande i FoU och ny teknik i produktions- 
anläggningarna.
 

BEWiSynbras medarbetare skapar med kompetens och kännedom om branschbehoven värde 
för kunder, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort, baserat på en affärsmodell med 
cirkulär ekonomi, innovation och förvärv som prioriteringar.

Mission
& Vision

Cirkulär ekonomi

FörvärvInnovation
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SKAPADE VÄRDEN

Värden för viktiga intressentgrupper
Fokus på lönsam tillväxt skapar möjligheter till 
utveckling och tillverkning av produkter som 
skapar hållbara, ekonomiska och sociala värden. 

Affärsmodellens främsta prioriteringar är en hög 
nivå när det gäller kundinsikt med förståelse för 
olika behov och önskemål, en decentraliserad 
styrning som gör koncernen flexibel och lyhörd 
samt en cirkulär inställning till verksamheten i 
stort.

För kunder
• Säkra, effektiva och hållbara produkter i bostäder, 

infrastruktur och fordon samt vid transporter

För medarbetare
• Löner
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
• Säkra arbetsmiljöer
• Yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter
• Arbetsrotation

För samhället
• Skatter
• Sysselsättning
• Utveckling av produkter och material
• Samhällsengagemang
• Konkreta bidrag till inriktningen mot en cirkulär ekonomi

För leverantörer
• Professionellt partnerskap
• Intäkter och sysselsättning
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RAW
Segmentet RAW är Europas ledande tillverkare av polystyrenpärlor – råmaterialet för EPS, 
som också kallas cellplast. Efter expandering respektive extrudering av polystyrenpärlorna, 
kan materialet formgjutas eller på annat sätt bearbetas till en mängd olika slutprodukter och 
användningsområden. 

Den huvudsakliga råvaran 
för polystyrenpärlor är 

styren, en vätska som 
petrokemiföretag utvinner ur 

råolja. Styren handlas på världs-
marknaden, där priset styrs av tillgång 

och efterfrågan. För att parera prisvolatilitet 
arbetar inköpare hos EPS-tillverkarna med ett flertal leve-
rantörer, kontraktsmodeller och inköpsstrategier. Då styren 
blandas med tillsatser som till exempel pentan, resulterar 
processen i pärlor, eller granulat, som tillsammans med luft 
bildar expanderad polystyren (EPS) vid ett senare skede i 
tillverkningen. 

På marknaden finns ett stort utbud av expanderade 
polystyrenpärlor med olika egenskaper beroende på slut-
produkt och kundens behov. Bland marknadsledarna finns 
BEWiSynbra, BASF och Synthos. 

BEWiSynbras segment RAW fokuserar på utveckling och 
tillverkning av polystyrenpärlor. Produktportföljen omfattar vit 
och grå EPS. Produktionen äger rum vid koncernens fabriker 
i Etten-Leur i Nederländerna och Borgå i Finland.

EPS är återvinningsbart till 100 procent och under 2019 
lanserade BEWiSynbra världens första EPS helt baserat på 
återvunnet material. Därmed sluts cirkeln för EPS, med  
minskat avfall och miljömässig påverkan som följd. Tillverk- 
ningen av återvunnen EPS sker i anläggningen i Borgå. De 
första kommersiella leveranserna till ett antal utvalda kunder 
ägde rum i början av 2020.

För att få tillgång till större volymer av spill och begagnad 
EPS lanserade BEWiSynbra 2019 konceptet Use-ReUse som 
utvecklar och implementerar metoder för insamling och 
bearbetning av begagnad EPS. Se även sidan 16.
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Packaging & Components
Segmentet Packaging & Components utvecklar och tillverkar kundanpassade och standard-
mässiga förpackningslösningar och tekniska komponenter för kunder inom många branscher. 

Materialen till förpackningar och komponenter är främst EPS, 
EPP eller fabricated foam. Materialens mångsidighet gör  
dem konkurrenskraftiga jämfört med tillgängliga alternativ 
– de kan formgjutas, vilket gör råvaruförbrukningen minimal. 
De har hög hållfasthet i relation till sin vikt, hög isolerings- 
och stötupptagningsförmåga och är kostnadseffektiva. 
Kombinationen gör materialen användbara på många 
områden, bland annat för fordon, tekniska komponenter, 
samt skyddande förpackningar för till exempel läkemedel 
och färska livsmedel som fisk och grönsaker. 

BEWiSynbra arbetar tillsammans med sina kunder för  
att nå gemensamma hållbarhetsmål genom att utforska  
nya områden där EPS och EPP kan vara alternativa material 
till befintliga lösningar.

BEWISYNBRAS LÖSNINGAR FINNS  
PÅ MÅNGA SLUTMARKNADER

Fiskeindustrin
Lådor av EPS är fiskodlings- 
industrins vanligaste förpackning 
för lagring och transporter av 
färsk fisk i en obruten kylkedja. 
Lådorna är lätta, vattentäta och 
håller mycket hög grad av hygien. 
BEWiSynbra är en av världens 
största leverantörer av fisklådor 
till laxodlingsindustrin i Norge, 
världens största exportör av färsk lax, samt till industrin 
för vildfångad fisk i Portugal.

Fordons- och verkstadsindustrin
Tekniska komponenter av EPS och EPP ingår som 
integrerade delar i till exempel fordon och produkter för 
uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC). 
Tekniska komponenter i dessa material tar marknads-
andelar från andra typer av material eftersom de är lätta 
och innebär lägre vikt hos slutprodukterna. De kan ofta 
ersätta komplexa lösningar med många ingående delar 
med enkla, enskilda EPS-komponenter. BEWiSynbra är 
leverantör till fordonsindustrin genom att utveckla och 
tillverka tekniska komponenter av EPP för till exempel 
personbilar.

E-handel
Den globala 
e-handeln fortsät-
ter att öka och i 
takt med den ökar 
också efterfrågan 
på skyddande 
förpackningar för 
transporter av 
ömtåligt gods. 
BEWiSynbra 
erbjuder förpackningslösningar som är stötdämpande 
och lätta och därför väl lämpade för till exempel hem-
elektronik, möbler och andra produkter som behöver 
skydd vid förvaring och under transporter.  

Läkemedelsindustrin
EPS är ett väl fungerande förpackningsmaterial för 
läkemedel. Det håller temperaturer stabila och är stöt-
dämpande.

Ret Nemt
Det danska företaget Ret 
Nemt erbjuder hemleve- 
ranser av matkassar. 
Kunderna beställer 
ingredienser via företagets 
hemsida och Ret Nemt 
levererar matvarorna 
förpackade i kylboxar som 
utvecklats tillsammans 

med BEWiSynbra. Vid nästa leverans tar Ret Nemt med sig 
tomma kylboxar tillbaka för återanvändning. När boxarna 
tjänat ut, komprimeras de och återlämnas till BEWiSynbra 
för återvinning. Samarbetet startade 2008 då Ret Nemt bad 
BEWiSynbra utveckla boxar med låg vikt, effektivt isolerande 
och möjliga att rengöra i diskmaskin.

Volvo Cars
Volvo Cars har en mål-
sättning att 25 procent 
av all plast i nya bilar som 
lanseras efter 2025 ska 
framställas av återvunnet 
material. Volvo bedriver 

nu ett proaktivt arbete för ökad cirkularitet i produktdesign 
och utveckling och samarbetar nära sina leverantörer för att 
ersätta 170 delar eller komponenter av plast med sådana 
som delvis utgörs av återvunnet material. Volvo Cars ladd-
hybridbil XC 60 T8, har bilklädsel, mattor och andra delar av 
delvis återvunnen plast. BEWiSynbra har tillsammans med 
JSP, en materialutvecklare till fordonsindustrin, utvecklat EPP 
som består av 25 procent återvunnen plast. Från och med 
januari 2020 levererar BEWiSynbra 25 procent återvunnen 
EPP till Volvos samtliga bilmodeller. I steg två använder 
BEWiSynbra denna EPP för att tillverka delar till bagage- 
utrymmet i XC 60 T8.
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Insulation
Segmentet Insulation utvecklar och tillverkar produkter för byggnadsindustrin, som isolerings- 
element och olika byggnadssystem, samt för produkter för anläggning av samhällets infrastruktur,  
till exempel fyllnadsmaterial för vägbankar. BEWiSynbra är en av de större europeiska tillverkarna 
av isoleringsprodukter av EPS.

Isoleringsprodukter tillverkas främst av EPS och XPS. Den 
övervägande delen av isoleringsprodukter används till hus-
grunder, en mindre del till väggar och tak. 

Åtgärder för högre energieffektivitet är en viktig drivkraft 
för efterfrågan på den europeiska byggmarknaden. Effektiv 
isolering av väggar, tak och golv är det mest kostnads- 
effektiva sättet att uppnå högre energieffektivitet och minska 
utsläppen av växthusgaser. Kraven på energieffektivitet ökar 
ständigt och byggregler uppdateras löpande. För närvarande 
gäller höjda krav för nya byggnader, men inom en snar  
framtid kommer även en skärpning för befintliga byggnader. 
I takt med utvecklingen ökar efterfrågan på EPS som isole-
ringsmaterial. Hus isolerade med EPS minskar sin energiför-
brukning med upp till 90 procent. Fokus ligger på isolerings- 
produkter med högt mervärde. EPS är väl positionerat att ta 
större andelar av värdekedjan vid byggnation genom prefa-
brikation, vilket medför minskade installationskostnader. 

BYGGMATERIAL I SMÅHUS
Utsläpp av växthusgaser
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Isoleringsmarknader är i hög grad lokala. Graden av produkt- 
specialisering varierar mycket mellan olika länder och 
marknader. Cirka 70 procent av isoleringsmaterialet används 
för nybyggnation, återstoden för renoveringar. BEWiSynbras 
största marknad är Nederländerna.



BEWiSYNBRA GROUP ÅRSREDOVISNING 2019 25

HÅLLBARHETSRAPPORT

BEWiSynbra och hållbarhet

Väsentlighetsanalys
BEWiSynbra har gjort en analys av vilka aspekter av hållbart 
företagande som är av störst vikt för koncernens intressenter 
och var koncernens påverkan kan anses vara störst. Analyserna 
har utgått från både risker, möjligheter och påverkan relate-
rade till hållbart företagande. De övergripande områden som 

De följande sidorna utgör BEWiSynbras hållbarhetsrapport.
 Utöver organisk tillväxt, tillväxt driven av sammanslagningar och förvärv samt förbättrad 
lönsamhet, är innovationer och återvinning nyckelfaktorer för koncernens konkurrensfördel 
och hållbarhet. Koncernen strävar efter att ta ledningen när EPS-industrin övergår från den 
lineära till den cirkulära ekonomin. BEWiSynbra anser att hållbar utveckling är en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.

Miljömässig hållbarhet
• Lansering av konceptet Use-

ReUse för att minimera koncer-
nens påverkan på miljön och 
sätta en ny branschstandard för 
återvinning av EPS

• Förvärv av återvinningsbolagen 
EcoFill och Eurec i Belgien 
respektive Danmark

Social hållbarhet
• En stabsfunktion för personal- 

frågor inrättas med koncern- 
övergripande ansvar för före-
tagskultur, värderingar och 
HR-processer

Produktmässig hållbarhet
• Livscykeln för EPS sluts genom 

att BEWiSynbra framställer 
världens första EPS gjord av 100 
procent återvunnet material

• Lansering av isoleringsskivor 
av EPS som till stor del består 
av återvunnet material för den 
nordiska marknaden 

VIKTIGA HÄNDELSER 2019

beaktats har varit miljö, sociala förhållanden, medarbetare, 
respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och styr-
ningsfrågor. Väsentlighetsanalysen är ett instrument i arbetet 
för ständiga förbättringar som ledningen i BEWiSynbra 
bedriver och kommer att fortsätta arbeta med under 2020.  
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Miljömässig hållbarhet
Miljöaspekter i BEWiSynbra är en viktig del av koncernens 
hållbarhetsarbete. Det löpande arbetet är decentraliserat till 
de olika koncernbolagen och det gemensamma styrdoku-
mentet är koncernens hållbarhetspolicy. 

Väsentlighetsanalysen visar att uttag av jordens resurser 
(gas och olja), förbrukning av elektricitet samt transpor-
ter är prioriterade områden att arbeta med och följa upp via 
rapportering. 

Råvaruuttag
Störst miljöpåverkan kommer från BEWiSynbras uttag av 
råvara samt energianvändning. Lagkrav på energikartlägg-
ning med förbättringsåtgärder gör att BEWiSynbra arbetar 
med ständiga förbättringar vad gäller utsläpp av koldioxid, 
CO2, från energianvändningen. Koncernen har kontroll på 
CO2 genom miljövarudeklarationer (EPD) för EPS. 

Efter ett strategibeslut om att bedriva ett mer cirkulärt 
arbetssätt, bildades 2018 en koncernenhet för insamling och 
återvinning av EPS för tillverkning av ny råvara. Stationer för 
insamling och återvinning sattes upp i Danmark, Belgien, 

Norge, Portugal och Sverige under 2019. Det årliga åter- 
vinningsmålet uppgår till 60 000 ton EPS.

Alla produktionsenheter återvinner interna och externa 
EPS-rester där resterna blir råmaterial till nya produkter.  
EPS-spill på byggarbetsplatser kan samlas in genom att 
kunder erbjuds retursäckar för upphämtning så att spillet 
kan återvinnas. Containers erbjuds för uppsamling av mera 
komplexa byggelement som efter bortforsling demonteras 
i sina beståndsdelar.

Transporter
BEWiSynbra kan minska sin påverkan på miljön genom att 
skapa hållbara transporter för koncernens produkter. Det 
sker genom upphandlingar av transporter från speditörer 
som är miljöcertifierade. För att minimera frakter samlastar 
BEWiSynbra olika produktkategorier mellan länder. 

BEWiSynbras produktionsanläggningar har ISO 
14001-certifierade miljöledningssystem, eller arbetar enligt 
dessa riktlinjer som ett minimikrav. Systematiskt arbete görs 
för att utnyttja resurser effektivt och eliminera resursslöseri.
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Social hållbarhet
BEWiSynbras Uppförandekod är grunden för samtliga 
aspekter av koncernens sociala arbete. Uppförandekoden 
omfattar instruktioner under följande rubriker: Genomföra 
affärer på ett ansvarsfullt sätt (inklusive motverkande av 
mutor och korruption), Våra relationer med kunder i leveran-
törer och samhället, Behandla våra anställda med öppenhet 
och hänsyn (inklusive mänskliga rättigheter), Hantering av 
hälsa, säkerhet och miljö. För personalfrågor är koncernens 
HR-policy det styrande dokumentet. 

Rekrytering av kompetent personal, främjande av 
hälsa och säkerhet och ett inkluderande synsätt på 
medarbetare har identifierats som prioriterade områden i 
väsentlighetsanalysen för hållbarhet. 

Rekrytering och successionsplanering
Under 2019 inrättades en stabsfunktion för personalfrågor. 
Samtidigt rekryterades en personaldirektör med koncern- 
övergripande ansvar för företagskultur, värderingar och 
processer som ska säkra ledarutveckling och kompetensför-
sörjning i närtid och framtid på en allt komplexare marknad.

 Beslut fattades att inrätta BEWiSynbra Business School 
under 2020. Koncernen har en tradition av framgångsrika 
interna rekryteringar och avsikten är att inom ramen för 
Business School ge medarbetare ökade möjligheter till 
professionell utveckling. 

Under 2019 utarbetades en ledarfilosofi som blir ramverket 
för de ledarutvecklingsprogram som kommer att implemen-
teras under 2020. 

Under året utvecklades också en process för Talent 
Management, som ska säkra systematisk successionsplane-
ring avseende nyckelbefattningar och kritiska kompetenser 
inför framtiden. 

Medarbetarsamtal ska hållas med nya medarbetare under 
anställningens första tid. Vid samtalet ska den nyanställde få 

information om koncernens visselblåsarfunktion och  
uppförandekod, vilken ska signeras av den nyanställde. 

Visselblåsarfunktionen är tillämplig för samtliga punkter 
i uppförandekoden. Årliga samtal ska genomföras med 
samtliga medarbetare där prestation och kompetensutveck-
ling ska diskuteras och planeras. Under 2019 rapporterades 
inget fall enligt visselblåsarfunktionen.

Hälsa och säkerhet
För att främja hälsa och säkerhet arbetar BEWiSynbra 
kontinuerligt med att skapa säkra arbetsplatser och utbilda 
medarbetare i säkerhet. Samtliga koncernenheter rapporte-
rar hälsa och säkerhetsfrågor. Förebyggande hälsovård på 
lång sikt är ett viktigt inslag, och därför finns ett arbete som 
går ut på att begränsa antalet kemikalier i produktionen. 

Mänskliga rättigheter
Inom ramen för socialt arbete ingår frågan om mänskliga 
rättigheter i leverantörsledet. Efter en process med leveran-
törsutvärdering som startade 2017 kräver BEWiSynbra bland 
annat att alla leverantörer ska ha en uppförandekod, Code 
of Conduct. För att motverka risk för korruption krävs dubbla 
attester vid fakturabetalningar samt att minst två medarbe-
tare lägger in nya leverantörer i BEWiSynbras affärssystem. 

För att stödja människor som av olika skäl står utanför 
arbetsmarknaden och som önskar komma igång med ett 
yrkesliv samarbetar BEWiSynbra med lokala myndigheter. 
Koncernen kan hjälpa människor med jobbträning eller deras 
återkomst till arbetsmarknaden efter längre sjukskrivningar. 

BEWiSynbras arbete med välgörenhet och stödorganisa-
tioner hanteras av Team BEWiSynbra. Inom ramen för teamet 
organiseras cyklingsevenemang för kunder, personal och 
leverantörer. Överskottet går till organisationer som stödjer 
funktionshindrade människor och barn med cancersjukdom.

Produktmässig hållbarhet
BEWiSynbras inställning till den cirkulära ekonomin är att 
den innebär affärsmöjligheter och är viktig för branschens 
hållbarhet.

Koncernens hållbarhetsfilosofi kommer naturligt till uttryck 
genom att produkterna ska bidra till ett mer energieffektivt 
samhälle genom isolering av hus och minskat svinn av 
livsmedel samt energieffektiva och produktsäkra transporter 
genom optimerade förpackningslösningar. Arbetet med håll- 
barhet är direkt integrerat i verksamheten genom produkt- 
utveckling med ett cirkulärt synsätt. 

Koncernens verksamhet IsoBouw i Nederländerna tillver-
kar tak- och väggisoleringselement som till större delen kan 

nedmonteras från en byggnad för att återanvändas på en 
annan.

BEWiSynbra arbetar ständigt på att förbättra värmekoef-
ficienten i produkterna så att de isolerar bättre för att svara 
mot internationella krav på effektivare isolering av nya hus. 
BEWiSynbra uppfyller redan höga krav på klimatskal genom 
att i sitt sortiment ha den tjocklek som krävs på väggar 
och golv, så att den som söker bygglov ska få igenom sina 
byggplaner. 

Under 2019 kunde BEWiSynbra sluta livscykeln för EPS 
genom framställning av världens första EPS gjort av återvun-
net material. Koncernen lanserade också isoleringsskivor av 
EPS som till stor del består av återvunnet material.



BEWiSYNBRA GROUP ÅRSREDOVISNING 201928

HÅLLBARHETSRAPPORT

BEWiSynbra i samhället 
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, och att lösa klimatkrisen till 2030. 
BEWiSynbra strävar efter att bidra till så många som möjligt av de globala målen. Här följer några 
exempel:

HÅLLBAR ENERGI  
FÖR ALLA 
Säkerställa att alla har 
tillgång till tillförlitlig, 

hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad.
• Flertalet av BEWiSynbras fabriker 

drivs delvis av förnybara energikällor 
och en av fabrikerna använder för- 
nybar, koldioxidnetural elektricitet.

BEKÄMPA KLIMAT- 
FÖRÄNDRINGEN 
Vidta omedelbara 
åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser. 
• Transporter av produkter handlas 

upp av speditörer som är miljö- 
certifierade. För att minimera 
frakter samlastar BEWiSynbra olika 
produktkategorier mellan länder.

HAV OCH MARINA  
RESURSER
Bevara och nyttja haven 
och de marina resurserna 

på ett hållbart sätt i syfte att uppnå 
en hållbar utveckling. 
• Som partner i det internationella 

initiativet Clean Sweep är BEWiSynbra 
med och bidrar till renare hav genom 
att organisera uppsamling av plastgra-
nulat i dagvattnet från sina fabriker och 
utbilda personalen i hur man förebyg-
ger respektive oskadliggör plastrester. 

• När råvaran styren fraktats i tankfar-
tyg till BEWiSynbras fabrik i Borgå 
och lasten lossats, rengörs tankarna 
med vatten för att få ut alla rester av 
styren. BEWiSynbra övertar vattnet 
och separerar vatten och styren för att 
undvika att fartyget släpper ut det på 
internationellt hav och för att använda 
kvarvarande styren i produktionen. 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR  
Bygga upp en mot-

ståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja  
innovation. 
• BEWiSynbra deltar i innovations-

projekt gällande svensk fjärrvärme 
i regi av RISE (tidigare SP, Sveriges 
Tekniska Provningsinstitut). 

• BEWiSynbra investerar kontinuerligt i 
modern och förbättrad produktions- 
teknologi. 

• BEWiSynbra vill bidra till utvecklingen 
av en cirkulär ekonomi genom att 
delta i industrins projekt för åter-
vinning av förpackningsdetaljer och 
emballage.

HÅLLBARA STÄDER 
OCH SAMHÄLLEN  
Städer och bosättningar 
ska vara inkluderande, 

säkra, motståndskraftiga och 
hållbara 
• Byggregler uppdateras kontinuerligt 

och krav på energieffektivitet ökar 
ständigt. För närvarande finns ökade 
krav på nya byggnader, men i framti-
den kommer även striktare regler för 
existerande byggnader. Högre krav 
på klimatskal uppfyller BEWiSynbra 
genom att i sitt sortiment ha den 
tjocklek som krävs på väggar och 
golv, så att de som söker bygglov ska 
kunna få igenom sina byggplaner.

HÅLLBAR KONSUMTION 
OCH PRODUKTION  
Främja hållbara konsum-
tions- och produktions-

mönster. 
• I BEWiSynbras fabriker bedrivs 

kontinuerligt ett arbete med energi- 
effektivisering, minskat råvaruspill 
och spill i produktionen. 

• Förpackningsverksamhetens bidrag 
är skräddarsydda och i det närmaste 
viktlösa förpackningar som gör 
transporter energieffektiva. Tekniskt 
emballage innebär i flertalet fall 
samma livslängd som produkten det 
är avsett för. 

• BEWiSynbra avtalar med byggföretag 
att samla in EPS-avfall i särskilda 
retursäckar. Säckarna hämtas upp 
av BEWiSynbra från byggarbets-
platser till återvinningsstationer för 
att konverterats till pellets och nytt 
råmaterial för ny EPS. 

• BEWiSynbra samarbetar med  
kommuners återvinningsstationer  
om EPS-avfall.

• Begagnade fisklådor av EPS samlas 
in, rengörs och fragmenteras till gra-
nulat som återvinns till ny EPS-råvara. 
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Team BEWiSynbra cyklar för hållbarhet
Team BEWiSynbra är ett initiativ som stödjer viktiga projekt 
i samhället och samlar in pengar för välgörenhet. Alla med- 
arbetare i koncernen kan delta och alla uppmuntras att 
engagera sig.

Genom att cykla tillsammans för en god sak kan kon-
cernens medarbetare göra skillnad när det gäller sociala 
aspekter av hållbarhet. Samtidigt främjas en hälsosam 
livsstil hos medarbetarna. Utöver hälsofördelar gör det att 
man lär känna varandra utanför arbetet. BEWiSynbra står 
för miljömässig och social hållbarhet. Det innebär att bry sig 
om varandra, arbeta som ett team där varje individ är viktig 

och att behandla varandra med 
respekt. 

Under åren har Team 
BEWiSynbra samlat in medel 
till ett antal olika projekt och 
stiftelser, till exempel Cancer 
Moonshot, Childhood Cancer 
Fund och Loza Foundation. 
Initiativet stödjer också barns 
rättigheter och projekt som mot- 
verkar sexuella övergrepp på barn.

BEWiSynbras samhällsengagemang består av aktiviteter för delat värdeskapande som 
involverar samhälle, medarbetare och affärspartners, samt samhälls- och individsupport. 
Koncernens initiativ uppmuntrar medarbetare att delta i frivilligverksamhet med inriktning 
mot social hållbarhet.

Noggrann städning av fartygs- 
tankar ger renare hav
Styren är en råvara vid tillverkning 
av EPS. Den fraktas med tank-
fartyg från Ryssland till Borgå i 
Finland för vidare befordran till 
BEWiSynbras fabriker. När tank- 
fartyget lossat sin last i hamnen i 
Borgå tar BEWiSynbra ansvaret 
för att tankarna rengörs med 
vatten från alla rester av styren. 
BEWiSynbra separerar sedan 
styren från sköljvattnet som 
innehåller två till fyra ton styren till 
ett betydande ekonomiskt värde.

BEWiSynbra och Clean Sweep håller havet rent
Som partner i det internationella initiativet Clean Sweep är BEWiSynbra med 
och bidrar till renare hav. 

Syftet med Clean Sweep är att bekämpa spill av plastgranulat från tillverk-
ningsindustrin ut i miljön. Initiativet är en del av det globala initiativet Marine 
Litter Solutions som ska förbättra världens havsmiljöer. 

BEWiSynbra är som partner i Clean Sweep förpliktigat att undvika spill 
av plastgranulat. I avtalet ingår en regelbunden revision. I praktiken innebär 
medlemskapet att BEWiSynbras fabriker i Danmark och Sverige organiserar 
uppsamling av plastgranulat i dagvattnet, kontinuerligt utbildar personalen, 
samt undersöker förekomst av spill i fabrikens kloaker vid den månatliga 
säkerhetskontrollen.

Gemensamt stödprojekt med Loza Foundation
I september 2019 genomförde välgörenhetsprojektet 
Cycle4Europe, ett cyklingsevenemang från Skopje i 
Norra Makedonien till Varberg i Sverige, en sträcka 
på cirka 2 500 kilometer under 15 dagar genom de 
fattigaste delarna av Europa. 

Målet var att samla in pengar till insamlingsstiftelsen 
Loza Foundation som arbetar för att hjälpa sårbara 
människor i ”glömda” delar av Europa. Team BEWiSynbra 
finansierade evenemanget och deltog med sitt eget 
cykelteam. Aktiviteten samlade in 600 000 kronor till 
stiftelsen. Pengarna har gått till skor, vinterkläder och 
utbildning för utsatta barn samt förbättrade förhållanden 
för funktionshindrade i Nordmakedonien och Bosnien. 
Loza Foundation kommer efter insamlingen att kunna 
starta liknande projekt i Kosovo.

Förutom två barnhem i Skopje stödjer stiftelsen projekt 
för handikappade i Norra Makedonien och Bosnien-
Herzegovina.

Revisors yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i BEWiSynbra Group AB (publ), org.nr 
556972-1128. 

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2019 på sidorna 25–27 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen. 

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-
tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 

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

UTTALANDE 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den 17 april 2020 
PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Lagerberg, Auktoriserad revisor
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Risker och riskhantering

Styrningen av BEWiSynbra grundas på företagets bolagsordning, Aktiebolagslagen, andra  
tillämpliga svenska och utländska lagar och regler samt interna styrdokument.
 BEWiSynbra definierar risk som något som kan påverka BEWiSynbras måluppfyllelse på ett 
negativt sätt. Risk är en naturlig del av all affärsverksamhet, men risk kan hanteras och det är  
koncernledningens ansvar att säkerställa att risker identifieras och hanteras. BEWiSynbras över-
gripande mål med riskhanteringen är att säkerställa en systematisk metod för att identifiera risker 
och för att säkerställa deras hantering på ett tidigt stadium. Vidare är målet att göra riskhanteringen 
till en naturlig del av den dagliga verksamheten genom att skapa en kultur och medvetenhet hos 
samtliga anställda och en kunskap om hur man hanterar risker för att uppnå affärsmålen.

OPERATIVA RISKER

Kunder och konkurrens
BEWiSynbras verksamheter  
bedrivs i konkurrensutsatta 
branscher

Marknad och prognoser 
Efterfrågan på BEWiSynbras  
produkter styrs av bygg- 
konjunkturen och den  
allmänna konjunkturen

Råmaterialpriser och inköp 
Styren är en viktig råvara för
BEWiSynbra. Prisvolatilitet på 
styren är en riskfaktor

BEWiSynbras konkurrenter kan genom produktutveckling, förbättrade produktions-
metoder, tillgänglighet och genom att erbjuda lägre priser, få kunder att föredra 
deras produkter.
BEWiSynbras kundrelationer präglas av långsiktighet där gemensamt utvecklings- 
arbete för anpassad design, anpassning till kunders produktionsprocesser liksom 
ett fungerande lager- och logistikflöde är i fokus.
BEWiSynbra bedriver utvecklingsarbete som ska skapa och tillföra mervärde genom 
utveckling av nya material, användningsområden och design. Målet är en ständigt 
relevant och framtidsorienterad produktportfölj.
BEWiSynbra har fokus på alla kostnader i produktions- och distributionskedjan och 
strävar efter att vara den mest kostnadseffektiva samarbetspartnern för sina kunder 
som verkar på prispressade marknader. BEWiSynbra investerar i och ser löpande 
över sina interna processer för att vara så kostnadseffektiva som möjligt i alla led.
Geografisk närvaro till kunderna ger bättre tillgänglighet och lägre distributions- 
kostnader.

Risken för vikande konjunktur på en eller flera av BEWiSynbras marknader  
balanseras genom att företaget har en mycket god spridning av sina kunder på  
olika marknader: EPS råmaterial, konstruktion/isolering, livsmedelsförpackningar 
och tekniska komponenter.
BEWiSynbra arbetar med så exakt prognosticering som möjligt för att kunna 
anpassa och justera koncernens kapacitet till marknadens efterfrågan, för att  
driva verksamheten lönsamt och förbli konkurrenskraftig.
Det görs genom att följa marknadstrender och odla nära relationer till kunder för 
ökad kunskap om deras prognoser och förväntningar. BEWiSynbra får också 
information om marknadsförändringar genom medlemskap i relevanta europeiska 
branschorganisationer.

Tillgång och efterfrågan styr priserna på världsmarknaden. Råvara handlas på den 
globala marknaden, och prisförändringar drabbar också i de flesta fall BEWiSynbras 
konkurrenter, så att önskvärda marginaler, GAP, kan upprätthållas.
För att parera prisvolatilitet arbetar BEWiSynbra med flera leverantörer, avtals- 
modeller, inköpsstrategier, samt anpassade kundavtal genom hela värdekedjan.
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Produktionskapacitet 
Produktionsstörningar eller
-bortfall innebär en risk att inte
kunna leverera

Produktionskvalitet 
Att leverera felaktig kvalitet kan
orsaka negativa återverkningar
för kunder eller skada 
BEWiSynbras anseende

Risken att inte kunna fortsätta leverera vid produktionsstörningar balanserar 
BEWiSynbra genom redundans samt möjlighet till ökad kapacitet i anläggningarna.
BEWiSynbra har också ett nära samarbete med andra leverantörer för inköp av 
varor eller för att leja ut produktion om det skulle behövas.
För strategiska produkter och kunder har särskilda riskmanualer och rutiner för 
hantering av produktionsinsatser tagits fram.
Utöver detta finns försäkringsskydd som täcker merkostnader och produktions- 
bortfall.

Risken att över tid eller till specifika projekt leverera en felaktig kvalitet som orsakar 
negativa återverkningar för kunder, böter eller skada på BEWiSynbras anseende 
hanteras genom arbete med ISO 9001, som säkrar kontinuitet i processer, kvalitets- 
kontroller, Lean Production-filosofi, samt nödvändiga försäkringar.
Det finns också ett integrerat uppföljningssystem vid avvikelser som identifierar 
orsaker och förebygger åtgärder.

Utveckling, FoU 
Krav från kunder och lagstiftare
på ökad funktionalitet och
förbättrad miljö leder till nya krav
på BEWiSynbras produkter

Lönsamhet 
Hård konkurrens i kombination
med råvaruprisers volatilitet  
medför risk för försämrade 
marginaler
 

Förvärv och integration 
Integration av nyförvärvade
företag innebär en påfrestning
på existerande verksamhet

Marknaden har kontinuerligt behov av nya intelligenta material till konkurrenskraftiga 
priser. Som producent är det också viktigt att möta nya lagkrav rörande miljö.
För att möta kundernas förväntningar och kommande lagkrav säkrar BEWiSynbra 
sin produktportfölj så att den bedöms bli efterfrågad i framtiden. BEWiSynbra är 
medlem i såväl lokala som europeiska branschorganisationer för rådgivning  
beträffande material och lagkrav.

Risken att i avtal inte kunna säkra en önskvärd marginal, definierad som GAP, i 
en konkurrenssituation, i kombination med en volatilitet på råvarupriset hanteras 
genom en differentierad kundstock i olika marknadssegment vilket sprider risker, 
samt arbete med att vara ledande på kostnadseffektivitet.
För att säkra kontinuiteten i BEWiSynbras lönsamhet görs en rad systematiska 
uppföljningar på mål och övriga nyckeltal (KPI), på daglig, vecko- och månadsbasis.
Negativa avvikelser analyseras och korrigeras.

En snabb tillväxt genom företagsförvärv kan medföra en risk att integrations- 
processer blir mer kostsamma eller tar längre tid än beräknat och att förväntade 
synergier helt eller delvis uteblir. En snabb tillväxt kan även vara en påfrestning på 
den existerande verksamheten där relationer med kunder, leverantörer och nyckel-
personer komma att påverkas negativt.
BEWiSynbra är väl rustat för framgångsrika integrationer genom erfarenhet av 
förvärv och arbetar med integration av nyförvärvade enheter genom dedikerade 
projektgrupper skilda från den dagliga verksamheten.

Lagstiftning
BEWiSynbras verksamhet medför 
att koncernen omfattas av lagar, 
förordningar, regler, avtal och 
riktlinjer 

BEWiSynbra följer löpande regler och bestämmelser på EU-nivå och på  
respektive marknad. BEWiSynbra arbetar för att anpassa produkter och  
verksamhet till framtida förändringar. Förändringar i regelverk kan påverka  
koncernens verksamhet.

LEGALA RISKER
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Avfall/återanvändning 
Plastavfall utgör en stor del av
nedskräpningen av världshaven,
och BEWiSynbra löper risk att 
förknippas med denna omfattande 
förorening

Hälsa och Säkerhet
Låg säkerhet i fabriker kan
leda till personskador

Medarbetare
Att attrahera kompetent personal
och behålla nyckelpersoner har
avgörande betydelse för 
BEWiSynbras framgång

Mänskliga rättigheter 
Det finns risk för att  
medarbetare diskrimineras och  
att arbetslagstiftning inte följs

Oetiskt beteende 
Med 1 300 medarbetare på flera
marknader finns risk att någon
medarbetare är involverad i
oetiskt beteende vad gäller
mutor, korruption eller bedrägeri

BEWiSynbra strävar efter att arbeta i enlighet med en mer cirkulär ekonomi på ett 
flertal sätt. Återanvänd EPS har ett stort värde både miljömässigt och ekonomiskt. 
BEWiSynbra hanterar återvunnen EPS genom att använda den såväl i tillverkningen 
av nya EPS-produkter som i produktionen av råmaterial. BEWiSynbra Circular är ett 
affärsområde som etablerades 2018 för insamling och återvinning av EPS-material 
för koncernen. BEWiSynbra har ett årligt återvinningsmål om 60 000 ton EPS.
BEWiSynbra är resursmässigt och ekonomiskt aktivt involverade i både lokala och 
europeiska retur- och återanvändningssystem som aktivt planeras in i förarbetning 
av råvara och produkter.

Den fysiska säkerheten för personal är högprioriterad och kontinuerligt arbete  
görs för att skapa och upprätthålla säkra arbetsplatser, utbilda medarbetare i  
säkerhet och förändrade attityder. Förebyggande hälsovård på kort och lång  
sikt är ett viktigt inslag. Det finns ett arbete som går ut på att minska antalet  
kemikalier i produktionen.

Risken att inte kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft hanterar BEWiSynbra genom 
att sträva efter en god arbetsmiljö och intern kompetensutveckling, liksom att ta 
ansvar för utbildning av nya medarbetare med potential. Under 2019 inrättades en 
stabsfunktion för personalfrågor. Samtidigt rekryterades en personaldirektör med 
koncernövergripande ansvar för företagskultur, värderingar och processer som ska 
säkra ledarutveckling och kompetensförsörjning.

Risken för att mänskliga rättigheter kränks är störst i leverantörsledet i BEWiSynbras 
fall. För att motverka det startade BEWiSynbra 2017 en process som innebär att 
alla leverantörer ska ha en uppförandekod, och att revisioner av leverantörer ska 
genomföras. Koncernen minskar risken till exempel genom upphandlingar av trans-
porter från certifierade speditörer. 

BEWis uppförandekod tydliggör att oetiskt beteende är oacceptabelt. Rutiner är  
väl etablerade så att attestering av kostnader och utbetalningar, val av leverantör 
samt godkännande av nyanställningar inte kan göras av enskilda individer.
Beslut har fattats om ett utbildningsprogram som ska medvetandegöra och 
utbilda personal om korruptionsrisker. Vidare har en visselblåsarfunktion inrättats. 
Funktionen är tillämplig för samtliga punkter i uppförandekoden.

HÅLLBARHETSRELATERADE RISKER

Miljö
Det finns risk att någon av 
BEWiSynbras verksamheter  
orsakar väsentlig miljöpåverkan  
på luft, mark eller vatten

En risk för miljön kan på kort eller lång sikt också innebära en risk för koncernen. 
Detta hanterar BEWiSynbra genom att vara certifierade enligt ISO 14001, samt en 
hög egenkontroll av processer i kombination med ett nära samarbete med lokala 
tillsynsmyndigheter och ackrediterade tredjeparts revisionsföretag.
För att kunna säkra efterlevnaden av olika krav från kunder, myndigheter och 
koncernen själv och dess omgivning, har ett antal processer implementerats för att 
övervaka, mäta, analysera och registrera utsläpp till luft, vatten och jord. Resultaten 
av dessa är basen för våra möjligheter att minska vår miljöbelastning.
För att säkra uppföljningen och dokumentera fortsatt utveckling i energieffektiv 
riktning, har BEWiSynbra utarbetat en process som säkrar att BEWiSynbra  
fortsättningsvis lever upp till kraven genom obligatorisk revision i stora  
verksamheter. Processen är baserad på BEWiSynbras miljöledningssystem  
kompletterat med punkterna 4.4.3 i ISO 50001 om energihushållning.
BEWiSynbra fokuserar på minsta möjliga energi- och materialförbrukning både 
vid design av produkterna samt i sina processer. Systematiskt arbete görs för att 
utnyttja resurser effektivt och eliminera resursslöseri. BEWiSynbra minskar sitt spill, 
återanvänder näst intill 100 procent, mäter energiåtgång och arbetar för att sänka 
kostnader och avtryck på miljön genom investeringar i ny och bättre teknik samt 
ökar medvetandet inom organisationen.
BEWiSynbra kan minska påverkan på miljön genom att skapa hållbara transporter 
för sina produkter. Det sker genom upphandlingar av transporter från certifierade 
speditörer.
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Bolagsstyrningsrapport
BEWiSynbra Group AB (publ) arbetar för en god bolagsstyrning, vilken stärker och bibehåller  
förtroendet för Bolaget, varvid det bidrar till ett optimalt långsiktigt värdeskapande för ägare  
och andra intressenter.

Syftet med bolagsstyrning är att reglera ansvarsfördelningen 
mellan ägare, styrelse och ledningsgrupp. Bolagsstyrning i 
BEWiSynbra är, utöver tillämpliga lagar och regler, baserad 
på koncernens värderingar och kultur, bolagsordning och 
aktieägaravtal. Det finns också styrande dokument som 
Styrelsens arbetsordning och Policydokument. 

BEWiSynbras bolagsstyrning är baserad på principen  
att alla aktieägare behandlas lika. BEWiSynbra förser på 
ett transparent sätt alla sina intressenter med pålitlig och 
relevant information.

IMPLEMENTATION OCH RAPPORTERING AV  
BOLAGSSTYRNING
BEWiSynbra Group (publ) (BEWiSynbra eller Bolaget) är 
ett svenskt publikt aktiebolag under svensk lagstiftning, 
främst Svensk Aktiebolagslag, Svensk Årsredovisningslag 
(1995:1554) samt interna regler och instruktioner.

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Svensk 
Årsredovisningslag. BEWiSynbra omfattas inte av Svensk 
kod för bolagsstyrning, då bolagets aktier inte är noterade  
på en reglerad marknad. BEWiSynbra har tre obligationslån 
på listan över företagsobligationer på Nasdaq i Stockholm. 

ÄGANDE
Det totala antalet utestående aktier uppgick den 31 december 
2019 till 138 937 980 med ett kvotvärde om 0,0097 kronor 
per aktie. Samtliga aktier är av serie A, vilket innebär att  
varje aktie i bolaget berättigar ägaren till en röst.

I slutet av 2019 ägdes BEWiSynbra av familjen Bekken 
genom Frøya Invest AS med 79,55 procent och av KMC 
Family AS med 1,59 procent, fonder kontrollerade av 
Verdane Capital med 17,99 procent (Verdane EFT III SPV 
K/S och Verdane EFT VII SPV K/S). Resterande 0,87 procent 
ägdes av Bolagets ledningsgrupp och av anställda.

ÅRSSTÄMMOR
Enligt den svenska aktiebolagslagen är årsstämman bolagets 
högsta beslutsfattande organ. Vid årsstämman utövar aktie- 
ägarna sin rösträtt beträffande frågor som fastställande av 
resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst, 
inklusive utdelning, ansvarsfrihet för styrelse och verkstäl-
lande direktör, val av styrelsemedlemmar och revisorer  
samt ersättningsprinciper för styrelse och revisorer.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången 
av räkenskapsåret. Utöver årsstämma, kan extraordinära 
årsstämmor kallas samman. Enligt BEWiSynbras bolags- 

ordning, sker kallelse till stämma genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt via Bolagets hemsida. Vid tiden 
för kallelsen ska information om denna publiceras i Dagens 
Industri.

Kallelse till stämman ska ske tidigast sex veckor, och 
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolags-
stämma ska ske tidigast sex veckor, och senast två veckor 
före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma då beslut ska 
fattas om ändringar i bolagsordningen ska ske tidigast sex 
veckor och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare får delta i stämman personligen eller genom 
fullmakt, och får åtföljas av högst två biträden. Aktieägare 
kan registrera sig för deltagande i årsstämma på flera sätt, 
vilket framgår av kallelsen.

Årsstämma hölls den 23 maj 2019

BOLAGSORDNING
Bolagsordningen antogs av en extra bolagsstämman den  
26 oktober 2018.

STYRELSE
Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet,  
efter årsstämman.

Medlemmar i styrelsen utses normalt av årsstämman för 
perioden intill slutet på nästa årsstämma. Enligt Bolagets 
bolagsordning, ska antalet styrelseledamöter inte understiga 
tre och inte överstiga sju. 

Vid slutet av 2019 bestod styrelsen av fem medlemmar. 
Ordföranden Gunnar Syvertsen och ledamöterna Per 
Nordlander, Kristina Schauman och Göran Vikström om- 
valdes alla för ett år vid årsstämman 2019. Rune Marsdal 
omvaldes också men avgick som styrelseledamot under  
året. Christian Bekken invaldes som ny styrelseledamot. 

Gunnar Syvertsen är även ordförande för den största  
ägaren, Frøya Invest AS, och är därmed inte oberoende 
av större ägare. Det är inte heller Christian Bekken, en 
större ägare i Frøya Invest AS, eller Per Nordlander, partner 
i Verdane Capital, en ytterligare ägare i BEWiSynbra. De 
övriga medlemmarna av styrelsen anses oberoende av  
större ägare.

ARBETET I STYRELSEN
Enligt den svenska Aktiebolagslagen, är styrelsen ansvarig 
för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att 
styrelsen är ansvarig för bland annat mål och strategier, 
rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, löpande 
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bedömning av resultat och finansiell ställning samt utvärde-
ring av ledningsgruppen samt tillsättande respektive entledi-
gande av verkställande direktör. Styrelsen är också ansvarig 
för att årsredovisning och delårsrapporter upprättats korrekt. 

Styrelsen tillämpar en skriven arbetsordning, vilken 
granskas årligen och antas av det årliga konstituerande 
styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar styrelsens funktioner 
och ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande 
direktören (VD). Enligt arbetsordningen är ordföranden 
ansvarig för utvärderingen av styrelsens arbete. 

Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen också 
instruktioner för VD, inklusive instruktioner för den finansiella 
rapporteringen.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt 
schema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten 
sammankallas för att hantera ärenden vilka inte kan skjutas 
upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Mellan styrelsemötena 
diskuterar styrelsens ordförande och VD löpande förvalt-
ningen av Bolaget.

Under 2019 höll styrelsen 7 möten.

VD OCH FÖRETAGSLEDNING
VD är ansvarig för administrativa ärenden enligt direktiv och 
instruktioner fastställda av styrelsen enligt dokument såsom 
instruktioner för VD och styrelsens arbetsordning.

Enligt instruktioner för den finansiella rapporteringen är 
VD ansvarig för den finansiella rapporteringen i Bolaget och 
ska säkra att styrelsen tillställs adekvat information för dess 
utvärdering av Bolagets finansiella ställning. 

VD håller styrelsen löpande underrättad om utvecklingen 
av Bolagets verksamhet, försäljningsutvecklingen, Bolagets 
resultat och finansiella ställning, likviditet och kreditstatus, 
viktiga affärshändelser och övriga viktiga händelser samt 
omständigheter som kan antas vara av betydelse för 
Bolagets aktieägare.

Den exekutiva ledningsgruppen i BEWiSynbra bestod 2019 
av VD, CFO, vice VD, chefen för Business Development samt 
personaldirektören. Utöver detta har Bolaget en utvidgad 
ledningsgrupp bestående av regionchefer i Norge, Sverige, 
Danmark, Finland, Nederländerna och Portugal, liksom funk-
tionella chefer för Inköp, Circular, RAW, IT och efter årsskiftet 
2019/2020 även Juridik och Kommunikation & IR.

REVISORER
Vid årsstämman 2019 utsågs PricewaterhouseCoopers AB 
till revisor, med auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg 
som huvudrevisor intill årsstämman 2020.

INTERN KONTROLL AV DEN FINANSIELLA  
RAPPORTERINGEN
Styrelsen har övergripande ansvar för finansiell rapportering 
och för att säkra att Bolaget har effektiv intern kontroll. 
Styrelsens ansvar regleras av den svenska aktiebolagslagen 
och årsredovisningslagen. Bolagsledningen rapporterar 
regelbundet till styrelsen enligt fastlagda rutiner.

Intern kontroll bygger på dokumenterade policys, riktlinjer, 
instruktioner och fördelning av ansvar och arbete såsom 
styrelsens arbetsordning, VDs instruktion, delegering av 
behörigheter etc.

RISK MANAGEMENT
Riskbedömning och riskhantering är inbyggt i Bolagets 
processer. Olika metoder används för att utvärdera risker 
och för att säkra att relevanta risker för vilka BEWiSynbra är 
exponerade hanteras enligt fastlagda policys och riktlinjer. 
Risker och riskhantering beskrivs i en separat sektion av 
denna årsredovisning.

KONTROLLAKTIVITETER
Styrelsen ansvarar för kvaliteten på den finansiella rappor-
teringen genom instruktion för VD, inklusive instruktioner för 
finansiell rapportering, som genom löpande administration 
av rapporter, rekommendationer och underlag till beslut. 
Delårsrapporter, liksom material avseende värdering och 
rapportering upprättas av koncernledningen för examination 
och kontroll av styrelsen. Styrelsen utvärderar rutinmässigt 
risker i de finansiella rapporterna.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
BEWiSynbras ambition är att förse sina aktieägare och andra 
intressenter med pålitlig och relevant kommunikation på ett 
transparent sätt, stödja likvärdig behandling av aktieägare, 
samt att underlätta långsiktigt värdeskapande för Bolaget 
och dess intressenter.

BEWiSynbra följer helt svensk lagstiftning och Nasdaq 
Stockholms regler för noterade skuldinstrument.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING
Bolaget följer kontinuerligt upp sin finansiella utveckling och 
verksamhet. Uppföljningen sker på olika nivåer, inklusive 
regioner och verksamhetssegment samt på koncernnivå.

Rapportering äger rum till ledningsgrupp och styrelse 
månadsvis. Styrelsen övervakar ekonomiska trender i relation 
till strategi och affärsplan och budget och kontrollerar att 
beslutade investeringar är i enlighet med plan.
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Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till bolagstämman i BEWiSynbra Group AB (publ), org.nr 
556972-1128. 

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrappor-
ten för år 2019 på sidorna 33–34 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar  
i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6  
årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma 
lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovis-
ningen samt är i överensstämmelse med årsredovisnings- 
lagen.

Stockholm den 17 april 2020 
PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg 
Auktoriserad revisor
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Göran Vikström
Född: 1944. Invald: 2014
Ordförande till och med 2017
Utbildning: Ingenjör. Studier i före-
tagsekonomi vid Harvard Business 
School.
Yrkesbakgrund: CEO Becker 
Acroma AB, ledande befattningar i 
Tarkett och Volvo Cars.
Övriga uppdrag: Ordförande HYMA 
Skog & Trädgård AB.
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav: 125 000

Kristina Schauman 
Född: 1965. Invald: 2016
Partner Calea AB 
Utbildning: Civilekonom 
Handelshögskolan Stockholm.
Yrkesbakgrund: CFO OMX AB, 
Carnegie Investment Bank och 
Apoteket AB. Ledande befattningar 
Investor AB, ABB och Stora Enso.
Övriga uppdrag: Ledamot  
BillerudKorsnäs AB, Coor Service 
Management AB, Diaverum AB, 
Nordic Entertainment Group AB, 
Orexo AB och AF Pöyry AB.
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav: 187 500

Gunnar Syvertsen 
Född: 1954. Invald: 2014
Ordförande sedan 2018
Utbildning: Civilingenjör.
Yrkesbakgrund: CEO Heidelberg 
Cement Northern Europe, Managing 
Director Heidelberg Cement Norway 
AS, Managing Director Norcem AS, 
ledande befattningar inom Heidelberg 
Cement AG i Afrika och USA.
Övriga uppdrag: Ordförande Frøya 
Invest AS, BeWi Holding AS, GIS AS. 
Ledamot Topaas&Haug AS.
Nationalitet: Norsk
Aktieinnehav: 150 000

Per Nordlander
Född: 1967. Invald: 2014
Partner Verdane Capital 
Advisors 
Utbildning: Civilingenjör teknisk 
fysik vid Uppsala Universitet 
och Freie Universität Berlin, 
Advanced Management Program, 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Yrkesbakgrund: Grundare och CEO 
av Avanza och Nordnet. Tidigare 
befattningar vid Öhman Securities, 
OMX, Accenture. 
Övriga uppdrag: Ordförande 
Bellman Group. Ledamot 
Livförsäkringsbolaget Skandia öms; 
Estate Group, Allgon och Nordic 
Finance.
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav: –

Christian Bekken
Född: 1982. Invald: 2019
Utbildning: VGS Allmenne,  
ökonomiske och administrative fag.
Yrkesbakgrund: Business 
Development. CEO för BEWiSynbra 
till 2018 Produktionsledare BEWi, 
Försäljningschef BEWi, vd Smart 
Bolig, utveckling av byggnadsa-
vdelningen inom BEWi.
Nationalitet: Norsk
Aktieinnehav: 112 729 420

Styrelse
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Christian Bekken
Business Development. CEO för 
BEWiSynbra till 2018
Född: 1982
Anställd: 2002
Utbildning: VGS Allmenne,  
ökonomiske och administrative fag.
Yrkesbakgrund: Produktionsledare 
BEWi, Försäljningschef BEWi, vd  
Smart Bolig, utveckling av  
byggnadsavdelningen inom BEWi.
Nationalitet: Norsk
Aktieinnehav: 112 729 420

Marie Danielsson 
Chief Financial Officer
Född: 1975
Anställd: 2015
Utbildning: Ekonomie magister,  
Stockholms Universitet.
Yrkesbakgrund: Revisor KPMG, 
Vice President Financial Control and 
Taxes, Haldex AB.
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav: 175 000

Roger Olofsson
Personaldirektör
Född: 1964
Anställd: 2019
Utbildning: Fil kand-examen i 
personal- och arbetslivsfrågor, Umeå 
universitet.
Yrkesbakgrund: Seniora HR-roller 
inom ABB, GE Healthcare och 
Loomis, Senior Vice President HR 
Scandic Hotels. 
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav: –

Jonas Siljeskär
Verkställande direktör och  
koncernchef
Född: 1972
Anställd: 2010, VD och koncern- 
chef sedan 1 januari 2020
Utbildning: Maskiningenjör, 
Högskolan Dalarna.
Yrkesbakgrund: Verkställande 
direktör BEWiSynbra RAW, Chief  
Operating Officer Gustafs 
Inredningar, Director of  
Production Tomoko Hus.
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav: 93 750

Koncernledning
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Förvaltningsberättelse 2019

Styrelsen och den verkställande direktören för BEWiSynbra 
Group AB (publ), med organisationsnummer 556972-1128, 
registrerad i Sverige och med säte i Solna, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2019.

OM BEWiSYNBRA GROUP
Verksamhet och säte
BEWiSynbra Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktie- 
bolag, under svensk lag och följer Aktiebolagslagen 
(2005:551). Företaget är registrerat hos Bolagsverket med 
registreringsnummer 556972-1128. 

BEWiSynbra Group AB, koncernens moderbolag, bildar 
med dotterbolag BEWiSynbra Group (Koncernen eller 
BEWiSynbra). Bolagsgruppen i dess nuvarande form bildades 
under hösten 2014 när BEWi AS och StyroChem Finland 
slogs samman, samtidigt som produktionsenheter från det 
brittiska förpackningsbolaget DS Smith förvärvades. Genom 
dessa transaktioner bildades en ny koncern som fick namnet 
BEWi Group AB. I samband med förvärvet av Synbra 
Holding BV i maj 2018 bytte koncernen namn till BEWiSynbra 
Group AB.

BEWiSynbra Group AB har tre företagsobligationer listade 
på Nasdaq i Stockholm.

BEWiSynbra är idag en av de större tillverkarna i Europa av 
expanderbar polystyren (EPS). Koncernen är strategiskt inte- 
grerad genom värdekedjan med en årlig produktionskapacitet 
om 185 000 ton av råmaterialet EPS pärlor och är marknads- 
ledare inom lösningar för Packaging & Components och 
Isolering i ett flertal europeiska länder. EPS, också kallat cell- 
plast, används för förpackningar till livsmedel, läkemedel och 
tekniska komponenter, liksom till isolering av byggnader och 
infrastruktur. 
 Koncernens verksamhet är organiserad i tre rörelsesegment; 
RAW (Upstream), Packaging & Components (P&C) och 
Insulation. Segmentet RAW tillverkar främst EPS pärlor, som 
saluförs såväl internt som externt. Segmentet P&C erbjuder 
produkter och lösningar för ett brett spektrum branscher och 
användningsområden, exempelvis lådor av EPS för trans-
porter av fisk, andra livsmedel, läkemedel och komponenter 
för bilar och värmesystem. Segmentet Insulation erbjuder 
isoleringsprodukter för byggnadsindustrin och för anlägg-
ningar av infrastruktur. 
 Oallokerade kostnader är relaterade till huvudkontorsfunk-
tioner. Oallokerade kostnader inkluderar också intäkter och 

BEWiSynbra fortsatte under 2019 sitt arbete att leda branschens förändring med många aktiviteter 
och förvärv i linje med koncernens strategiska prioriteringar; innovation, tillväxt och hållbarhet.  
Koncernens omsättning uppgick till 4 552 MSEK, en tillväxtökning om 17 procent, främst förklarad 
av förvärv. Koncernens utmaning var fallande priser i samtliga segment, särskilt för upstream 
segmentet RAW, men samtidigt drog den fördel av lägre råmaterialkostnader i segmenten för 
downstream, vilket påverkade marginalerna positivt. Det visar att koncernens integrerade affärs-
modell, från produktion av råmaterial till slutprodukter, diversifierar BEWiSynbras exponering mot 
marknaden och gör koncernen väl positionerad att möta olika marknadsscenarios. 

kostnader relaterade till aktiviteter inom BEWiSynbra Circular, 
vilken är under uppbyggnad och således ännu inte redovisas 
som ett separat segment.
 För ytterligare information om segmenten, se verksamhets- 
beskrivningen på sidorna 22–24.
 BEWiSynbra Circular etablerades i oktober 2018 som en 
strategisk prioritering för koncernen, med ansvar att öka 
insamlingen och återvinningen av EPS i koncernen. Sedan 
det bildades har Circular initierat flertalet aktiviteter inklusive 
större kampanjer för att öka medvetenheten om vikten av 
återanvändning av EPS. Koncernen förvärvade också det 
bestämmande inflytandet i två återvinningsbolag under 2019, 
samt BEWiSynbra i Portugal. Ytterligare information om 
Circulars aktiviteter återfinns i Viktiga händelser.
 BEWiSynbra har verksamhet i nio länder, genom dotter-
företag i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, 
Portugal och Spanien. Samt genom de 34 procentigt ägda 
intressebolagen HIRSCH Porozell GmbH i Tyskland och 
HIRSCH France SAS i Frankrike.

Vision och strategi
BEWiSynbras vision är att vara den ledande EPS-tillverkaren 
i Europa och ett internationellt erkänt varumärke avseende 
miljömässigt ansvar.
 Koncernens ambition är att vara den ledande tillverkaren 
för lösningar för förpackningar och eller isolering på sina 
marknader.
 Hållbarhet är en strategisk drivkraft. BEWiSynbra kommer 
att leda förändringen mot en cirkulär ekonomi i branschen 
och strävar efter att minimera sin miljömässiga påverkan 
genom att skapa hållbara produkter och sluta cirkeln genom 
återvinning. 

Marknader och kunder
BEWiSynbra exponeras för ett stort antal slutmarknader, 
både direkt och indirekt genom sin upstream verksam-
het RAW och sina downstream verksamheter Packaging 
& Components samt Insulation. Koncernen har en bred 
geografisk närvaro i Europa. Följaktligen är koncernen 
diversifierad, såväl geografiskt som beträffande exponering 
för slutmarknader. Under 2019 sjönk marknadspriserna 
för koncernens produkter, särskilt för segmentet RAW. 
Samtidigt påverkade detta lönsamheten positivt i koncernens 
downstream segment, vilket visar att den integrerade affärs-
modellen tjänar som en stabiliserande faktor för koncernen.
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BEWiSynbras viktigaste marknader, både genom direkt 
och indirekt exponering är livsmedelsförpackningar, bygg-
nadsisolering och tekniska komponenter till branscher som 
fordonsindustrin och HVAC (värme, ventilation och luftkondi-
tionering). Koncernen ökar också kontinuerligt sina aktiviteter 
för insamling och återvinning av använd EPS genom sin 
verksamhet Circular. För Circular är alla slutanvändare av 
EPS potentiella kunder.
 Som ett resultat av koncernens diversifierade exponering 
för slutmarknader är generell ekonomisk tillväxt i koncernens 
relevanta geografiska marknader en viktig tillväxtfaktor. 
Koncernen är exponerad för större delen av Europa, men 
huvuddelen av verksamheten utförs i länder i västra och 
norra Europa 
 Efterfrågan på EPS fortsätter att öka beroende på dess 
unika egenskaper och mångsidighet, vilket gör den relevant 
för ett stort antal användningsområden. Trenden drivs av 
dess attraktiva egenskaper som lågviktig, slitstark, flexibel, 
kostnadseffektiv och återvinningsbar. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2019
Förvärv och rörelseförvärv
Under 2018 slutförde BEWiSynbra Group ett flertal förvärv, 
vilka resulterade i geografisk expansion och stärkta positioner 
på befintliga marknader. Under 2019 fokuserade BEWiSynbra 
på förvärv som stärker koncernens återvinningsaktiviteter 
och som expanderar isoleringsverksamheten genom det 
gemensamma förvärvet med HIRSCH i Frankrike. Koncernen 
förvärvade också de återstående minoritetsintressena i de tre 
isoleringsföretagen i Finland. 
 Den 28 mars 2019 offentliggjorde BEWiSynbra Group 
förvärvet av 51 procent av återvinningsföretaget EcoFill. 
 Den 7 maj 2019 förvärvade BEWiSynbra Group de åter-
stående 40 procenten av aktierna i BEWi Ruukin EPS Oy av 
minoritetsintressen för en kontant köpeskilling om 7,4 MSEK. 
 Den 3 juli 2019 förvärvade koncernen 51 procent av det 
danska återvinningsföretaget Eurec, vars verksamhet omfattar 
insamling, kompaktering, vidareförädling och försäljning av 
återvunnet EPS och plast. Eurec är också agent och uthyrare 
av pressar och containers.
 I September förvärvade koncernen det 40-procentiga 
minoritetsinnehavet i BEWi Insulation Oy och det 10-procen-
tiga minoritetsinnehavet i BEWi M-Plast Oy.
 Den 31 december 2019 slutförde BEWiSynbra Group 
gemensamt med Hirsch Servo Group transaktioner genom 
vilka sex isoleringsfabriker i Frankrike och 49,9 procent av 
aktierna i det franska bolaget Issosol SAS förvärvades av 
Placopatre SA, ett dotterbolag till Saint Gobain. Förvärven 
görs genom ett nybildat franskt bolag, HIRSCH France SAS, 
till 34 procent owned by BEWiSynbra Group och till 66 pro-
cent ägt av HIRSCH Servo Group. BEWiSynbra Group har 
tillfört bolaget 1,8 MSEK i eget kapital och 26,1 MSEK som 
lån. 
 Ytterligare detaljer om förvärven återfinns i notapparaten. 

BEWiSynbra Circular
BEWiSynbra Circulars ansvarsområde är att öka koncernens 
insamling och återvinning av EPS. Sedan bildandet av 
Circular i oktober har Circular genomfört ett flertal aktiviteter, 
bland annat större kampanjer för att öka medvetenheten om 
vikten av återanvändning av EPS.
 I februari 2019 lanserade BEWiSynbra konceptet “Use-
ReUse” med syftet att öka medvetenheten om återvinning 
av EPS och att etablera en ny branschstandard för insamling 

och återvinning av EPS. Senare under året organiserade 
Circular en “Use-ReUse Day” och tillsammans med en annan 
aktör en hållbarhetskonferens i Varberg och planerar nu 
liknande evenemang i Norge 2020. Evenemangen skapar 
en mötesplats för kunder, ledare inom branschen och 
BEWiSynbra Group för att diskutera vikten av återvinning av 
EPS och andra hållbarhetsinitiativ
 I oktober lanserade BEWiSynbra världens första EPS 
framställd av 100 procent återvunnet material, vilket sluter 
cirkeln för EPS och minskar avfallet och den miljömässiga 
påverkan av koncernens produkter. Lanseringen av den nya 
produkten har skapat ökat intresse från bolagets kunder som 
efterfrågar hållbara lösningar som minimalt påverkar miljön. 
BEWiSynbra planerar påbörja kommersiella leveranser till ett 
antal utvalda externa kunder i början av 2020.
 I december etablerade BEWiSynbra ett nytt återvinnings-
bolag i Portugal för att utöka koncernens aktiviteter för 
insamling och återvinning av EPS till södra Europa. Den nya 
återvinningsanläggningen ligger i nära anslutning till en av 
BEWiSynbras befintliga produktionsenheter, och råmaterialet 
kommer huvudsakligen att levereras från den portugisiska 
fiskodlingsindustrin. 
 BEWiSynbra Circular har också etablerat kompakterings-
stationer nära BEWiSynbras fabrik i Frøya i Norge och nära 
en större kunds fiskslakteri i Hitra i Norge. Dessutom har 
insamlingsstationer satts upp på olika platser. Circular är 
aktivt engagerade med kunder och partners för att finna de 
bästa metoderna att samla in mer EPS-avfall.

Övriga viktiga händelser
Den 15 november offentliggjorde BEWiSynbra den fram-
gångsrika emitteringen av en senior secured obligation till ett 
belopp om 65 MEUR som förfaller i november 2023. 
 Likviden från obligationen kommer att användas för att 
refinansiera obligationer under det första kvartalet 2020 och 
för allmänna koncernändamål. 
 I december offentliggjorde BEWiSynbra att styrelsen utsett 
Jonas Siljeskär som ny koncernchef för BEWiSynbra Group 
AB från och med den 1 januari 2020. Jonas Siljeskär efter-
träder Rik Dobbelaere, som har varit CEO för BEWiSynbra 
sedan den 16 maj 2018 efter BEWis förvärv av Synbra. Rik 
Dobbelaere kommer att fortsätta som rådgivare åt koncern-
ledningen. Jonas Siljeskär har varit vice vd för BEWiSynbra 
sedan 17 juni 2019 med fullt ansvar för verksamheten. 
Dessförinnan var han COO för det tidigare BEWi Group AB 
och verkställande direktör för BEWiSynbra RAW.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Den 1 januari 2019 införde International Accounting 
Standards Boards (IASB) en ny standard beträffande redovis-
ning av leasingavtal, IFRS 16. BEWiSynbra har implementerat 
denna från och med den 1 januari i år med betydande effek-
ter på balansräkningen. En utförlig beskrivning presenteras i 
not 2 i denna rapport. Som en konsekvens härav är siffrorna 
för innevarande år inte fullt jämförbara med tidigare år. 
    Under 2018 slutförde BEWiSynbra Group ett antal förvärv: 
Ruukin EPS Oy i januari, Synbra Holding i maj och BEWi 
Produkter AS, BEWi Polar AS och BEWi Automotive AB i 
september. Förvärven påverkar jämförelsetalen för helåret. 
Nyckeltal
För definitioner av alternativa nyckeltal (APM) som inte defi-
nieras av IFRS, se sidan 103.
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Resultaträkning
Nettoomsättningen för 2019 uppgick till 4 552,4 MSEK 
(3 905,3 MSEK), vilket är en ökning om 16,6 procent jämfört 
med 2018. Ökningen, vilken främst är hänförlig till förvärv 
under 2018, dämpades av negativ organisk tillväxt, som 
främst förklaras av lägre marknadspriser i samtliga segment. 
BEWiSynbra noterade dessutom lägre efterfrågan på fisk- 
lådor i Norge och en viss nedgång i efterfrågan på isolerings-
produkter på de flesta av sina marknader med undantag 
för Finland. Ytterligare kommentarer ges under respektive 
segment. 
 Rörelsens kostnader för koncernen uppgick till totalt  
-4 346,6 MSEK under 2019 (-3 779,6 MSEK).
Råmaterial och förnödenheter uppgick till -2 098,1 MSEK 
under 2019 (-2 132,3 MSEK), vilket motsvarar 46,1 procent av 
nettoomsättningen (54,6 procent). Procentsatsen korrelerar 
med bruttomarginalen i segmentet RAW och påverkas främst 
av kostnaden för råmaterialet styren. 
Personalkostnaderna uppgick till -856,7 MSEK under 2019 
(-638,2 MSEK), vilket motsvarar 18,8 procent (16,3 procent) 
av nettoomsättningen. Ökningen i kostnader är en effekt av 
förvärven gjorda under 2018. Genomsnittligt antal anställda 
under året var 1 254 (881).
Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 215,4 MSEK 
under 2019 (141,4 MSEK).
Jämförelsestörande poster uppgick till -41,2 MSEK (-23,8 
MSEK) och var huvudsakligen relaterade till kostnader för 
avgångsvederlag och integrationskostnader samt omstruk-
tureringskostnader. -20,0 MSEK var hänförliga till perso-
nalkostnader och -21,2 MSEK till övriga externa kostnader. 
För ytterligare information, se den detaljerade översikten i 
sektionen för alternativa nyckeltal.
Justerad EBITDA, dvs EBITDA justerad för jämförelsestö-
rande poster nämnda ovan, uppgick till 548,8 MSEK (316,7 
MSEK), vilket motsvarar en marginal om 12,1 procent (8,1 
procent). Ökningen av justerad EBITDA förklaras till stor del 
av förvärven under 2018 och effekten av IFRS 16 som också 
påverkade marginalerna positivt. Det förstärkes ytterligare 
av att downstream segmenten drog fördel av lägre råmate-
rialpriser och positiva effekter från synergier i Danmark och 
omstruktureringseffekter i Sverige. Segmentet RAW påver-
kades dock negativt av lägre råmaterialpriser och en stängd 
produktionslina i Borgå i Finland, vilket hade en dämpande 
effekt på resultat och marginal. 
Avskrivningar och amorteringar uppgick till -292,1 MSEK 
under 2019 (-151,5 MSEK). Ökningen var främst relaterad 
till helårseffekten av förvärven 2018, inklusive påverkan av 
avskrivningar och amorteringar på justeringar av verkligt 
värde av förvärv. Effekten av tillämpningen av IFRS 16 om 
-57,7 MSEK bidrog också till ökningen.
Finansnettot var -117,5 MSEK 2019 (-75,2 MSEK).-119,7 
MSEK var relaterat till finansiella kostnader, varav -73,6 MSEK 
var relaterade till räntor och kostnader för finansiering, -13,5 
MSEK till kostnader för finansiering (icke kassaflödespåver-
kande), -27,0 MSEK till räntekomponenten i IFRS 16 och -5,6 
MSEK till omvärdering av koncerninterna mellanhavanden 
och verkligt värdevärdering av derivat (främst icke kassaflö-
despåverkande).
Skattekostnaderna var -39,2 MSEK under 2019  
(-50,3 MSEK).
Nettoresultat för helåret var 58,7 MSEK (16,0 MSEK).

Segmenten
Ytterligare detaljer om segmenten återfinns i not 5 i årsredo-
visningen. 

RAW
BEWiSynbra har två fabriker för tillverkning av EPS pärlor: i 
Borgå, Finland och Etten-Leur, Nederländerna, med en årlig 
kombinerad produktionskapacitet om 185 000 ton vita och 
grå EPS-pärlor.

Belopp i MSEK 2019 2018

Segmentets intäkter 2 188,7 2 362,5

Justerad EBITDA 53,0 120,1

Justerad EBITDA-marginal (%) 2,4% 5,1%

Justerad EBITA 15,4 92,2

Segmentets försäljning uppgick till 2 188,7 MSEK under 
2019 (2 362,5 MSEK), det motsvarar en minskning om 7,4 
procent jämfört med föregående år, då helårseffekten av 
förvärvet av Synbra 2018, motverkades av negativ organisk 
tillväxt. Den negativa organiska tillväxten under året är främst 
en följd av lägre marknadspriser och den negativa påverkan 
från en stängd produktionslina för grå EPS i Borgå i Finland. 
Volymerna för vit EPS hade en smärre positiv utveckling. 
Justerad EBITDA för segmentet uppgick till 53,0 MSEK 
under 2019 (120,1 MSEK), vilket motsvarar en marginal om 
2,4 procent (5,1 procent). Generellt påverkas resultatet för de 
individuella kvartalen av periodens produktion och försäljnings- 
volymer beroende på tidsskillnaden mellan förändringar 
i råmaterialkostnad, dvs styrenpriset och motsvarande 
prisjusteringar mot kunder. Den lägre lönsamheten under 
2019 beror främst på avsevärt lägre priser, vilka påverkade 
bruttomarginalen negativt jämfört med föregående år. Den 
pressade bruttomarginalen förklaras av hög produktionska-
pacitet/produkttillgång på marknaden. 
 Till den negativa utvecklingen bidrog också de mindre 
volymerna beroende på den stängda produktionslinan i 
Borgå, samt den generellt högre energikostnaden under 
2019. Den stängda produktionslinan påverkade EBITDA inte 
endast genom lägre försäljning utan också med kostnader 
för ineffektivitet i produktionen. 

Packaging & Components (P&C)
P&C-segmentet erbjuder produkter med en högre grad av 
kundspecialisering, vilket förklarar de vanligtvis högre margi-
nalerna jämfört med segmenten RAW och Insulation. Totalt 
har BEWiSynbra 17 anläggningar i 6 länder för tillverkning av 
P&C produkter. 

Belopp i MSEK 2019 2018

Segmentets intäkter 1 669,0 1 150,8

Justerad EBITDA 305,6 99,5

Justerad EBITDA marginal (%) 18,3% 8,6%

Justerad EBITA 184,0 50,2

Segmentets försäljning uppgick till 1 669,0 MSEK under 
2019 (1 150,8 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 45,1 
procent, huvudsakligen på grund av förvärv.
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Justerad EBITDA uppgick till 305,6 MSEK in 2019 (99,5 
MSEK), vilket motsvarar en marginal om 18,3 procent (8,6 
procent). Ökningen av såväl resultat som marginal kan främst 
förklaras av helårseffekten av förvärven gjorda under 2018. 
Gynnsamma råmaterialpriser, omstruktureringsåtgärder som 
genomfördes i Sverige, synergier från konsolideringen av 
de danska verksamheterna efter sammanslagningen med 
Synbra 2018 och en god tillväxt i Portugal bidrog också till 
utvecklingen. Lägre slakterivolymer i de fabriker i Norge som 
BEWiSynbra levererar fiskboxar till, påverkade volymer och 
EBITDA negativt på en proformabasis, men de redovisade 
uppgifterna drog fördel av helårseffekten av konsolidering 
av verksamheten. Segmentet noterade också den största 
påverkan av IFRS 16 (59,0 MSEK).

Insulation
Segmentet Insulation erbjuder isoleringsprodukter för bygg-
nadsindustrin och för anläggningar av infrastruktur, exempel- 
vis fyllnadsmaterial för vägbankar, isoleringselement och 
olika byggnadssystem. Nederländerna står för den största 
delen av segmentet, med mer än 60 procent av segmentets 
totala försäljning. Totalt har BEWiSynbra 12 anläggningar i 
6 länder för tillverkning av isoleringsprodukter. Koncernen 
har också minoritetsintressen i 6 fabriker i Frankrike och 6 
fabriker i Tyskland. 

Belopp i MSEK 2019 2018

Segmentets försäljning 1 475,0 1 238,2

Justerad EBITDA 236,5 130,6

Justerad EBITDA marginal (%) 16,0% 10,5%

Justerad EBITA 185,0 104,6

Segmentets försäljning uppgick till 1 475,0 MSEK 
(1 238,2 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 19,1 procent. 
Ökningen som främst var relaterad till förvärv, dämpades av 
negativ organisk tillväxt. Den negativa organiska tillväxten 
drevs främst av lägre volymer på alla marknader, utom 
Finland där förbättrade volymer noterades. I Nederländerna 
däremot, var de lägre volymerna delvis relaterade till lägre 
varuförsäljning till det tyska bolag som tidigare ägdes av  
Synbra. Från och med maj 2018 samägs bolaget av 
BEWiSynbra och har sedan dess fasat ut handeln från 
Nederländerna för att istället producera lokalt. Det tyska 
bolaget motsvaras i konsolideringen av BEWiSynbras andel 
av bolagets nettoresultat. I Sverige stängdes en produktions- 
anläggning i början av året, vilket också bidrog till lägre 
volymer, samt att verksamheten pressas av en något hårdare 
konkurrens i Danmark. 
Justerad EBITDA för segmentet uppgick till 236,5 MSEK 
under 2019 (130,6 MSEK), vilket motsvarar en marginal om 
16,0 procent (10,5 procent). Den förbättrade marginalen 
förklaras främst av gynnsamma råmaterialpriser och högre 
volymer i de finska verksamheterna. Åtgärder för omstruk-
turering av den svenska isoleringsverksamheten fortsätter 
också ge resultat och påverka marginalerna positivt trots 
lägre volymer.

Oallokerade kostnader
Oallokerade kostnader är relaterade till centrala kostnader 
och huvudkontorsfunktioner. Oallokerade kostnader inklu-
derar också intäkter och kostnader relaterade till Circulars 
aktiviteter, vilka är under uppbyggnad och således ännu 

inte redovisas som ett separat segment. De oallokerade 
kostnaderna ökade, huvudsakligen beroende på förvärv och 
utvecklingen av Circular.

Koncernens kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
379,5 MSEK under 2019 (180,7 MSEK), inklusive en netto-
minskning av rörelsekapitalet om 59,8 MSEK (54,2 MSEK). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades 
positivt med 51,5 MSEK av IFRS 16.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -202,5 MSEK under 2019 (-1 000,9 MSEK, av vilka -151,1 
MSEK (-142,4 MSEK) var hänförliga till investeringar i materi-
ella och immateriella anläggningstillgångar och resterande till 
innehav i dotterbolag och intressebolag. Den största delen 
av investeringarna under 2018 var relaterade till förvärvet av 
Synbra. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 171,3 
MSEK (946,9 MSEK) under 2019 och påverkades främst 
av nettoeffekten av det obligationslån om 65 MEUR som 
emitterades i november samt återköpet om 395 MSEK av 
den obligation som förfaller 2020, såväl som den samtidiga 
regleringen av en valutaränteswap. Under 2018 emitterade 
BEWiSynbra ett nytt obligationslån och genomförde en ny- 
emission relaterad till förvärvet av Synbra Holding. Kassa- 
flödet från finansieringsverksamheten påverkades negativt 
med -51,5 MSEK av IFRS 16.

Koncernens finansiella ställning
De totala tillgångarna uppgick till 4 643,9 MSEK per den 
31 december 2019, jämfört med 4 110,8 MSEK per den 31 
december 2018. Ökningen sedan slutet av 2018 kan främst 
förklaras av påverkan av IFRS 16.
Summa eget kapital uppgick till 1 566,1 MSEK vid slutet 
av 2019, jämfört med 1 537,3 MSEK vid slutet av 2018. 
Ökningen är främst relaterad till positivt resultat samt valuta- 
effekter vid omräkning av nettotillgångar i utländska verksam- 
heter, om än delvis motverkad av förvärv av minoritetsintres-
sen och engångseffekt i samband med tillämpningen av IFRS 
16. Soliditeten var 33,7 procent (37,4 procent vid årets slut 
2018). Minskningen var en effekt av IFRS 16.
Nettoskulden exklusive IFRS 16 uppgick till 1 058,8 MSEK 
per den 31 december 2019, jämfört med 1 123,4 MSEK vid 
slutet av 2018. Minskningen från slutet av 2018 reflekterar 
främst ett positivt kassaflöde från verksamheterna. Inklusive 
IFRS 16 uppgick nettoskulden till 1 402,4 MSEK.
Likvida medel uppgick till 587,2 MSEK vid slutet av 2019, 
jämfört med 235,3 MSEK per den 31 december 2018. Av 
det totala beloppet, placerades 156,2 MSEK kortfristigt på 
ett spärrat konto för att användas för att reglera den del av 
obligationen som förfaller under 2020.

Finansiering och likviditet
BEWiSynbras finansiering består primärt av tre obligationslån 
noterade på Nasdaq Stockholm. Det första obligationslånet 
uppgick till 550 MSEK, emitterades 2017 och förfaller 2020, 
medan det andra obligationslånet om 75 MEUR emitterades 
2018 som del av förvärvet av Synbra och förfaller 2022. 
Den 22 november 2019 emitterade moderbolaget ett tredje 
obligationslån om 65 MEUR inom en ram om 115 MEUR som 
förfaller i november 2023. Samtidigt återköptes den första 
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obligationen om 395 MSEK som emitterades under 2017 till 
en premie om 1,15 procent av det nominella värdet. Per den 
31 december 2019 uppgick de totala utestående obligations-
lånen till 1 586,9 MSEK (1 290,2 MSEK).
 Koncernen har också en checkräkningskredit med en limit 
om 275 MSEK. Checkräkningskrediten var outnyttjad vid 
utgången av 2019.

Moderbolagets resultat och finansiella ställning 
BEWiSynbra Group AB (publ) är koncernens moderbolag. 
Moderbolaget har 4 anställda. Moderbolaget redovisade en 
nettovinst om 15,8 MSEK 2019 (-24,9 MSEK). Per den 31 
december 2019 uppgick eget kapital i moderbolaget till  
1 389,3 MSEK, (1 373,4 MSEK). Moderbolaget omfattar led-
ningsgruppen och vissa koncernfunktioner. Moderbolagets 
risker sammanfaller i stort sett med koncernens. 

Föreslagen utdelning 
Följande medel står till årsstämmans förfogande: 

Belopp i KSEK

Överkursfond 1 401 972

Balanserat resultat -29 887

Årets resultat 15 844

Till årsstämmans förfogande 1 387 929

Styrelsen föreslår följande disposition:

I ny räkning överföres 1 387 929

Forskning och utveckling
Koncernens program för forskning och utveckling utförs i 
Porvoo, Finland och Etten-Leur, Nederländerna. Forskning 
och utveckling är knuten till produktionen av råmaterialet 
EPS. Produktutveckling sker delvis baserad på egen tekno-
logi och delvis på köpta licenser och externa avtal.

MEDARBETARE OCH ORGANISATION
Per den 31 december 2019 hade BEWiSynbra Group 1 266 
anställda medarbetare, vilket är en minskning från 1 298 per 
den 31 december 2018. Under 2019 stärkte BEWiSynbra sin 
organisation för koncernövergripande funktioner såsom HR/ 
organisationsutveckling, koncernekonomi och IT.
 Det genomsnittliga antalet anställda under 2019 var 1 254, 
jämfört med 881 under 2018.

HÅLLBARHETSRAPPORT
BEWiSynbra Groups hållbarhetsrapport avser verksamhets- 
året 2019. Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med 
bestämmelserna i den svenska årsredovisningslagen. 
Rapporten omfattar moderbolaget BEWiSynbra Group AB 
och samtliga enheter som konsolideras i koncernredovis-
ningen (se specifikation i Moderbolaget not 7).
 Arbetet med rapporten är resultatet av en genomlysning 
av koncernens mest väsentliga hållbarhetsaspekter och 
har inspirerats av Global Reporting Index (GRI). I de fall 
där resultatindikatorer upprättas med vägledning av GRI 
kommer detta att anges med en*. Tillämpningen av GRIs 
ramverk kommer stegvis att utökas. Hållbarhetsrapporten 
finns på följande sidor: Affärsmodell sidorna 20–21, Risker 
och riskhantering sidorna 30–32 och Policies och styrning 
sidorna 25–27. Styrelsen för BEWiSynbra har vid underteck-
nande av års- och koncernredovisningen också godkänt 

hållbarhetsrapporten. 

MILJÖ OCH HÅLLBARHET 
Miljöpåverkan (anmälningspliktig verksamhet enligt miljö- 
balken).
Sverige: Tillverkningen i Sverige sker vid produktionsen- 
heterna i Norrtälje, Genevad, Vårgårda, 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 
verksamhet samt godkända och miljöcertifierade. 
Utlandet: Råvaran EPS tillverkas vid produktionsenheterna 
i Borgå, Finland och Etten-Leur, Nederländerna. EPS-, EPP- 
och XPS-produkter tillverkas i Danmark (Hobro, Tørring, 
Holbaek Tvilho, Holeby och Maribo), Finland (Kavi, Ruukki 
och Lieto), Norge (Hammerfest, Alta, Nordkjosbotn och 
Frøya), Nederländerna (Wijchen, Someren, Zwartsluis och 
Oldenzaal) och Portugal (Peniche och Santo Tirso).
 Samtliga produktionsenheter inom BEWiSynbra Group 
AB är miljöcertifierade, samt är anmälda och godkända 
för denna verksamhet av respektive lands myndighet. Inga 
utestående frågor med myndigheterna finns för närvarande 
eller förväntas i en nära framtid. 

RISKER OCH RISKHANTERING
BEWiSynbra är exponerad för ett antal riskfaktorer kategori-
serade i operationella risker, inklusive marknadsrisk och ris-
ker relaterade till produktionen, legala risker, risker relaterade 
till hållbarhet och finansiella risker. 
 En av de viktigaste riskfaktorerna är koncernens expone-
ring för förändringar i priset på råvaran styrenmonomerer. 
Denna handlas på världsmarknaden och köps i en kombi-
nation 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 
på slutprodukt till slutkund är i de nordiska länderna i stor 
utsträckning kopplat till styrenpriset och innebär därmed 
minskning av valutarisker. 
 Under 2018 initierade Europakommissionen en utredning 
om eventuella konkurrensbegränsande åtgärder relaterade till 
inköp av styrenmonomerer. Som en del av utredningen har 
Europakommissionen sänt en begäran om information från 
åren 2013 och 2014 till Synbra Technology B.V. (ett bolag 
som förvärvades av BEWiSynbra 2018 som en del av för-
värvet av Synbra Group). Inga krav på avgifter eller formella 
anklagelser har riktats mot BEWiSynbra eller något av dess 
bolag. 
 En detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna och 
osäkerhetsfaktorerna återfinns i not 3 Finansiell riskhante-
ring. Beträffande operationella risker finns en mer detaljerad 
beskrivning på sidorna 30–31.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UT-
GÅNG
Den 9 januari offentliggjorde BEWiSynbra att koncernen 
ingått ett avtal om att förvärva en produktionsanläggning 
för isoleringsprodukter i Norrköping och den 28 februari 
slutfördes affären. Förvärvet är ett led i strategin att stärka 
positionen på den nordiska isoleringsmarknaden och gör att 
koncernen får tillgång till stora volymer XPS, som möjliggör 
ett kombinerat EPS/XPS erbjudande till kunder. Vid samma 
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tillfälle tillkännagavs att produktionsenheten i Norrtälje kom-
mer att stängas i början av 2021. 
 Den 28 januari utökades en checkräkningskrediten i 
koncernens huvudbank 100 MSEK till 375 MSEK. 
 Den 27 februari offentliggjorde BEWiSynbra att koncernen 
hade ingått ett avtal om att förvärva 75% av det holländska 
bolaget De Wijs-van Loon BV inklusive dess dotterföretag 
Poredo BV. De Wijs-van Loon BV är ett företag i framkant vad 
gäller konvertering av återvunnen EPS. 
 Den 3 mars meddelade BEWiSynbra att bolaget kommer 
att nyttja rätten att begära en förtida inlösen av den före-
tagsobligation som emitterades den 8 juni 2017, med förfallo-
datum den 8 juni 2020. Den förtida inlösendagen sattes till 3 
april 2020.
   Vad gäller kommentarer om effekten av Covid-19, se 
avsnittet Framtiden i Förvaltningsberättelsen.

INFORMATION OM ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Moderbolaget BEWiSynbra Group AB (publ) är ett holding-
bolag främst ägt av familjen Bekken genom Frøya Invest AS 
med 79,55 procent och KMC Family AS med 1,59 procent, 
fonder kontrollerade av Verdane Capital med 17,99 procent 
samt koncernens ledningsgrupp och anställda med 0,87 
procent.
 Frøya Invest AS, ett norskt bolag med reg.no. 919 381 310 
är helägt av KMC Family AS, vilket också är ett norskt bolag 
med reg.no. 920 225 268.
 Fonder som kontrolleras av Verdane Capital är Verdane 
ETF III SPV K/S, CVR no 29403457 and Verdane ETF VII SPV 
K/S, CVR no. 32153534.

FRAMTIDEN
De främsta drivkrafterna för koncernens tillväxt de kom-
mande åren förväntas vara organisk tillväxt understödd av 
flertalet globala megatrender samt tillväxt genom förvärv. 
Utöver organisk och förvärvsdriven tillväxt är innovation och 
återvinning nyckelfaktorer för koncernens konkurrensfördel. 
BEWiSynbra åtnjuter fördelar av att vara vertikalt integrerat 
då det möjliggör utveckling av nya applikationer och material 
i nära samarbete med kunder. Dessutom har koncernen som 
målsättning att vara ledande inom branschens förflyttning 
från den linjära till den cirkulära ekonomin. 
 Efter förvärven som slutfördes under 2019 och den nyligen 
genomförda expansionen av koncernens återvinnings-
verksamhet i Portugal, är koncernen ett steg närmare sitt 
ambitiösa mål om återvinning av 60 000 ton EPS per år. I 
början av 2020 blev världen varse om Covid-19 och succes-
sivt ökar förståelsen för konsekvenserna av dess framfart. 
Både Covid-19 och åtgärder som vidtagits av samhällen 
runt om i världen kommer påverka BEWiSynbra-koncernen. 
BEWiSynbras bedömning är att Covid-19-utbrottet kommer 
att påverka försäljningen i begränsad omfattning under första 
kvartalet. Påverkan under resten av året är, givet den osäkra 
situationen, svår att uppskatta men den kommer att verka 
dämpande på försäljningen. 
 BEWiSynbra är väl diversifierat både geografiskt liksom 
industriellt vad gäller slutkunder där vissa kundsegment 
bedöms komma att påverkas mer såsom fordonsindustrin, 
medan andra bedöms påverkas mindre såsom mat- och 
pharmaindustrin. BEWiSynbras målsättning är att hålla 
fabriker, distribution och försäljningskanaler öppna så långt 
det är möjligt. För närvarande är samtliga affärsverksamheter 
igång i våra helägda bolag. Vissa fabriker har emellertid 

gått ner i skift, vilket framförallt är drivet av kunders stängda 
fabriker, framförallt inom fordonsindustrin. Denna situation 
kan komma att ändras om fler länder inför strängare åtgärder 
och det är svårt att uppskatta i vilken omfattning vi kommer 
att bli påverkade framöver då vi inte vet hur länge respektive 
lands insatser kommer att pågå.
 BEWiSynbra har initierat åtgärder för att sänka kostna-
derna samt nyttja de stödåtgärder som ett flertal av Europas 
länder har implementerat. Koncernen har en stark finansiell 
ställning och slutförde en re-finansiering under hösten 
2019 för att säkerställa det långsiktiga kapitalbehovet. 
Utvecklingen i Europa följs noga och BEWiSynbra anpassar 
sina åtgärder i enlighet med lokala myndigheters råd och 
förordningar. Styrelsen anser BEWiSynbra vara väl positio-
nerat för tillväxt även om situationen med Covid-19 och de 
efterföljande konsekvenserna från virusspridningen kommer 
dämpa tillväxttakten. 
 

Solna den 17 april 2020

Styrelsen och verkställande direktören för BEWiSynbra 
Group AB (publ)
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Koncernens rapport över  
totalresultatet
Belopp i MSEK Not 2019 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 4 552,4 3 905,3

Övriga rörelseintäkter 9,5 15,7

Summa rörelsens intäkter 4 562,0 3 921,0

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 18 -2 098,1 -2 132,3

Handelsvaror 18 -146,1 -87,6

Övriga externa kostnader 7, 8, 10 -959,4 -828,2

Personalkostnader 6 -856,7 -638,2

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 12, 13 -292,1 -151,5

Resultat andelar intresseföretag 5,9 6,7

Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 0,0 51,6

Summa rörelsens kostnader -4 346,5 -3 779,6

Rörelseresultat 215,4 141,4

Finansiella intäkter 9 2,2 1,7

Finansiella kostnader 9 -119,7 -76,9

Finansiella poster – netto -117,5 -75,2

Resultat före skatt 97,9 66,2

Inkomstskatt 11 -39,2 -50,3

Årets resultat 58,7 16,0

Övrigt totalresultat:

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen:

Valutakursdifferenser 33,3 -23,7

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen:

Omvärdering av nettopensionförpliktelsen -13,1 -3,9

Inkomstskatt hänförlig till omvärdering av nettopensionförpliktelsen 2,1 0,2

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 22,3 -27,4

Summa totalresultat för året 81,0 -11,5

Årets resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 59,0 16,7

Innehav utan bestämmande inflytande -0,3 -0,7

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 80,5 -11,2

Innehav utan bestämmande inflytande 0,5 -0,3
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Belopp i KSEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill 12 742,8 720,6

Övriga immateriella tillgångar 12 773,1 822,5

Summa immateriella tillgångar 1 515,9 1 543,1

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 657,7 396,5

Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 745,9 657,8

Inventarier, verktyg och installationer 13 109,9 68,3

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 13 33,0 103,5

Summa materiella anläggningstillgångar 1 546,5 1 226,1

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i intresseföretag 15,8 6,7

Pensionsmedel netto 31,6 31,1

Långfristiga fordringar intresseföretag 26,1 -

Andra långfristiga fordringar 0,6 1,2

Andel i andra företag 2,4 2,6

Summa finansiella anläggningstillgångar 76,5 41,6

Uppskjutna skattefordringar 11 47,8 51,8

Summa anläggningstillgångar 16 3 186,7 2 862,5

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 207,5 251,4

Varor under tillverkning 10,5 18,6

Färdiga varor och handelsvaror 180,6 161,4

Summa varulager 398,6 431,4

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17 433,1 527,6

Skattefordran 2,7 2,8

Övriga kortfristiga fordringar 21,2 32,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 14,4 18,7

Övriga finansiella fordringar 0,0 0,4

Likvida medel 20 587,2 235,3

Summa kortfristiga fordringar 16 1 058,6 817,0

Summa omsättningstillgångar 1 457,2 1 248,3

SUMMA TILLGÅNGAR 4 643,9 4 110,8

Koncernens rapport över 
finansiell ställning



BEWiSYNBRA GROUP ÅRSREDOVISNING 2019 49

FINANSIELL INFORMATION

Belopp i MSEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 21 1,3 1,3

Övrigt tillskjutet kapital 1 402,0 1 402,0

Reserver 4,2 -14,5

Balanserat resultat (inklusive årets resultat) 165,0 137,9

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 572,5 1 526,7

Innehav utan bestämmande inflytande -6,4 10,7

Summa eget kapital 1 566,1 1 537,3

SKULDER

Långfristiga skulder

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda 23 27,2 19,8

Övriga avsättningar 24 6,2 5,4

Uppskjutna skatteskulder 11 238,9 278,5

Obligationslån 22 1 433,6 1 290,2

Skulder derivat 22 0,0 20,8

Skulder till kreditinstitut 22 311,4 52,4

Summa långfristiga skulder 16 2 017,3 1 667,1

Kortfristiga skulder

Obligationslån 22 153,3 -

Skulder till kreditinstitut 22 91,3 16,2

Övriga finansiella skulder 5,1 3,0

Leverantörsskulder 469,7 478,4

Aktuella skatteskulder 49,0 56,1

Övriga kortfristiga skulder 66,0 96,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 226,1 256,1

Summa kortfristiga skulder 16 1 060,5 906,4

Summa skulder 3 077,8 2 573,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 643,9 4 110,8
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Förändringar i eget kapital

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare

Belopp i MSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat (inkl  

årets resultat) Summa

Innehav utan 
bestämman-
de inflytande

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 0,5 244,5 13,4 121,2 379,5 10,3 389,9

Årets resultat 16,7 16,7 -0,7 16,0

Övrigt totalresultat -27,9 -27,9 0,5 -27,4

Summa totalresultat 0,0 0,0 -27,9 16,7 -11,2 -0,3 -11,5

Transaktioner med aktieägare,  
redovisade direkt i eget kapital

Nyemission 0,8 1 164,2 1 165,0 1 165,0

Transaktionskostnader -6,7 -6,7 -6,7

Utdelning minoritet 0,0 -0,8 -0,8

Avyttring minoritet 0,0 -1,3 -1,3

Förvärv minoritet 0,0 2,7 2,7

Summa transaktioner med aktie- 
ägare, redovisade direkt i eget kapital 0,8 1 157,5 0,0 0,0 1 158,3 0,6 1 159,0

Utgående balans  
per 31 december 2018 1,3 1 402,0 -14,5 137,9 1 526,7 10,7 1 537,3

Ingående balans per 1 januari 2019 1,3 1 402,0 -14,5 137,9 1 526,7 10,7 1 537,3

Förändring av redovisningsprincip 
(IFRS16) -27,7 -27,7 -27,7

Justerad ingående balans  
per 1 januari 2019 1,3 1 402,0 -14,5 110,2 1 499,0 10,7 1 509,7

Årets resultat 59,0 59,0 -0,3 58,7

Övrigt totalresultat 21,6 21,6 0,7 22,3

Summa totalresultat 0,0 0,0 21,6 59,0 80,6 0,4 81,0

Transaktioner med aktieägare,  
redovisade direkt i eget kapital

Utdelning minoritet 0,0 -0,8 -0,8

Förvärv minoritet -7,1 -7,1 -16,7 -23,8

Summa transaktioner med aktie- 
ägare, redovisade direkt i eget kapital 0,0 0,0 0,0 -7,1 -7,1 -17,5 -24,6

Utgående balans 
per 31 december 2019 1,3 1 402,0 7,1 162,1 1,572,5 -6,4 1 566,1
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Koncernens rapport över  
kassaflöde

Belopp i MSEK Not 2019 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 215,4 141,4

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 29 284,0 81,2

Betald ränta och finansiella kostnader -108,1 -49,8

Erhållen ränta 1,0 1,3

Betald inkomstskatt -72,6 -47,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 319,7 126,5

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager 40,2 -21,2

Ökning/minskning av rörelsefordringar 92,0 135,9

Ökning/minskning av rörelseskulder -72,4 -60,5

Summa förändring av rörelsekapital 59,8 54,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 379,5 180,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12, 13 -151,1 -142,4

Rörelseförvärv 14 -24,3 -958,4

Förvärv av intresseföretag 15 -1,9 0,0

Lämnade lån till intresseföretag 15 -26,1 0,0

Övriga finansiella investeringar, inklusive engångsbetalning till pensionsstiftelser 0,9 -31,2

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 113,0

Amortering av lån till intresseföretag 15 0,0 18,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -202,5 -1 000,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån, netto efter transaktionskostnader 22 683,2 751,6

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 21 0,0 393,3

Amortering av lån 22 -473,5 -197,2

Reglering valutaränteswap 22 -37,6 0,0

Utdelning till minoritetsintressen -0,8 -0,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 171,3 946,9

Periodens kassaflöde 348,3 126,6

Likvida medel vid periodens början 235,3 110,6

Kursdifferens i likvida medel 3,6 -1,9

Likvida medel vid årets slut 20 587,2 235,3
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Redovisningsprinciper,  
bokslutskommentarer och noter 
Belopp i miljoner kronor (MSEK) om något annat inte anges.

KONCERNEN

NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA  
REDOVISNINGSPRINCIPER

NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

BEWiSynbra Group AB (moderföretaget) och dess dotterföretag 
(sammantaget Koncernen) bedriver produktion, marknadsföring 
och försäljning av kundanpassade förpackningslösningar och 
isoleringsmaterial. Bolaget bedriver verksamhet genom dotterföre-
tag i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna, Portugal 
och Spanien.
 På balansdagen äger BEWiSynbra Group AB 100% av aktierna 
i dotterbolaget Genevad Holding AB. Genevad Holding AB är i sin 
tur moderbolag till de rörelsedrivande bolagen och underkoncer-
nerna.
 Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med 
säte i Solna med adress Gårdsvägen 13, 169 70 Solna.
 Styrelsen har den 17 april 2020 godkänt denna koncernredovis-
ning för offentliggörande.

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 miljontals svenska kronor (MSEK) om 
inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.

2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen för BEWiSynbra-koncernen (”BEWiSynbra”) 
har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International 
Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS 
Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. 
Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsända- 
mål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid till-
lämpningen av koncernens redovisningsprinciper. 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 tillämpas
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 
2019. IFRS 16 introducerar en enhetlig leasingredovisningsmodell 
för leasetagare. En leasetagare redovisar en nyttjanderättstill-
gång som representerar en rätt att använda den underliggande 
tillgången och en leasingskuld som representerar en skyldighet  
att betala leasingavgifter. Det finns undantag för korttidsleasing- 
avtal och leasing av tillgångar av lågt värde. Redovisningen för 
leasegivare liknar tidigare standard, d.v.s. leasegivare fortsätter att 
klassificera leasingavtal som finansiell eller operationell leasing. 

Koncernen redovisar nya tillgångar och skulder för operativa 
leasingavtal avseende framförallt lokaler, truckar och bilar. 
Kostnaderna för dessa leasingavtal har nu förändrats, eftersom 
koncernen redovisar avskrivning för nyttjanderättstillgångar och 
räntekostnader för leasingskulder. Tidigare redovisade koncernen 
operationell leasingkostnad linjärt över leasingperioden och redovi-
sade tillgångar (förutbetalda leasingavgifter) och skulder (upplupna 
leasingavgifter) endast i den utsträckning det var en skillnad mellan 

faktiska leasingavgifter och redovisad kostnad. Dessutom redovisar 
koncernen inte längre avsättningar för operationella leasingavtal 
som bedöms vara förlustavtal. Istället inkluderar koncernen betal-
ningar enligt leasingavtalet i leasingskulden. 

Koncernen tillämpar den modifierade retroaktiva metoden. 
Det innebär att den ackumulerade effekten av att IFRS 16 införts 
redovisas som en justering i öppningsbalansen per 1 januari 2019 
utan omräkning av jämförelsesiffror. Nyttjanderättstillgångarna hän-
förliga till tidigare operationella leasar, uppdelade i tillgångsklasser, 
kommer att redovisas till avskrivet värde från avtalsstart. 

Koncernen tillämpar lättnadsregeln att ”ärva” den tidigare 
definitionen av leasing vid övergången. Det betyder att IFRS 16 
tillämpas på alla kontrakt som har ingåtts före den 1 januari 2019 
och som har identifierats som leasing enligt tidigare redovisnings-
standard. Koncernen har beslutat att tillämpa bestämmelserna om 
lättnadsregler för korttidsleasingavtal och tillgångar med lågt värde. 
Detta innebär att avtal med kortare löptid än 12 månader och 
leasar av lågt värde (tillgångar av ett värde i nyskick under ca 50 
tkr) inte kommer att tas med i beräkningen av nyttjanderättstillgång 
eller leasingskuld utan fortsätta att redovisas med linjär kostnads-
föring över leasingperioden. Exempel på tillgångar av lågt värde är 
datorer, skrivare och kopiatorer. 

Rörelseresultatet för 2019 ökar jämfört med om tidigare redo-
visningsprinciper hade använts, med anledning av att en del av 
leasingkostnaderna redovisas som räntekostnad. Kassaflödet ökar 
från den löpande verksamheten och minskar från finansierings-
verksamheten, detta beror på att leasingavgifternas amorteringsdel 
redovisas som utbetalning i finansieringsverksamheten. Införandet 
av IFRS 16 påverkar inte förmågan att klara den maximala skuld-
sättningsgraden enligt lånevillkoren för koncernen, då effekten av 
övergången till IFRS 16 är exkluderad från den beräkningen. Se 
vidare Not 8 Leasing.

I tabellen visas effekterna av att IFRS 16 implementerats på 
ingående balans:

MSEK 31 dec 2018

 
Påverkan 

IFRS 16

Justerad 
ingående 

balans 
Övriga immateriella tillgångar 822,5 0,1 822,6
Byggnader och mark 396,5 296,1 692,6
Maskiner och andra tekniska 
tillgångar 657,8 13,8 671,6
Inventarier, verktyg och  
installationer 68,3 28,8 97,1
Uppskjuten skattefordran 51,8 7,4 59,2
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 18,7 -9,3 9,4
Eget kapital 1 537,3 -27,6 1 509,7
Långfristiga räntebärande 
skulder 1 342,5 295,1 1 637,6
Kortfristiga räntebärande 
skulder 16,2 69,4 85,6

I tabellen visas effekterna av att IFRS 16 implementerats på resultat-
räkningen för 2019.
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MSEK
2019 exkl. 

IFRS 16
Påverkan 

IFRS 16
Resultat 

2019
Rörelsens intäkter 4 552,4 4 552,4
EBITDA 427,8 79,8 507,6
EBITDA marginal (%) 9,4% 1,7% 11,1%
Justerad EBITDA 469,0 79,8 548,8
Justerad EBITDA marginal (%) 10,3% 1,8% 12,1%
EBITA 269,0 22,3 291,3
EBITA marginal (%) 5,9% 0,5% 6,4%
Justerad EBITA 310,2 22,3 332,5
Justerad EBITA marginal (%) 6,8% 0,5% 7,3%
Rörelseresultat 193,3 22,1 215,4
Årets resultat 62,5 -3,8 58,7

KONCERNREDOVISNING
Grundläggande redovisningsprinciper 

2.2 SEGMENTSRAPPORTERING
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer 
med den interna rapportering som lämnas till den högste verk-
ställande beslutsfattaren. Executive Committee 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 Executive Committee och 
som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera 
resultat. Koncernen har identifierat tre rapporterbara segment, 
RAW, Insulation och Packaging & Components. 

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 koncernredovis-
ningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörel-
seförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs 
av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen 
ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade 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 över-
tagna 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 koncernen 

redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande 
ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som 
klassificerats som en skuld redovisas i enlighet med IFRS 9 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 köpeskil-
lingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets netto-
tillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och 
kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 
Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna trans-
aktioner 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 aktie-
innehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i 
intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 

Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i intresse- 
företag initialt i koncernens balansräkning till anskaffningskostnad. 
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 betalningar å intresseföre- 
tagets 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 intresseföre-
tag har justerats om nödvändigt för att säkerställa överensstäm-
melse med koncernens redovisningsprinciper.

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 koncernredovisningen används 
svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta 
och koncernens presentationsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av 
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till balansdagens 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.

Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till kon-
cernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av 
balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens funktio-
nella 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 transaktionstid-
punkt. 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 BEWiSynbras andel i det verkliga 
värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
i det förvärvade bolaget.

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som 
förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller 
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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 följs upp per kassagenererande enhet. Goodwill ned-
skrivningstestas 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 nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försälj-
ningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som 
en kostnad och återförs inte.

Patent/Licenser
Patent/Licenser som förvärvats separat redovisas till anskaffnings-
värde. 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 förvärvsdagen. 
Kundrelationer och teknologi har bestämbar nyttjandeperiod och 
redovisas i efterföljande perioder till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade av- och nedskrivningar. Varumärken förvär-
vade 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 
nedskrivningstestas årligen på samma sätt som finns beskrivet 
för goodwill ovan. Varumärke redovisas i efterföljande perioder till 
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.

Nyttjandeperioder för koncernens immateriella tillgångar:  
Patent/Licenser 5 år

Kundrelationer 8-15 år

Teknologi 6,5-10 år

2.5 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet 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. Alla andra former av repara-
tioner 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 64–84 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 redovisade 
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgång-
ens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggnings-
tillgång fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten 
och det redovisade värdet. 

2.6 NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod 
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskriv-
ningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. 
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovi-
sade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet 
är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försälj-
ningskostnader 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 använd-
ning av först in, först ut-metoden (FIFU). I anskaffningsvärdet ingår 
förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till 
deras aktuella plats och skick. I egentillverkade halv- och helfa-
brikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader 
och hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserat på normal 
tillverkningskapacitet).

2.8 FINANSIELLA INSTRUMENT 
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: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultatet, finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde, finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultatet och finansiella skulder värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den 
finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 
utgörs av andra aktier och andelar än andelar i koncernföretag, 
intresseföretag och joint ventures. Derivat redovisas till verkligt 
värde via resultatet. Positiva förändringar i verkligt värde på derivat 
redovisas som finansiella tillgångar. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffnings- 
värde
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde är 
finansiella instrument som innehas inom ramen för en affärsmodell 
vars syfte är att inkassera avtalsenliga kassaflöden. De avtalsen-
liga kassaflödena består enbart av kapitalbelopp och ränta och 
värderas till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med effektiv- 
räntemetoden. Kundfordringar ingår i denna kategori. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet be-
gränsas till derivat och tilläggsköpeskillingar från företagsförvärv. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde är 
alla andra finansiella instrument, såsom obligationslån, skulder till 
kreditinstitut, skulder avseende finansiell leasing och leverantörs-
skulder. 
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2.8.2 Redovisning och värdering
Finansiella tillgångar redovisas initialt till verkligt värde plus trans-
aktionskostnader för alla finansiella tillgångar som inte redovisas 
till verkligt värde via resultatet. Finansiella tillgångar redovisade 
till verkligt värde via resultatet redovisas initialt till verkligt värde 
och transaktionskostnaderna kostnadsförs i resultaträkningen. 
Finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen när koncernen 
blir part i de kontraktuella villkoren för instrumentet. Sedvanliga 
köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på likvid- 
dagen. 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 förknippade med äganderätten. Finansiella 
skulder redovisas när koncernen blir bunden av de kontraktuella 
åtagandena hänförliga till instrumentet. 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 effektivräntemeto-
den.

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 
Vid varje bokslutsdatum nedskrivningstestas finansiella tillgångar 
värderade till upplupet anskaffningsvärde enligt modellen för 
förväntade kreditförluster (KFK). KFK utgör skillnaden mellan alla 
kontraktuella kassaflöden som förfaller i enlighet med kontraktet 
och alla kassaflöden som koncernen förväntar sig att erhålla, 
nuvärdesberäknade med den ursprungliga effektivräntesatsen. 
Nedskrivningar av kundfordringar är alltid desamma som KFK för 
hela löptiden.

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 effektiv-
räntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminsk-
ning.

2.10 LIKVIDA MEDEL
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten 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 emissionslikvi-
den.

2.12 LEVERANTÖRSSKULDER 
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser 
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, redo- 
visas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

2.12 UPPLÅNING
Skulder till kreditinstitut och skuld till närstående redovisas 
inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 

Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktions-
kostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträk-
ningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektiv- 
räntemetoden.

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 tillförlitligt sätt. 

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolik- 
heten 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 förvän-
tas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskon-
teringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbe-
dömning 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 skatte- 
regler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslu-
tade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är 
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på 
alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemäs-
siga 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 förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden 
regleras. 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas 
i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga över-
skott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan 
utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns 
legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder, 
de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna 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 anställ-
ning, inklusive förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensions-
planer. 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 per-
sonalkostnader när de förfaller till betalning. En förmånsbestämd 
pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd.

Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett 
belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensi-
onering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, 
tjänstgöringstid och lön.

Koncernen har förmånsbestämda pensionsåtaganden i Finland 
och i Storbritannien. Vidare erbjuder koncernen andra långfristiga 
ersättningar i Nederländerna för lång tjänstgöringstid ( jubilee- 
plan), vilken beräknas på samma sätt som förmånsbestämda 
planer. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende den 
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förmånsbestämda pensionsplanen är nuvärdet av den förmåns-
bestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minskat med 
verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda 
pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier 
med tillämpning av den så kallade projected unit credit method. 
Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom 
diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med använd-
ning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer/bostads-
obligationerna som är utfärdade i samma valuta som ersättningen 
kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella 
pensionsförpliktelsens. 

Nettoräntan beräknas genom att diskonteringsräntan tillämpas 
på förmånsbestämda planer och på det verkliga värdet på för-
valtningstillgångar. Den under året intjänade pensionen redovisas 
bland personalkostnaderna och nettoräntan bland de finansiella 
posterna. Omvärderingsvinster och -förluster till följd av erfaren-
hetsbaserade 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 ersätt-
ningar. Koncernen redovisar ersättningar vid uppsägning vid den 
tidigaste av följande punkter: a) när koncernen inte längre har möj-
lighet att återkalla erbjudandet om ersättning; och b) när företaget 
redovisar utgifter för en omstrukturering som är inom tillämpnings-
området för IAS 37 och som innebär utbetalning av avgångsveder-
lag. 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 rapportperio-
dens slut diskonteras till nuvärde

2.16 INTÄKTSREDOVISNING
Koncernen följer en femstegsmodell för redovisning av intäkter 
som baseras på när kontrollen över varan eller tjänsten överförs till 
kunden. Grundprincipen är att ett företag ska redovisa intäkter för 
att reflektera överföringen av utlovade varor och tjänster med ett 
belopp som motsvarar den ersättning som företaget förväntas ha 
rätt till i utbyte mot dessa varor och tjänster. 

Femstegsmodellen innehåller följande steg: Identifiera avtalet 
med kunden, steg 2: Identifiera de olika prestationsåtagandena, 
steg 3: Fastställa transaktionspriset, steg 4: Fördela transaktions-
priset och steg 5: Redovisa intäkten – över tid eller vid en viss 
tidpunkt. 

Vad gäller steg 5, så redovisas en intäkt när företaget har upp- 
fyllt ett prestationsåtagande, vilket är när kontrollen av underlig-
gande varor och tjänster har övergått till kunden. Beloppet som 
redovisas som intäkt motsvarar beloppet som allokerats till de 
uppfyllda prestationsåtagandena. Ett prestationsåtagande kan 
uppfyllas över tid eller vid en viss tidpunkt. Intäkten redovisas 
över tid när kunden erhåller och konsumerar nyttan i takt med att 
företaget presterar, företagets prestation skapar eller förbättrar en 
tillgång som kunden kontrollerar eller företagets prestationer inte 
skapar en tillgång som har en alternativ användning för företaget 
och företaget har en nuvarande rätt till betalning för hittills utförda 
prestationer. Om ett prestationsåtagande inte uppfyller något av 
ovan kriterier för att redovisas över tid, sker intäktsredovisningen 
vid en viss tidpunkt. Detta sker vid den tidpunkt när kontrollen av 
varan eller tjänsten överförs till kunden. Indikatorer för att bedöma 
vid vilken tidpunkt kontrollen överförs till kunden, kan vara att 
företaget överfört fysisk besittning, företaget har en nuvarande rätt 
till betalning, kunden har godkänt varan eller tjänsten, kunden har 
de väsentliga riskerna och förmånerna och kunden har en legal 
äganderätt.

Koncernen säljer produkter för isolering till byggindustrin 
samt förpackningslösningar till den tillverkande industrin och 

livsmedelsproducenter. I princip all denna försäljning tillgodoser 
kraven på intäktsredovisningen vid en viss tidpunkt. Försäljning av 
produkterna intäktsredovisas när ett koncernföretag har levererat 
produkten till en kund. Leverans anses inte ha skett förrän produk-
terna har anlänt till angiven plats, i enlighet med leveransvillkoren.

2.17 RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivränte-
metoden.

2.18 LEASING
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 
2019, detta beskrivs i föregående avsnitt 2.1.1. 2018 tillämpades 
IAS 17 i koncernen, IAS 17 beskrivs nedan. Leasing av materiella 
anläggningstillgångar där koncernen som leasetagare i allt väsent-
ligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas 
med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperi- 
odens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det 
lägre av leasingobjektens verkliga värde och nuvärdet av minimi- 
leaseavgifterna. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag 
för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster långfristig  
upplåning och kortfristig upplåning. Varje leasingbetalning fördelas 
mellan ränta och amortering av skulden. Räntan redovisas i resultat- 
räkningen fördelat över leasingperioden så att varje redovisnings- 
period belastas med ett belopp som motsvarar en fast ränte- 
sats 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 leasegivaren. 
Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för 
eventuella incitament från leasegivare) kostnadsförs i resultaträk-
ningen linjärt över leasingperioden. Koncernen agerar enbart som 
leasetagare och det avser främst leasing av lokaler och bilar samt 
sale-and-lease-back av byggnader.

2.19 UTDELNINGAR
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld 
i koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen 
godkänns av moderbolagets aktieägare.

2.20 KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar.
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NOT 3 FINANSIELL RISKHANTERING

3.1 FINANSIELLA RISKFAKTORER
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk risk, ränterisk och 
prisrisk), 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.
 Användningen av derivat har än så länge begränsats till att 
minska valutaexponeringen på koncernintern in- och utlåning. 
Riskhanteringen sköts centralt av koncernens treasuryfunktion 
på finansavdelningen. Koncernens finansavdelning identifierar, 
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med 
koncernens operativa enheter. 

VALUTARISK
Koncernen verkar inom Norden och i Euroområdet och utsätts 
främst för valutarisker som uppstår från valutaexponeringar mot 
Euro (EUR), danska kronor (DKK) och norska kronor (NOK).
 Koncernen är även exponerad mot det brittiska pundet (GBP) 
genom försäljning till Storbritannien. Valutarisk uppstår både 
genom transaktionsexponering och omräkningsexponering. 
Transaktionsexponering ska, när så är möjligt, centraliseras till 
Sverige och skötas av koncernens treasuryfunktion på finans- 
avdelningen.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponering uppstår när intäkter och kostnader upp-
kommer i olika valutor och exponerar koncernen för förändringar 
i nettokassaflöden på grund av fluktuationer i valutakurser. Detta 
gäller både operativa kassaflöden och finansiella åtaganden som 
resulterar i ett utflöde av pengar. Transaktionsexponering uppstår 
också vid förändringar i verkligt värde på befintliga balansposter 
i utländsk valuta, såsom kundfordringar, leverantörsskulder, 
upp-och utlåning, när dessa poster omvärderas på balansdagen 
alternativt när avräkning sker. Den största transaktionsexpone-
ringen för operativa kassaflöden gäller inköp av råvaror i Sverige 
och Norge, vilken sker i EUR. Eftersom DKK är knuten till Euro, 
är Danmark inte utsatt för samma exponering. Det finns även en 
exponering mellan GBP och EUR som härrör från försäljning av 
råmaterial till Storbritannien.
 Den största exponeringen för verkligt värde i balansräkningen 
är relaterad till koncerninterna lån, främst i EUR, från Sverige till 
koncernens dotterföretag.
 Följande åtgärder vidtas av BEWiSynbra för att minska trans- 
aktionsexponeringen:
• Vad gäller inköp av råmaterial till Norden från Euroområdet, 

så är pris- och valutaklausuler till största delen införlivade i 
kundavtalen.

• Koncerninterna kundfordringar och leverantörsskulder ska 
regleras inom en bestämd tidsram. 

• Koncernens externa upplåning ska anpassas till valutan för 
koncernintern utlåning till dotterföretagen.

• Saldon på bank i utländsk valuta ska växlas till lokal valuta så 
snart som möjligt.

Transaktionsexponering för operativa kassaflöden säkras inte med 
hjälp av derivat. I den utsträckning som det finns en stor netto-
exponering i någon valuta från upplåning och utlåning, ska dock 
denna exponering säkras genom att använda terminskontrakt eller 
swappar.
 Det första obligationslånet som emitterades 2017 var upptaget 
i SEK, medan en stor del av den koncerninterna utlåningen var i 
EUR. För att säkra nettoexponeringen, ingick koncernen en valuta- 
ränteswapp, där koncernen lånade ut 41,2 MEUR och lånade upp 
motsvarande belopp i SEK. I samband med återköpet av större 
delen av SEK-obligationen 2019 avvecklades valutaränteswappen 
och en ny obligationen emitterades i EUR.

Obligationen som emitterades för att finansiera förvärvet av 
Synbra 2018 var också utfärdat i EUR, eftersom Synbra främst är 
verksamma i euroområdet.
 Förutom valutaränteswappen från 2017, så har nettoexpone-
ringen av balansräkningen hanterats genom korta derivat. 
 Det verkliga värdet på derivatkontrakt som används för att säkra 
EUR-transaktionsexponering per 31 december presenteras i tabel-
len nedan. Alla kortsiktiga derivat i tabellen nedan förfaller inom 6 
månader.

MSEK 31 dec, 2019 31 dec, 2018
Verkligt värde kortfristiga derivat -5,1 -1,0
Verkligt värde valutaränteswapp Euro - -20,8

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering uppkommer när resultaträkningarna och 
nettotillgångarna från utlandsverksamheter räknas om från den 
lokala funktionella valutan till SEK, presentationsvalutan för kon-
cernens finansiella rapporter.
 Koncernens nettoomsättning och resultat, liksom koncernens 
nettotillgångar, är därmed exponerade till förändringar i valuta-
kurser mellan svenska kronor och valutan i koncernens utländska 
företag. Omräkningsexponeringen är inte säkrad men koncer-
nen strävar efter att uppnå balans i de större valutorna mellan 
nettoskuld, eget kapital och EBITDA för att minska volatiliteten i 
balansräkningen och centrala nyckeltal.
 En känslighetsanalys visar att om den svenska kronan fluktuerat 
5% gentemot alla andra valutor i koncernen skulle effekten på 
resultat efter skatt vara +/- 8,3 MSEK in 2019 (6,5 MSEK). Detta 
förutsätter att alla andra variabler är konstanta och att effekten 
från transaktionsexponeringen, exempelvis vad gäller inköp av 
råmaterial, är ignorerad.

RÄNTERISK
Ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntor kommer att 
påverka kassaflödet eller verkligt värde på finansiella tillgångar 
och skulder negativt. Kassaflödesrisk uppstår genom förändringar 
i rörlig ränta, medan risken relaterad till verkligt värde uppstår till 
följd av förändringar i marknaden för fast ränta.
 Det är koncernens policy att begränsa ränterisken till kassa-
flödesrisk genom att begränsa den genomsnittliga löptiden för 
räntan för både upplåning och finansiella investeringar.
 Koncernens upplåning är främst exponerad för förändringar i 
Euribor och Stibor genom obligationslånen, vilket beskrivs utför-
ligare i not 22 Upplåning. Koncernens utlåning, begränsad till lån 
till intresseföretag, är exponerad för förändringar i Euribor, vilket 
beskrivs i not 15 Investeringar i intresseföretag.
 Om räntan skulle fluktuera upp eller ner med 50 punkter, alla 
andra variabler konstanta, skulle påverkan på nettovinsten ha varit 
+/- 4,6 MKR 2019 (SEK 5,7 million). 

PRISRISK
Koncernen är exponerad för prisrisk i fråga om aktieinnehav andra 
än andelar i koncernföretag eller intresseföretag. Sådana andra 
aktieinnehav värderas till verkligt värde och utgörs i koncernen 
endast av en mindre post i ett bolag som arbetar med utveckling 
inom plaståtervinning. Slutligen är obligationslånen noterade på 
NASDAQ Stockholm och koncernen är därmed exponerad för 
förändringar i marknadsvärdet om återköpsklausulen i obligations-
avtalet skulle utnyttjas.

KREDITRISK
Med kreditrisk menas risken att en motpart i en finansiell trans-
aktion inte fullföljer sin åtaganden. Kreditrisk gäller för kund-
fordringar, utlåning och likvida medel. Kreditrisker hanteras av 
koncernens treasuryfunktion, förutom kreditrisker relaterade 
till kundfordringar, som hanteras lokalt av dotterbolagen eller 
affärsenheterna.
 Varje koncernföretag ansvarar för att följa upp och analysera 
kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor för betalning 
och leverans erbjuds. 
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Om en kund kreditbedöms av oberoende institut, används dessa 
bedömningar. I de fall då ingen oberoende kreditbedömning finns, 
görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet 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. Kreditvillkoren är normalt 30 dagar, men både 
kortare och längre villkor tillämpas, beroende på kund och lokal 
praxis.
 En fördelning av löptid för kundfordringar samt beskrivning av 
principerna för uppskattning av kreditförluster presenteras i not 17 
Kundfordringar.
 För att minimera kreditrisken för likvida medel accepteras 
endast banker och finansiella institut med kreditbetyg ”A” eller 
högre från oberoende kreditvärderingsinstitut. När det gäller andra 
kortfristiga placeringar av överskottslikviditet är K-1 den lägsta 
rating som krävs.
 Den maximala kreditriskexponeringen motsvarar de finansiella 
tillgångarna som presenteras i not 16 Finansiella instrument per 
kategori.

LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk är risken att koncernen inte har tillgång till adekvat 
finansiering på acceptabla villkor vid en viss tidpunkt. Detta kräver 
en kombination av kortsiktig uppföljning av kassaflöde och säker-
ställande av långsiktig finansiering av koncernen.
 Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande 
företag och följs noga upp av koncernens treasuryavdelning. 
Koncernen ska alltid ha tillräckligt med kassamedel för att möta 
behovet i den löpande verksamheten, definierat som ett visst 
antal månader av fasta och halvfasta kostnader. För att balansera 
säsongsmässiga effekter i operativt kassaflöde, främst relaterat till 
förändring i rörelsekapital, har koncernen säkerställt en checkräk-
ningskredit med sin huvudbank, som uppgick till 275 MSEK per 
31 december 2019 (275 MSEK). Checkräkningskrediten utökades 
med 100 miljoner SEK i januari 2020 till 375 MSEK, fram till 2022. 
Det finns också ett factoringavtal kvar i ett företag som förvärva-
des under 2018.
 För koncernens långsiktiga finansiering har BEWiSynbra 
emitterat obligationslån. Det första 3-åriga obligationslånet 
emitterades 2017 och uppgick till 550 MSEK. År 2018 emitterades 
en 4-årig obligation på 75 MEUR som en del av finansieringen av 
Synbra-förvärvet. 2019 utfärdades ett 4-årigt obligationslån på 65 
miljoner EUR, delvis för att refinansiera lånet på 550 MSEK som 
förfaller 2020. 395 MSEK av det första obligationslånet återköptes 
därför 2019, varvid återstår 155 MSEK som förfaller under 2020. 
156,2 MSEK från obigationslånet som emitterades 2019 behålls på 
ett spärrat konto för att täcka återbetalning samt ränta.
 En detaljerad beskrivning av villkoren för obligationslånen finns i 
not 22 Upplåning. Förutom den centralt förhandlade upplåningen 
finns det också ett par skulder till kreditinstitut i förvärvade företag, 
vilka inte varit föremål för refinansiering efter förvärvet.
 De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonte-
rade kassaflödena. 
 

Per 31 dec 2019 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år
Obilgationslån 155,0 - 1,460,7 -
Skulder till kreditinstitut 5,8 12,1 - -
Factoring skulder 8,8 - - -
Leverantörsskulder 469,7 - - -
Leasingskulder 89,3 77,8 150,7 171,5
Summa 728,6 89,9 1,611,4 171,5

Per 31 dec 2018 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år
Obilgationslån - 550,0 770,6 -
Skulder till kreditinstitut 4,3 4,3 13,3 -
Factoring skulder 7,7 - - -
Skulder till minoritetsägare 1,0 - - -
Leverantörsskulder 478,4 - - -
Leasingskulder 14,1 11,2 11,5 0,7
Summa 505,5 565,5 795,4 0,7

Det odiskonterade kassaflödet för leasingkontrakt motsvarar de 
framtida leasingbetalningarna som återspeglas i beräkningen 
av den diskonterade leasingskulden i enlighet med IFRS 16. 
2018 motsvarar beloppet de framtida leasingbetalningarna som 
återspeglas i beräkningen av den diskonterade leasingskulden i 
enlighet med IAS 17.
 Förfallodagarna för de diskonterade kassaflödena för ränte- 
bärande skulder presenteras i not 22 Upplåning.

3.2 Verkligt värde
Tabellen nedan visar verkligt värde på finansiella instrument 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen, eller, vilket är 
fallet med obligationslånen, verkligt värde på finansiella instrument 
värderade till upplupet anskaffningsvärde. För övriga finansiella till-
gångar och skulder i koncernen anses det bokförda värdet utgöra 
en god approximation av det verkliga värdet, då de antingen löper 
med rörlig ränta eller är av kortfristig natur.

MSEK
31 dec 2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Bokfört 
värde

Finansiella till-
gångar värderade 
till verkligt värde 
via resultaträk-
ningen
Andelar i övriga 
företag - - 2,4 2,4 2,4
Summa - - 2,4 2,4 2,4
Finansiella skulder 
värderade till 
upplupet anskaff-
ningsvärde
Obligationslån 1 639,0 - - 1 639,0 1 586,8
Summa 1 639,0 - - 1 639,0 1 586,8
Finansiella skulder 
värderade till 
verkligt värde via 
resultaträkningen
Derivatskuld - 5,1 - 5,1 5,1
Summa - 5,1 - 5,1 5,1
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MSEK
31 dec 2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Bokfört 
värde

Finansiella till-
gångar värderade 
till verkligt värde 
via resultaträk-
ningen
Ägarintressen i   
övriga företag - - 2,6 2,6 2,6
Kortfristiga derivat 
tillgångar - 0,4 - 0,4 0,4
Summa - 0,4 2,6 3,0 3,0

Finansiella skulder 
värderade till upp- 
lupet anskaff-
ningsvärde
Obligationslån 1 324,8 - - 1 324,8 1 290,2
Summa 1 324,8 - - 1 324,8 1 290,2
Finansiella skulder 
värderade till 
verkligt värde via 
resultaträkningen
Tilläggsköpeskillingar - - 1,6 1,6 1,6
Kortfristig  
derivatskuld - 1,4 - 1,4 1,4
Långfristig  
derivatskuld 20,8 20,8 20,8
Summa - 22,2 1,6 23,8 23,8

Nivå 1 – Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för 
identiska tillgångar och skulder.
Nivå 2 – Andra observerbara data för tillgången eller skulden är 
noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (som pris) eller 
indirekt (härlett från pris).
Nivå 3 – Data för tillgången eller skulden som inte baseras på 
observerbara marknadsdata.

Nivå 3 – Förändring under  
perioden, MSEK

Ägarintressen i 
övriga företag

Tilläggs- 
köpeskillingar

Per 31 dec 2018 2,6 1,6
Valutakursdifferens -0,2 -
Betalning av skuld - -0,2
Återföring genom resultaträkningen - -1,4
Per 31 dec 2019 2,4 -

2019 betalades 0,2 MSEK av de 1,6 MSEK i skulder för tilläggskö-
peskillingar som avsatts 2017, för förvärvet av BEWi M-Plast Oy, 
medan kvarvarande 1,4 MSEK reverserades via resultaträkningen, 
då säljarna inte längre hade rätt till tilläggsköpeskillingar beräk-
nade på resultat efter 2018. 
 Emellertid nåddes ett separat avtal under 2019, vilket gav 
säljarna av samma företag rätt till 2,9 MSEK i tilläggsköpeskilling, 
som också redovisas via resultaträkningen.
 Följaktligen redovisades en nettokostnad på 1,5 MSEK under 
2019.

Nivå 3 – Förändring under  
perioden, MSEK

Ägarintressen i 
övriga företag

Tilläggs- 
köpeskillingar

Per 31 dec 2017 1,0 2,4
Valutakursdifferens 0,1 0,2
Genom förvärv av koncernföretag 1,5 -
Reglering av skuld - -1,0
Per 31 dec 2018 2,6 1,6
Ingen vinst eller förlust har redovisats under 2018 avseende finan-
siella instrument i nivå 3.

3.3 Hantering av kapital
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncer-
nens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta 
att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intres-
senter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla 
kostnaderna för kapitalet nere. För att upprätthålla eller justera 
kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som 
betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, emittera 
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 obligationslån, skulder till 
kreditinstitut, factoring skuld och skulder för finansiell leasing 
som de definieras i IAS 17), med avdrag för likvida medel. Totalt 
kapital beräknas som Eget kapital i koncernens balansräkning plus 
nettoskulden.
MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018
Total upplåning 1 989,6 1 358,7
Avgår: 
Skulder enligt IFRS 16 -343,6 -
Likvida medel -587,2 -235,3
Nettoskuld (A) 1 058,8 1 123,4
Eget kapital (B) 1 566,1 1 537,3
Totalt kapital (A+B) 2 624,9 2 660,7

Skuldsättningsgrad 67,6% 73,1%
Nettoskuld/totalt kapital 40,3% 42,2%

Minskningen i skuldsättning mellan 2018 och 2019 beror främst 
på ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. För mer 
information om förändringen av nettoskulden under året, se not 
22.



BEWiSYNBRA GROUP ÅRSREDOVISNING 201960

FINANSIELL INFORMATION

NOT 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 förhållan-
den.

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 redovisade 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 hel- 
fabrikat bestäms som huvudregel i en efterkalkyl och består av 
anskaffningsvärdet för ingående råmaterial och halvfabrikat, andra 
direkta kostnader som nedlagts på varan samt ett skäligt pålägg 
för indirekta tillverkningskostnader. Vid bedömning av om en 
inkurans bör beräknas på varan under tillverkningsprocessen eller 
avseende färdiga varor har företagsledningen resonerat att ingen 
inkurans är aktuell för företagets produkter då dessa avser enbart 
standardprodukter med hög omsättningshastighet, produkter 
tillverkas enbart på kundorder samt eventuella defekta varor under 
tillverkningen kan återställas tillbaka till råmaterial och därmed 
återanvändas. Det redovisade värdet för varulager uppgår till 398,6 
MSEK per 31 december 2019 (31 december 2018: 431,4 MSEK).

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

(c) Pensionsförmåner
Pensionsförpliktelsens nuvärde är beroende av ett antal faktorer 
som fastställs på aktuariell basis med hjälp av ett antal antagan-
den. I de antaganden som använts vid fastställande av netto-
kostnad (intäkt) för pensioner ingår diskonteringsräntan. Varje 
förändring i dessa antaganden kommer att inverka på pensions-
förpliktelsernas redovisade värde. Koncernen fastställer lämplig 
diskonteringsränta i slutet av varje år. Detta är den ränta som 
används för att fastställa nuvärdet av bedömda framtida utbetal-
ningar som förväntas krävas för att reglera pensionsförpliktelsen. 
Vid fastställande av lämplig diskonteringsränta beaktar koncernen 
räntorna för förstklassiga företagsobligationer som är uttryckta i 
den valuta i vilken ersättningarna kommer att betalas, och som har 
löptider som motsvarar bedömningarna för den aktuella pensions- 
förpliktelsen. Andra viktiga antaganden rörande pensionsför-
pliktelsen baseras delvis på rådande marknadsvillkor. Ytterligare 
information lämnas i not 23.
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NOT 5 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING OCH SEGMENTSINFORMATION

Rörelsesegment redovisas på ett sätt som motsvarar den interna rapporteringen som redovisas till den operativa ledningen. Executive 
Committee utgör den högsta operativa beslutsfattaren för BEWiSynbra koncernen och fattar strategiska beslut utöver att utvärdera 
koncernens finansiella ställning och avkastning. 
    Koncernledningen har fastställt rörelsesegmenten utifrån den information som Executive Committee granskar och som används för att 
fördela resurser och bedöma resultat. Executive Committee bedömer att verksamheten består av tre operativa segment: RAW, Insulation 
and Packaging & Components. Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor.

Belopp i MSEK 2019 2018

RAW

Segmentens intäkter 2 188,7 2 362,5

Försäljning mellan segment -757,9 -726,5

Intäkter från externa kunder 1 430,8 1 636,0

Insulation

Segmentens intäkter 1 475,0 1 238,2

Försäljning mellan segment -21,7 -80,6

Intäkter från externa kunder 1 453,3 1 157,6

Packaging & Components

Segmentens intäkter 1 669,0 1 150,8

Försäljning mellan segment -26,4 -39,3

Intäkter från externa kunder 1 642,6 1 111,5

Oallokerat

Segmentens intäkter 26,5 0,0

Försäljning mellan segment -0,9 0,0

Intäkter från externa kunder 25,6 0,0

Summa

Segmentens intäkter 5 359,3 4 751,5

Försäljning mellan segment -806,9 -846,4

Intäkter från externa kunder 4 552,4 3 905,3

Justerad EBITDA

RAW 53,0 120,1

Insulation 236,5 130,6

Packaging & Components 305,6 99,5

Oallokerat -46,3 -33,5

Summa justerad EBITDA 548,8 316,7

EBITDA

RAW 52,3 117,9

Insulation 221,7 152,7

Packaging & Components 301,1 120,1

Oallokerat -67,6 -97,8

Summa EBITDA 507,6 292,9

EBITA

RAW 14,8 90,0

Insulation 170,2 126,7

Packaging & Components 179,6 70,8

Oallokerat -73,2 -99,6

Summa EBITA 291,4 187,9
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Belopp i MSEK 2019 2018

EBIT

RAW 7,1 84,5

Insulation 148,5 106,0

Packaging & Components 141,9 54,9

Oallokerat -82,1 -104,1

Summa EBIT 215,4 141,4

Finansiella poster – netto -117,5 -75,2

Resultat före skatt 97,9 66,2

Specifikation av påverkan från särskilda poster på segmenteringen 2019 2018

Resultat från andelar i intresseföretag

Justerad EBITDA, EBITDA, EBITA och EBIT för Insulation 5,9 6,7

Realisationsvinst från försäljning av fastigheter

EBITDA, EBITA och EBIT för Insulation - 22,7

EBITDA, EBITA och EBIT för Packaging and Components - 22,8

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

EBITA och EBIT för Insulation -2,2 -1,7

EBITA och EBIT för Packaging & Components - -5,0

Nedskrivning goodwill

EBIT för Insulation -2,8 -6,7

Nedskrivning övriga immateriella tillgångar

EBIT för oallokerat -3,7 -

OMSÄTTNING PER LAND
Externa intäkter per land (säljande bolags geografi) 2019 2018

RAW

Totalt Finland 767,2 1,155,4

Totalt Portugal & Spanien 663,6 480,6

Totalt Raw material 1 430,8 1 636,0

Packaging & Components och Insulation

Totalt Finland 160,5 151,2

Totalt Sverige 501,9 500,3

Totalt Danmark 589,4 482,3

Totalt Norge 437,0 183,9

Totalt Nederländerna 1 219,1 817,7

Totalt Portugal & Spanien 213,8 134,1

Totalt P&C och Insulation 3 121,6 2 269,3

Summa koncernen 4 552,4 3 905,3
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Externa intäkter per land (kundens geografi) 2019 2018

Nederländerna 1 075,0 742,3

Sverige 512,8 519,6

Danmark 514,7 404,7

Baltikum/Polen/Ryssland 365,2 423,7

Finland 304,6 344,1

Tyskland 430,9 374,0

Norge 623,6 531,2

Övrigt 106,6 133,3

Storbritannien 100,7 111,8

Portugal 162,5 103,6

Spanien 146,6 79,2

Belgien 89,2 57,8

Frankrike 90,7 42,8

Island 29,4 37,2

Summa koncernen 4 552,4 3 905,3

MSEK 2019 2018

Löner och andra ersättningar 648,2 473,2

Sociala avgifter 77,5 55,0

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 59,3 38,2

Pensionskostnader – förmånsbestämda planer -0,2 1,1

Summa ersättning till anställda 784,8 567,5

Kostnaderna i tabellen ovan avser kostnader för egna anställda.

Löner och andra ersättningar samt pensioner för styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 

2019 2018

Löner och andra ersättningar 19,4 19,3

Bonus 1,6 9,2

Pensionskostnader 4,2 3,2

Koncernen totalt 25,1 31,7

Av styrelseledamöterna inom koncernbolagen var 69% män och av de verkställande direktörerna var 100% män.

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land

2019 2018

Medelantal 
anställda Varav män

Medelantal 
anställda Varav män

Sverige 174 118 161 114

Finland 139 113 41 35

Danmark 255 170 243 154

Norge 110 87 40 30

Nederländerna 392 356 274 248

Belgien 6 5 - -

Portugal 173 98 119 63

Spanien 5 4 3 3

Koncernen totalt 1 254 951 881 647

NOT 6 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA, M. M.
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Ersättning till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare innefattar, styrelsen, VD i BewiSynbra Group och till denne direktrapporterande chefer som ingår i 
ledningsgruppen, och ersättningar till dessa avser: 

                                        2019                                         2018

Grundlön inkl. 
förmåner/sty-

relsearvoden
Rörlig 

ersättning
Pensionser-

sättningar

Grundlön inkl. 
förmåner/sty-

relsearvoden
Rörlig 

ersättning
Pensions- 

ersättningar

Styrelsen

5 (6) ledamöter, varav 1 (1) kvinna

Gunnar Syvertsen (ordförande) 0,5 0,3

Christian Bekken 0,1 0,0

Göran Vikström 0,2 0,3

Rune Marsdal (fram till 2019-08-31) 0,1 0,0

Bernt Thoresen (fram till 2019-05-31) 0,1 0,2

Kristina Schauman 0,3 0,2

Per Nordlander 0,2 0,0

Summa 1,4 1,0

Verkställande direktör 

Christian Bekken (fram till 2018-05-15) 0,5 - -

Rik Dobbelaere (från 2018-05-16) 5,0 2,1 1,1 3,0 2,1 0,6

Övriga ledande befattningshavare 7,3 1,2 2,2 7,0 2,4 1,6

Summa 12,3 3,3 3,2 10,5 4,5 2,2

Utöver styrelsearvode har Gunnar Syvertsen och Göran Vikström fakturerat 0,8 MSEK respektive 0,2 MSEK för övriga konsulttjänster.
    Från 1 januari till 31 maj 2019 utgjordes övriga ledande befattningshavare av 3 personer (1 kvinna). Från och med 1 juni 2019 utgjordes 
gruppen av 4 personer (1 kvinna). Under 2018 utgjordes övriga ledande befattningshavare av 4 personer (1 kvinna) från 1 januari till 31 
maj och 3 personer (1 kvinna) från 1 juni. 

Avgångsvederlag 
Enligt anställningsavtal har VD en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida och 6 månader vid uppsägning från 
den anställdes sida. Under uppsägningstiden har den anställde rätt till oförändrad lön och andra anställningsförmåner.
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MSEK 2019 2018

PwC

– Revisionsuppdraget 4,5 5,2

– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,4 1,0

– Skatterådgivning 0,1 1,4

– Övriga tjänster 0,3 3,9

Summa 5,3 11,5

Andra revisionsbyråer än PwC

– Revisionsuppdraget 0,2 1,4

Summa 5,5 12,9

Av revisionsuppdrag avser 1,2 MSEK (2,1 MSEK) PwC Sverige, av revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser 0,4 MSEK (1,0 
MSEK) PwC Sverige, av skatterådgivning avser 0 MSEK (1.4 MSEK) PwC Sverige och av övriga tjänster avser 0,3 MSEK (3,7 MSEK) 
PwC Sverige.

NOT 7 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

Övergång till IFRS 16
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasing från 1 januari 2019. Nuvärdet av alla framtida leasingåtaganden, även de som tidigare klassific-
erades som operationell leasing enligt IAS 17, har aktiverats i balansräkningen som tillgångar och skulder. Variabla leasingavgifter har 
dock inte aktiverats och undantaget i IFRS 16 för korttidsleasar (mindre än ett år) samt tillgångar med lågt värde (mindre än 50 ksek) 
har tillämpats. Klassificering av tillgångar i balansräkningen, baseras på det underliggande tillgångsslaget av den leasade tillgången. 
Skulderna redovisas som räntebärande skulder. Den största effekten på tillgångar och skulder pga tillämpningen av IFRS 16 är hänförlig 
till leasing av produktionsanläggningar. Påverkan på koncernens balansräkning genom tillämpningen av IFRS 16 beskrivs vidare i not 2 
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper.

Leasingvillkor och köpoptioner
Koncernen leasar byggnader (t.ex. produktionsanläggningar, lagerlokaler, kontorslokaler), maskiner (t.ex. gasanläggningar, 
kompressorer, formgjutningsmaskiner) och utrustning (t.ex. bilar, lastbilar, gaffeltruckar). 

Kontrakt för produktionsanläggningar löper normalt i tio år, men det finns undantag med både kortare och längre hyresvillkor. 
Separata lagerbyggnader hyrs vanligtvis i 1 till 2 år, med några få undantag. Om hyra för en lagerlokal betalas baserat på användning, 

till exempel använt pallutrymme, behandlas den som rörlig och är därför inte föremål för aktivering i enlighet med IFRS 16. Kontorslokaler 
hyrs vanligtvis i 3 år.

Baserat på antagandet att en konjunkturcykel varar i 8 år och att förutsägelser utöver den tidsperioden är svåra att göra, så beaktas 
inte förlängningsoptioner avseende kontrakt för produktionsanläggningar som löper ut efter den tidsramen vid bedömning av hyresperi-
oden, såvida inte specifika villkor finns. Förlängningsoptioner avseende lagerlokaler och kontorslokaler beaktas inte.

Hyresperioden för andra tillgångar varierar, normalt mellan 3-5 år. Köpoptioner beaktas i det aktiverade beloppet om det anses rimligt 
säkert att en sådan option kommer att utnyttjas, men det är sällan förekommande. Förlängningsoptioner beaktas när det bedöms 
sannolikt att de kommer att användas.

Diskonteringsränta, leasingskuld och redovisat värde
Använda diskonteringsräntor och total leasingskuld beskrivs i not 22 Upplåning. Förfallodag för diskonterade värden beskrivs i not 3 
Finansiell riskhantering.

Redovisade belopp och avskrivningar på aktiverade tillgångar redovisas i not 12 Immateriella tillgångar och not 13 Materiella tillgångar.

Avstämning av aktiverat belopp i enlighet med IFRS 16 

Operationella leasingavtal enligt IAS 17 per 31 dec 2018 520,3

Minus framtida leasebetalningar för korttidsleasingavtal -0,3

Minus framtida leasebetalningar för tillgångar med lågt värde -18,3

Summa framtida leasebetalningar klassificerade som operationella leasingavtal enligt IAS 17, 
aktiverade genom IFRS 16 501,8

Framtida leasebetalningar diskonterade med den marginella låneräntan 364,5

Finansiella leasingskulder per 31 dec 2018 37,9

Totala leasingskulder 1 jan 2019 402,4

NOT 8 LEASING
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Leasingkostnader för leasingavtal aktiverade i enlighet med IFRS 16
MSEK 2019

Avskrivningar -57,6

Räntekostnader -27,0

Total -84,6

Leasingkostnader för leasingavtal som ej aktiverats enligt IFRS 16
MSEK 2019

Leasingkostnader korttidsleasingavtal -1,3

Leasingkostnader för tillgångar med lågt värde -8,4

Leasingkostnader variabla leasingbetalningar -

Total -9,7

Kassaflöde från leasingbetalningar
MSEK 2019

Redovisat i 

     Rörelseresultat -9,7

     Betald ränta -27,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

     Amortering av lån -58,9

Total -95,6

Operationell leasing enligt IAS 17

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

MSEK 2019 2018*

Inom 1 år - 82,1

Mellan 1 och 5 år - 228,0

Mer än 5 år - 210,3

Total - 520,3

* Tabellen ovan för 2018 har korrigerats sedan publiceringen av årsredovisningen för 2018. Detta beror på att ytterligare information har samlats in i 
samband med övergången till IFRS 16.

De kostnadsförda avgifterna för operationella leasingavtal under 2018 var 42,9 MSEK. I april 2018 såldes tre fastigheter i Danmark och två 
i Sverige för 113,0 MSEK i en sale and leaseback-transaktion, vilket gav upphov till en realisationsvinst på 51,6 MSEK. Leasingkostnaderna 
för dessa fastigheter redovisades som operationella leasingkostnader under 2018.

Finansiell leasing enligt IAS 17

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter avseende finansiella leasingavtal:

MSEK 2019 2018

Inom 1 år - 13,5

Mellan 1 och 5 år - 22,6

Mer än 5 år - 1,9

Summa minimileaseavgifter - 38,0

Nuvärde av skulder avseende finansiella leasingavtal 38,0
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MSEK 2019 2018

Ränteintäkter 2,2 0,7

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,4

Valutakursvinster 0,0 0,6

Total finansiella intäkter 2,2 1,7

Räntekostnader -113,3 -64,0

Förändring verkligt värde derivat -4,7 -1,9

Övriga finansieringskostnader -2,4 -0,4

Valutakursförluster 0,8 -10,6

Totala finansiella kostnader -119,7 -76,9

Summa finansiella poster – netto -117,5 -75,2

-13,5 MSEK (-10,1 MSEK) av räntekostnaderna hänför sig till avskrivningar på aktiverade finansieringskostnader och -4,5 MSEK var 
hänförligt till betald premie vid obligationsåterköp under 2019.

Finansiella intäkter och kostnader – netto per typ av finansiellt instrument

MSEK 2019 2018

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen -4,7 -1,5

Finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -112,8 -73,7

-117,5 -75,2

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande: 

MSEK 2019 2018

Övriga rörelsekostnader -1,1 -1,7

Finansiella poster – netto (not 9) 0,8 -10,6

Valutakursdifferenser – netto -0,3 -12,3

NOT 9 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

NOT 10 VALUTAKURSDIFFERENSER – NETTO

Skatteintäkter och kostnader i resultaträkningen

MSEK 2019 2018

Skatt intäkt(+)/kostnad(-) fördelning;

Aktuell skatt intäkt(+)/kostnad(-) detta år -67,9 -54,3

Justering redovisad i innevarande år i förhållande till aktuell skatt tidigare år -1,8 -1,4

Uppskjuten skatt intäkt(+)/kostnad(-) 30,5 5,4

Total skatt intäkt(+)/kostnad(-) -39,2 -50,3

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användningen av de lokala 
skattesatserna på resultat före skatt i de konsoliderade företagen på följande sätt:

NOT 11 INKOMSTSKATT 
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Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 
2019

MSEK 

In-
gående 
balans

Genom 
förvärvad 

verk-
samhet

Föränd-
rad redo-
visnings-

princip

Redovisat 
i resultat-
räkningen

Redovisat i 
övrigt total-

resultat

Valuta-
kurs-

differenser

Ut-
gående 
balans

Uppskjuten skatt i balansräkningen hänförlig till:

Förlustavdrag 23,5 0,3 - 1,4 - 0,3 25,5

Immateriella tillgångar -183,9 - - 19,1 - -4,3 -169,1

Materiella tillgångar -57,8 - 7,6 7,9 - -0,8 -43,0

Varulager -4,0 - - 1,6 - - -2,3

Obeskattade reserver -1,0 - - -0,2 - - -1,2

Pensionsmedel och skulder -3,8 - - -0,5 2,2 -0,4 -2,4

Avsättningar 0,3 - - 0,5 - - 0,9

Övrigt - - - 0,6 - - 0,6

Summa uppskjutna skattefordringar och 
uppskjutna skatteskulder – netto -226,7 0,3 7,6 30,5 2,2 -5,1 -191,1

MSEK 2019 2018

Resultat före skatt 98,0 66,2

Skatteintäkt(+)/kostnad(-) enligt lokal skattesats -29,3 -15,9

Effekt av skattefri intäkt 1,2 7,2

Effekt av ej avdragsgill kostnad -4,8 -19,9

Effekt av underskottsavdrag och skatteavdrag som inte redovisas som uppskjuten skattefordran -18,9 -24,4

Effekt av tidigare inte redovisade uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag, skattekrediter 
och temporära skillnader 1,6 -

Effekt på uppskjuten skatt av förändrad skattesats 12,7 3,6

Justering redovisad i innevarande år i förhållande till aktuell skatt tidigare år -1,8 -0,9

Summa skatt intäkt(+)/kostnad(-) i resultaträkningen -39,2 -50,3

Redovisat i övrigt totalresultat

MSEK 2019 2018

Aktuell skatt -

Uppskjuten skatt

Skatt omvärdering av förmånsbestämd förpliktelse 2,2 0,2

Summa 2,2 0,2

Summa skatt redovisad i övrigt totalresultat 2,2 0,2

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 
2018

MSEK 

In-
gående 
balans

Genom 
förvärvad 

verk-
samhet

Genom 
avyttrad 

verk-
samhet

Redovisat 
i resultat-
räkningen

Redovisat i 
övrigt total-

resultat

Valuta-
kurs-

differenser

Ut-
gående 
balans

Uppskjuten skatt i balansräkningen hänförlig till:

Förlustavdrag 28,9 - - -7,8 - 2,4 23,5

Immateriella tillgångar -10,8 -173,9 - -0,9 - 1,7 -183,9

Materiella tillgångar 7,6 -77,2 -0,1 10,0 - 1,9 -57,8

Varulager -0,3 -7,7 - 4,0 - - -4,0

Obeskattade reserver - -1,0 - - - - -1,0

Pensionsmedel och skulder 1,3 -5,7 - 0,3 0,2 0,1 -3,8

Avsättningar 0,6 - - -0,2 - -0,1 0,3

Summa uppskjutna skattefordringar och 
uppskjutna skatteskulder – netto 27,3 -265,5 -0,1 5,4 0,2 6,0 -226,7
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Anskaffningsvärde 
MSEK Goodwill Varumärke

Kund- 
relationer Teknologi

Patent och 
licenser Summa

Per 1 januari 2018

Anskaffningsvärde 183,7 48,3 49,9 19,8 4,7 306,5

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -20,0 -5,7 -1,3 -27,0

Redovisat värde 183,7 48,3 29,9 14,2 3,4 279,5

Räkenskapsåret 2018

Ingående redovisat värde 183,7 48,3 29,9 14,2 3,4 279,5

Valutakursdifferenser 7,0 2,0 1,3 -1,0 -0,6 8,8

Inköp 3,9 3,9

Genom förvärv 536,5 156,4 523,6 60,6 21,9 1 299,0

Omklassificeringar 0,0 0,0

Nedskrivningar -6,7 -6,7

Avyttringar och utrangeringar 0,0

Avskrivningar 0,0 0,0 -25,4 -6,9 -9,1 -41,4

Utgående redovisat värde 720,6 206,7 529,4 66,9 19,5 1 543,1

Per 31 december 2018

Anskaffningsvärde 727,3 206,7 575,5 80,0 29,9 1 619,4

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -6,7 - -46,2 -13,1 -10,4 -76,3

Redovisat värde 720,6 206,7 529,4 66,9 19,5 1 543,1

Räkenskapsåret 2019

Ingående redovisat värde 720,6 206,7 529,4 66,9 19,5 1 543,1

Förändring av redovisningsprinciper 0,2 0,2

Valutakursdifferenser 14,9 4,1 13,0 1,5 -2,9 30,5

Inköp 7,6 7,6

Genom förvärv 10,2 0,0 0,0 0,0 0,7 10,9

Omklassificeringar 0,0 -0,3 -0,3

Nedskrivningar -2,8 -3,7 -6,5

Avyttringar och utrangeringar 0,0

Avskrivningar -49,7 -9,9 -10,0 -69,5

Utgående redovisat värde 742,8 210,8 492,7 58,2 11,4 1 516,0

Per 31 december 2019

Anskaffningsvärde 752,3 210,8 588,5 81,3 124,4 1 757,3

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -9,5 0,0 -95,8 -23,1 -112,9 -241,3

Redovisat värde 742,8 210,8 492,7 58,2 11,4 1 516,0

Av avskrivningarna ovan var 0,2 MSEK 2019 hänförliga till leasing. Det redovisade värdet av aktiverad leasing per den 31 december 2019 
var 0 MSEK.

NOT 12 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Kolumnen Genom förvärv av verksamheter i tabellen för 2018 har retroaktivt justerats jämfört med årsredovisningen för 2018, så att -5,7 
MSEK har tillkommit avseende Pensionsmedel och skulder och 2,0 MSEK respektive 3,7 MSEK har tillkommit avseende Immateriella 
tillgångar och Materiella tillgångar, med noll nettoeffekt.
     Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller temporära skillnader i den utsträckning som det  
är sannolikt att de kan utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. 20,9 MSEK av uppskjuten skattefordran är hänförlig till skatte- 
mässiga underskottsavdrag från förluster som förfaller mellan 2021 och 2029. Återstående underskott redovisade som uppskjutna 
skattefordringar saknar förfallotidpunkt. Underskottsavdrag motsvarande en uppskjuten skatt om 64,2 MSEK (39,3 MSEK) redovisas inte 
som uppskjutna skattefordringar. Underskottsavdragen vid utgången av 2019 är hänförliga till Sverige och Finland. Vidare redovisas inte 
uppskjuten skattefordran om 5,5 MSEK avseende skatteavdrag hänförliga till uppskjutna ränteavdrag, vilka förfaller 2025.
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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 
MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

RAW 111,5 109,9

Insulation övrigt 7,8 10,5

Insulation Nederländerna 218,6 215,3

Packaging & Components Sverige 29,0 29,0

Packaging & Components Danmark 29,8 29,4

Packaging & Components Nederländerna 17,8 17,5

Packaging & Components Norge 262,1 253,8

Packaging & Components Portugal och Spanien 56,1 55,2

Oallokerat (Circular) 10,2 0,0

Summa 742,8 720,6

Varumärke  
MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

RAW 6,3 6,2

Insulation Nederländerna 61,6 60,6

Packaging & Components Danmark 53,1 52,3

Packaging & Components Nederländerna 24,0 23,6

Packaging & Components Norge 54,4 52,7

Packaging & Components Portugal och Spanien 11,5 11,3

Summa 210,8 206,7

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 nedskrivningsprövningen. 
Återvinningsbart belopp har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar och affärsplaner som godkänts av företagsledningen och som därefter extra-
polerats under fyra år, med ett försiktigt antagande om en ökning av intäkter och kostnader på mellan 2,0-1,5%. Beräkningen baseras 
på ledningens erfarenhet och historiskt data. Diskonteringsräntan uppgår efter skatt till 7,3% (8,6%). I fråga om isoleringsverksamheten 
i Sverige, så har återvinningsvärdet beräknats utifrån verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Varje enskild tillgång har 
bedömts individuellt, utifrån såväl tidigare erfarenheter som externa informationskällor.

Den långsiktigt uthålliga tillväxttakten har bedömts till 2% (2%) för samtliga kassagenererande enheter och har bedömts utifrån 
branschprognoser. Goodwill om 2,8 MSEK, tillhörande Insulation övrigt ovan och hänförligt till isoleringsverksamheten i Sverige, har 
skrivits ned under 2019 som ett resultat av fortsatta omstruktureringen av den verksamheten. Under 2018 gjordes en nedskrivning av 
goodwill om 6,9 MSEK, också tillhörande Insulation övrigt i tabellen ovan och avsåg anläggningen i Dorotea, Sverige. Nedskrivning av 
materiella anläggningstillgångar gjordes också med 1,8 MSEK avseende samma fabrik under 2018. Nedskrivningarna var ett resultat 
av försämrade kommersiella förutsättningar, vilket gjorde att värdet av de framtida kassaflödena inte längre kunde försvara de bokförda 
värdena på de nu nedskrivna anläggningstillgångarna. Det bekräftas också av beslutet i början av 2019 att lägga ned verksamheten i 
Dorotea. En förändring i diskonteringsräntan om 1% eller minskade kassaflöden om 10% skulle inte förändra utfallet av prövningen.

Vidare skrevs 3,7 MSEK avseende mjukvarulicenser och andra immateriella tillgångar relaterade till IT ned under 2019. 
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MSEK
Byggnader 

och mark 

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier,  
verktyg och 

installationer

Pågående  
nyanläggningar och 

förskott materiella 
anläggningstillgångar Summa

Per 1 januari 2018

Anskaffningsvärde 172,6 334,3 45,4 33,1 585,4

Ackumulerade avskrivningar -22,4 -102,0 -7,9 0,0 -132,2

Redovisat värde 150,2 232,3 37,5 33,1 453,1

Räkenskapsåret 2018

Ingående redovisat värde 150,2 232,3 37,5 33,1 453,1

Valutakursdifferenser 9,3 19,4 -7,0 -1,5 20,4

Inköp 7,6 84,7 8,5 37,7 138,5

Genom förvärv 303,6 399,4 42,1 40,5 785,6

Nedskrivningar 0,0 -6,7 0,0 0,0 -6,7

Omklassificeringar 0,0 0,6 -1,3 -6,3 -7,0

Avyttringar och utrangeringar -61,0 0,0 0,0 0,0 -61,0

Avskrivningar -13,3 -71,9 -11,5 0,0 -96,7

Utgående redovisat värde 396,5 657,8 68,3 103,5 1 226,1

Per 31 december 2018

Anskaffningsvärde 733,8 2 246,8 226,2 103,5 3 310,3

Ackumulerade avskrivningar -337,3 -1 589,0 -157,8 - -2 084,2

Redovisat värde 396,5 657,8 68,3 103,5 1 226,1

Räkenskapsåret 2019

Ingående redovisat värde 396,5 657,8 68,3 103,5 1 226,1

Förändring av redovisningsprinciper 296,1 13,6 28,6 0,0 338,4

Valutakursdifferenser 6,8 13,1 1,8 0,8 22,4

Inköp 12,9 180,6 25,7 41,8 272,8

Aktiverad leasing 3,6 4,6 16,4 0,0 12,8

Genom förvärv 0,0 4,4 0,0 0,0 4,5

Nedskrivningar 0,0 -2,2 0,0 0,0 -2,2

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 -112,7 -112,7

Avyttringar och utrangeringar 0,0 -1,1 -0,2 -0,3 -1,6

Avskrivningar -58,3 -125,1 -30,7 0,0 -214,1

Utgående redovisat värde 657,7 745,9 109,9 33,0 1 546,6

Per 31 december 2019

Anskaffningsvärde 1 054,2 2 491,6 293,7 33,1 3 872,5

Ackumulerade avskrivningar -396,5 -1 745,6 -183,7 -0,1 -2 326,0

Redovisat värde 657,7 745,9 109,9 33,0 1 546,6

Belopp ovan hänförliga till leasing:

Avskrivningar 2019 -37,4 -18,1 -15,3 -70,8

Av vilka är hänförliga till IFRS 16 -37,0 -5,9 -14,5 -57,4

Redovisat värde per 31 dec 2019 263,9 56,5 32,5 352,9

Av vilket är hänförligt till IFRS 16 259,7 12,5 30,9 303,0

NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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NOT 14 RÖRELSEFÖRVÄRV

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRVÄRV AV VERKSAMHETER

MSEK 2019 2018

Kontant köpeskilling -23,6 -1 004,5

Likvida medel i förvärvade bolag 2,3 47,2

Reglering av tilläggsköpeskillingar -3,0 -1,0

Summa kassaflöde -24,3 -958,3

MSEK Tilläggsköpeskillingar Skulder till minoritetsintressen

31 december 2018 1,6 1,0
Valutakursdifferenser – 0,2

Reglering av skuld -0,2 -1,2

Återfört över resultaträkningen -1,4 –

31 december 2019 – –

Försäljningen av den svenska fastighetsgruppen 2018 till ett pris om 32,8 MSEK och en positiv kontanteffekt om 3,1 MSEK från avveck-
ling av lån och kontanter i de sålda bolagen, totalt 35,9 MSEK, redovisas som avyttring av materiella anläggningstillgångar
i kassaflödesanalysen. 

RÖRELSEFÖRVÄRV UNDER ÅRET
Förvärv av EcoFill och Eurec A/S
Per den 28 mars 2019 förvärvade BEWiSynbra Group 51% av Pingxi NV (Eco Fill), ett bolag aktivt inom återvinningsverksamhet, genom 
sina helägda dotterbolag EcoFill och Chadi. Förvärvet är ett viktigt steg i satsningen på BEWiSynbra Circular och konceptet Use-ReUse. 
Företaget som har sitt säte i Belgien, har en årlig omsättning om cirka 2 MEUR. Den 3 juli 2019 förvärvade BEWiSynbra Group 51% av 
Eurec A/S, ett bolag aktivt inom återvinningsverksamhet. Bolaget som har sitt säte i Danmark har en årlig omsättning om cirka 8 MDKK.
 Den ackumulerade köpeskillingen uppgick till 5,0 MSEK samt att lån om 6,4 MSEK i det förvärvade bolaget. Goodwill i samband med 
förvärven uppgick till 10,2 MSEK och är relaterad till förväntad lönsamhet och uppskattade synergier. Goodwill är inte skattemässigt 
avdragsgill. Minoritetsintressen har värderats till en proportionerlig andel av det redovisade värdet av de identifierbara nettotillgångarna i 
de förvärvade bolagen. Det har resulterat i en negativ minoritetspost, då lokalt bokförd goodwill inte är en identifierbar tillgång. Förvärven 
har konsoliderats från förvärvsdatum.

Förvärv av minoritetsandelar i BEWi Ruukin EPS Oy, BEWi Insulation Oy och BEWi M-Plast Oy
BEWiSynbra Group förvärvade i maj 2019 de återstående 40% av aktierna i BEWi Ruukin EPS Oy och i september 2019 de återstående 
40% av aktierna i BEWi Insulation Oy. I september förvärvade BEWiSynbra också de återstående 10% av aktierna i BEWi M-Plast Oy, 
genom att reglera skulder till minoritetsintressen. En ytterligare köpeskilling erlades också till de tidigare ägarna av BEWi M-Plast Oy, 
delvis hänförlig till en mekanism för tilläggsköpeskilling. Skillnaden mellan köpeskillingen och det bokförda värdet av minoritetsintressen, 
totalt 7,1 MSEK, redovisas som en minskning av balanserade vinstmedel.

FÖRVÄRVSRELATERADE SKULDER
Under 2019 reglerades 0,2 MSEK av 1,6 MSEK i skulder för tilläggsköpeskillingar från 2017 för förvärvet av BEWi M-Plast Oy och åter- 
stående 1,4 MSEK har redovisats över resultaträkningen, då säljarna inte längre var berättigade till ytterligare tilläggsköpeskilling efter 
räkenskapsåret 2018. Ett separat avtal upprättades dock under 2019, vilket berättigade säljarna av samma bolag till 2,9 MSEK i ytter- 
ligare köpeskilling, vilket också redovisas i resultaträkningen. Följaktligen redovisas en nettokostnad om 1,5 MSEK under 2019. Vidare  
har skulder om totalt 1,2 MSEK till minoritetsintressen i BEWi M-Plast Oy reglerats som ersättning för de återstående 10% av bolaget. 
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NOTE 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Namn

Bokfört värde
31 december 

2017
Förvärv  

under året Fusion Resultatandel

Valuta-
kurs- 

differens
Bokfört värde

31 dec 2018

IsoBouW GmbH - - - 5,4 - 5,4

HIRSCH Porozell GmbH - - - 1,3 - 1,3

Total - - - 6,7 - 6,7

Namn

Bokfört värde
31 december 

2018
Förvärv  

under året Fusion Resultatandel

Valuta-
kurs- 

differens
Bokfört värde

31 dec 2019

IsoBouW GmbH 5,4 1,3 -6,7 - - -

HIRSCH Porozell GmbH 1,3 - 6,7 5,9 0,1 14,0

HIRSCH France SAS - 1,8 - - - 1,8

Total 6,7 3,1 - 5,9 0,1 15,8

Långfristiga fordringar på intresseföretag 31 dec 2019 31 dec 2018

Per den 1 januari 0,0 0,0

Genom förvärv 0,0 18,3

Lämnade lån 26,1 0,0

Återbetalningar 0,0 -18,1

Valutakursdifferenser 0,0 -0,2

Per den 31 december 26,1 0,0

I samband med förvärvet av Synbra Holding BV under 2018, erhöll BEWiSynbra Group en fordran på Isobouw GmbH om 18,3 MSEK, vilken 
därefter reglerades. Under 2019 lämnade BEWiSynbra Group ett lån om 26,1 MSEK till HIRSCH France SAS som en del i finansieringen av 
det bolaget. Lånet löper med en ränta om 6 månaders Euribor, med ett räntegolv om noll procent, plus en marginal om 5,0%.

Finansiell information för intresseföretag i sammandrag
2019 Nettoomsättning EBITDA

Rörelse-
resultat (EBIT) Årets resultat

IsoBouW GmbH 1,076.9 166.8 27.2 17.3

HIRSCH France SAS - - - -

31 december
Anläggnings-

tillgångar
Omsättnings-

tillgångar 
Långfristiga 

skulder
Kortfristiga 

skulder

IsoBouW GmbH 298.7 352.8 293.1 158.0

HIRSCH France SAS 167.0 97.9 262.2 0.9

*Balansräkningsposterna i tabellen ovan har justerats för att återspegla justeringar av BEWiSynbra Group när intresseföretagen har intagits i koncernredovis-
ningen genom kapitalandelsmetoden. Balansräkningen i de legala boksluten för dessa företag kommer därför att skilja sig mot tabellen ovan för några poster. 
Förvärvsanalysen av den rörelse som förvärvats av HIRSCH France SAS är preliminär och verkligt värde har ännu inte tillfullo blivit allokerat till identifierbara 
tillgångar och skulder. 

Isobouw GmbH (34% ägarandel)
I samband med förvärvet av Synbra 2018 avyttrades 66% av Synbras aktier i det tyska bolaget Isobouw GmbH till HIRSCH Servo Group. 
Samtidigt erhöll BEWiSynbra Group 34% i det nyligen inkorporerade bolaget HIRSCH Porozell GmbH, som förvärvade Saint Gobains iso-
leringsverksamheter vid fyra anläggningar i Tyskland. Övriga 66% ägs av HIRSCH Servo Group. 2019 slogs Isobouw GmbH samman med 
HIRSCH Porozell GmbH och det kombinerade bolaget driver nu sex anläggningar för isoleringsprodukter i Tyskland.

HIRSCH France SAS (34% ägarandel)
Den 31 december 2019 slöt BEWiSynbra Group och HIRSCH Servo Group gemensamt ett avtal i vilket sex produktionsanläggningar för 
isoleringsmaterial i Frankrike och 49,9% av aktierna i det franska bolaget Issosol SAS förvärvades från Placopatre SA, ett dotterbolag till 
Saint Gobain. Förvärvet gjordes genom det nyligen inkorporerade franska bolaget HIRSCH France SAS, till 34% ägt av BEWiSynbra Group 
till 66% ägt av HIRSCH Servo Group. Eftersom förvärvet slutfördes den 31 december 2019, har inget resultat redovisats för räkenskapsåret. 
Per den 31 december 2019 har BEWiSynbra Group tillfört bolaget 1,8 MSEK i eget kapital och 26,1 MSEK som lån. Efter räkenskapsårets 
slut har ytterligare 16,0 MSEK tillförts som lån. Transaktionskostnader om 0,3 MSEK hänförliga till förvärvet redovisas som Övriga externa 
kostnader i resultaträkningen.
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NOT 16 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI

31 december 2019
MSEK

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde 

via resultatet

Finansiella tillgångar  
värderade till  

upplupet anskaffningsvärde Summa
Tillgångar i balansräkningen

Andra långfristiga fordringar - 26,7 26,7

Ägarintressen i övriga företag 2,4 - 2,4

Kundfordringar - 433,1 433,1

Likvida medel - 587,2 587,2

Summa 2,4 1 046,9 1 049,4

31 december 2019
MSEK

Finansiella skulder 
värderade till verkligt  

värde via resultatet 

Finansiella skulder  
värderade till  

upplupet anskaffningsvärde Summa
Skulder i balansräkningen

Obligationslån långfristigt - 1 433,6 1 433,6

Långfristiga skulder till kreditinstitut - 12,1 12,1

Långfristiga skulder leasing - 299,3 299,3

Obligationslån kortfristigt - 153,3 153,3

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 5,8 5,8

Skulder factoring - 8,8 8,8

Kortfristiga skulder leasing - 76,7 76,7

Kortfristiga derivatskulder 5,1 - 5,1

Leverantörsskulder - 469,7 469,7

Summa 5,1 2 459,2 2 464,3

31 december 2018 
MSEK

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt  

värde via resultatet 

Finansiella tillgångar  
värderade till  

upplupet anskaffningsvärde Summa
Tillgångar i balansräkningen

Andra långfristiga fordringar - 1,2 1,2

Andelar i övriga företag 2,6 - 2,6

Kundfordringar - 527,6 527,6

Kortfristiga derivat 0,4 - 0,4

Likvida medel - 235,3 235,3

Summa 3,0 764,1 767,1

31 december 2018 
MSEK

Finansiella skulder  
värderade till verkligt  

värde via resultatet 

Finansiella skulder  
värderade till  

upplupet anskaffningsvärde Summa
Skulder i balansräkningen

Obligationslån långfristigt - 1 290,2 1 290,2

Långfristiga derivatskulder 20,8 - 20,8

Långfristiga skulder till kreditinstitut - 17,6 17,6

Långfristiga skulder leasing - 34,8 34,8

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 4,3 4,3

Skulder factoring - 7,7 7,7

Kortfristiga skulder leasing - 3,2 3,2

Skulder till innehavare utan bestämmande inflytande - 1,0 1,0

Tilläggsköpeskillingar 1,6 - 1,6

Kortfristiga derivat skulder 1,4 - 1,4

Leverantörsskulder - 478,4 478,4

Summa 23,8 1 837,1 1 860,9
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Koncernen tillämpar den förenklade metoden för att beräkna förväntade kreditförluster. Förväntade förluster under fordrans hela löptid 
används som utgångspunkt för att beräkna kreditförlusterna för kundfordringar. För att uppnå detta grupperas kundfordringar baserat 
på viss karaktäristika. BEWiSynbras principer för nedskrivning av kundfordringar baseras på ett antal förutsättningar, såsom insolvens, 
förlorade juridiska och andra indrivningsprocesser, kreditriskbedömning baserat på kreditinformation tillhandahållen av kreditinstitut, 
betalningsbeteende, bolagsspecifik information såsom förändringar i ledningen eller förlorade kontrakt samt på makroekonomiska 
utsikter för branscher och länder. Kreditförluster på kundfordringar redovisas i rörelseresultatet. Även återföring av tidigare kreditförluster 
redovisas i rörelseresultatet.

NOT 17 KUNDFORDRINGAR

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Kundfordringar 438,2 542,3

Minus: reservering för osäkra fordringar -5,2 -14,7

Kundfordringar – netto 433,1 527,6

Åldersanalysen av samtliga kundfordringar framgår nedan:

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Ej förfallna 367,9 428,3

1-30 dagar 39,5 80,2

31-60 16,5 10,9

> 61 dagar 14,4 22,9

Minus: reservering för osäkra fordringar -5,2 -14,7

 Summa kundfordringar – netto 433,1 527,6

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Förfallna kundfordringar som inte ingår i reservering för osäkra kundfordringar 65,2 99,3

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

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

SEK 56,1 77,5

EUR 248,3 276,4

GBP 6,2 2,5

NOK 38,8 70,4

DKK 83,8 100,8

433,1 527,6

NOT 18 VARULAGER

Den utgift för varulager som kostnadsförts ingår i posten råvaror och förnödenheter samt handelsvaror i resultaträkningen och uppgår till 
2 244,2 MSEK (2 219,9 MSEK).
 Nedskrivningar om 0,4 MSEK (3,2 MSEK). Koncernen återförde 0,8 MSEK under 2019 (MSEK 0,9) av en tidigare nedskrivning av 
varulagret. Kostnaden samt det återförda beloppet ingår i Råvaror och förnödenheter i resultaträkningen.
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NOT 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 20 LIKVIDA MEDEL

NOT 21 AKTIEKAPITAL

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Förutbetalda energiskattekostnader 5,0 5,4

Förutbetalda lokalhyreskostnader 2,5 3,9

Förutbetalda försäkringskostnader 0,1 0,3

Upplupen bonus och rabatter 0,7 1,8

Övriga poster 6,1 7,3

Summa 14,4 18,7

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Banktillgodohavanden 587,2 235,3

156,2 MSEK av banktillgodohavanden per 31 december 2019 var kortfristigt placerade på spärrat konto för att användas vid betalningen 
av det kvarvarande obligationslånet som förfaller under 2020.

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

Den 31 december 2019 bestod aktiekapitalet av 138 937 980 stamaktier med kvotvärde 0,0097 SEK (0,0097 SEK). Aktierna har ett röstvärde 
på 1 röst/aktie. Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.

Till fullo betalda aktier
Datum för 

beslut

Förändring i antal 
aktier klass A / 

stamaktier

Antal nya 
aktier i  
klass B

Förändring 
av aktie- 

kapital
Summa  

antal aktier

Summa  
aktiekapital 

 (SEK)
Parvärde 

(SEK)

31 dec 2017 10 313 032 500 000 0,048482

5 apr 2018 9 376 465 454 594 19 689 497 954 594 0,048482

26 sep 2018 8 098 099 392 615 27 787 596 1 347 209 0,048482

26 okt 2018 313 032 -313 032 27 787 596 1 347 209 0,048482

26 okt 2018 111 150 384 138 937 980 1 347 209 0,009696

31 dec 2018 138 937 980 1 347 209 0,009696

31 dec 2019 138 937 980 1 347 209 0,009696

Den 5 april 2018 beslutade en extra bolagsstämma att emittera 9 376 465 nya aktier i serie A till ett värde av om 400 MSEK som en del av 
finansieringen av förvärvet av Synbra. Den 28 september 2018 beslutade en extra bolagsstämma om en riktad emission om 765 MSEK 
genom utgivande av 8 098 099 aktier av serie A som ersättning för samtliga aktier i BEWi Produkter AS och BEWi Polar AS samt en del av 
aktierna i BEWi Automotive AB. Den 26 oktober 2018 beslutade en extra bolagsstämma om en aktiesplit om 1:5, vilket resulterade i 138 937 
980 utestående aktier och ett kvotvärde per aktie om 0,0097 kronor. Dessutom beslutade mötet att konvertera samtliga aktier i serie B till 
aktier i serie A. Efter denna förändring ger varje aktie i bolaget rätt till en röst i bolaget.
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NOT 22 UPPLÅNING

Räntebärande skulder
MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Långfristiga

Obligationslån 1 433,6 1 290,2

Skulder till kreditinstitut 12,1 17,6

Skulder leasing 299,3 34,8

Summa långfristig upplåning 1 745,0 1 342,5

Kortfristiga

Obligationslån 153,3 -

Skulder till kreditinstitut 5,8 4,3

Skulder leasing 76,7 3,2

Skulder factoring 8,8 7,7

Skulder till innehav utan bestämmande inflytande - 1,0

Summa kortfristig upplåning 244,6 16,2

Summa upplåning 1 989,6 1 358,7

Effekt från IFRS 16
MSEK 31 dec 2019  31 dec 2018

Långfristiga skulder leasing

Skulder finansiell leasing enligt IAS 17 17,6 34,8

Tillkommande skulder leasing enligt IFRS 16 281,7 -

Summa långfristiga skulder leasing 299,3 34,8

Kortfristiga skulder leasing

Skulder finansiell leasing enligt IAS 17 14,8 3,2

Tillkommande skulder leasing enligt IFRS 16 61,9 -

Summa kortfristiga skulder leasing 76,7 3,2

Nettoskuld vid slutet av rapportperioden
MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Räntebärande skulder 1 989,6 1 358,7

Likvida medel -587,2 -235,3

Nettoskuld inklusive IFRS 16 1 402,4 1 123,4

Återläggning skulder leasing hänförliga till IFRS 16 -343,6 -

Nettoskuld exklusive IFRS 16 1 058,8 1 123,4

Förändring i nettoskuld
MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Förändring i räntebärande skulder 630,9 781,7

Förändring i likvida medel

      Påverkan från kassaflödet under perioden -348,3 126,6

      Påverkan från kursdifferenser -3,6 1,9

Påverkan i nettoskuld inklusive IFRS 16 279,0 657,0

Återläggning skulder leasing hänförliga till IFRS 16 -343,6 -

Förändring i nettoskuld exklusive IFRS 16 -64,6 657,0

Från och med 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 och redovisar därför räntebärande skulder för i stort sett samtliga leasingkontrakt (undantag för 
kortfristiga och rörliga leasar). Som en konsekvens har de räntebärande skulderna som presenterats i balansräkningen ökat substantiellt sedan 
föregående år.

Specifikation av nettoskuld
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Förändring i räntebärande skulder
Obliga-

tionslån
Skulder till 

kreditinstitut
Skulder 
leasing

Skulder 
factoring

Skulder till 
innehav 

utan be-
stämmande 

inflytande Summa

Räntebärande skulder per 31 dec 2018 1 290,2 21,9 38,0 7,7 1,0 1 358,7

Kassaflödespåverkande förändringar

Upptagna lån 693,6 - - 1,1 - 694,7

Transaktionskostnader vid upptagande av lån -11,5 - - - - -11,5

Amortering av lån -395,0 -18,6 - - -1,0 -414,6

Amortering av skulder leasing - - -58,9 - - -58,9

Summa kassaflöde i finansierings- 
verksamheten 287,1 -18,6 -58,9 1,1 -1,0 209,7

Icke kassaflödespåverkande förändringar

Genom förvärv - 14,1 1,1 - - 15,2

Förändring i redovisningsprincip - - 364,5 - - 364,5

Aktiverad leasing - - 26,5 - - 26,5

Upplösning aktiverade finansieringskostnader 13,5 - - - - 13,5

Valutakursdifferenser -3,9 0,5 4,8 - - 1,4

Summa icke kassaflödespåverkande 
förändringar 9,6 14,6 396,9 - - 421,1

Summa förändring 296,7 -4,0 338,0 1,1 -1,0 630,8

Räntebärande skulder per 31 dec 2019 1 586,9 17,9 376,0 8,8 - 1 989,6

Valutaränteswappen som ingicks i samband med emissionen av obligationen under 2017, i syfte att säkra exponeringen mot EUR på kon-
cernintern utlåning, reglerades i november 2019 till en kostnad om 38,1 MSEK, av vilket 37,6 MSEK påverkar kassaflödet från finansierings-
verksamheten och 0,5 MSEK, relaterat till ränta och transaktionskostnader, påverkar kassaflödet från betald ränta och finansiella kostnader.

Förändring i räntebärande skulder 
Obliga-

tionslån
Skulder till 

kreditinstitut
Skulder 
leasing

Skulder 
factoring

Skulder till 
innehav 

utan be-
stämmande 

inflytande Summa

Räntebärande skulder per 31 dec 2017 537,8 22,9 15,3 - 1,0 577,0

Kassaflödespåverkande förändringar

Upptagna lån 778,2 - - - - 778,2

Transaktionskostnader vid upptagande av lån -26,6 - - - - -26,6

Amortering av lån - -103,8 - -88,7 - -192,5

Amortering av skulder leasing - -4,7 - - -4,7

Summa kassaflöde i finansierings- 
verksamheten 751,6 -103,8 -4,7 -88,7 - 554,4

Icke kassaflödespåverkande förändringar

Genom förvärv - 102,9 28,7 97,4 - 229,0

Upplösning aktiverade finansieringskostnader 10,1 - - - - 10,1

Valutakursdifferenser -9,3 -0,1 -1,3 -1,0 - -11,7

Summa icke kassaflödespåverkande  
förändringar 0,8 102,8 27,4 96,4 227,4

Summa förändring 752,4 -1,0 22,7 7,7 - 781,7

Räntebärande skulder per 31 dec 2018 1 290,2 21,9 38,0 7,7 1,0 1 358,7
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Obligationslån

Ramverk Utestående belopp Emissionsdag Förfallodag

750 MSEK 155 MSEK 8 juni 2017 8 juni 2020

100 MEUR   75 MEUR 19 april 2018 19 april 2022

115 MEUR   65 MEUR 22 november 2019 22 november 2023

Koncernen refinansierades våren 2017, varvid moderbolaget emitterade en företagsobligation om 550 MSEK. Under våren 2018 emittera-
de moderbolaget an företagsobligation om 75 MEUR som ett led i finansieringen av Synbra-förvärvet. Den 22 november 2019 emitterade 
moderbolaget en företagsobligation om 65 MEUR inom ett ramverk om 115 MEUR, vilken förfaller i november 2023. Samtidigt återköptes 
395 MSEK av den första företagsobligationen, emitterad 2017 med förfall under 2020, med en premie om 1,15% på nominellt belopp. Alla 
obligationer är noterade på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
     Obligationen redovisas enligt effektivräntemetoden till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Räntevillkor 
samt nominella räntor och genomsnittsräntor redovisas i tabellen nedan.

                     Nominell ränta                        Genomsnittlig ränta

Obligationslån Räntevillkor 2019 2018 2019 2018

550 MSEK Stibor 3 m + 4,40% 3,93-4,39% 3,88-4,05% 5,40% 4,99%

 75 MEUR Euribor 3 m + 4,75% 4,29-4,44% 4,36-4,43 5,61% 5,54%

 65 MEUR Euribor 3 m + 3,40% 2,99% - 3,56% -

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Checkräkningskredit 275,0 275,0

Utnyttjad checkräkningskredit - -

I syfte att säkra exponeringen mot EUR på koncernintern utlåning till dotterbolag, ingick koncernen i samband med emissionen av det 
första obligationslånet om 550 MSEK en valutaränteswap där koncernen lånar upp 41,2 MEUR och lånar ut motsvarande belopp i SEK, 
vid swappens ingång värderat till 401,7 MSEK. Valutaränteswapen löpte med en räntemarginal om 0,24% mellan inlåning och utlåning. 
Swappen, vilken redovisades netto i balansräkningen som ett derivat (20,8 MSEK per 31 december 2018) löpte ut i april 2020. I samband 
med emissionen av en obligationen om 65 MSEK och det samtidiga återköpet i november 2019, reglerades valutaränteswapen till en 
kostnad om 38,1 MSEK, inklusive upplupen ränta och transaktionskostnader. 

Skulder till kreditinstitut och skulder factoring
Räntebärande skulder i förvärvade dotterföretag regleras normalt efter förvärvet och refinansieras internt inom koncernen. Ett mindre 
antal skulder till kreditinstitut och skuld avseende factoring har emellertid inte varit föremål för omfinansiering efter förvärven. Dessa 
skulder till kreditinstitut och skuld factoring har löpt med en ränta om 1,5-5,2% under 2019.

Skulder leasing
I fråga om leasing aktiverad i balansräkningen i enlighet med IFRS 16, så har räntesatsen för att diskontera de framtida leasingbetalning-
arna baserats på marknadens prissättning av koncernens noterade obligationer och Euro benchmark spreads, justerat för det faktum att 
leasingskulderna återbetalas över leasingperioden i motsats till obligationerna där hela beloppet återbetalas vid förfall. Varje företag eller 
relevant business unit har erhållit en kreditvärdering, utifrån vissa finansiella nyckeltal, baserade på Moodys metodologi. Dessa kreditvä-
rderingar har applicerats på kreditspreadarna för att erhålla diskonteringsräntorna. Beroende på leasingkontraktens löptid och kreditvä-
rderingen, så varierar diskonteringsräntorna från 4,0-6,3% för kontrakt som löper ut inom 1-3 år till 6,9-12,9% för kontrakt som löper ut 
efter tio år. För leasingkontrakt som redan var aktiverade i balansräkningen i enlighet med IAS 17, så är diskonteringsräntan oförändrad 
på mellan 3,25% och 7,0%, motsvarande de implicita räntorna i de kontrakten.

Checkräkningskredit
Koncernen har erhållit en checkräkningskredit från koncernens huvudbank, en så kallad super senior revolving credit facility, med en 
kredit på 275 MSEK (ökad med 100 MSEK under 2018), kombinerat med en så kallad multi-currency cash pool. Krediten ökades med 
100 MSEK till 375 MSEK efter balansdagen i januari 2020. Ränta utgår på nettoutnyttjandet av krediten i respektive valuta, där justering 
av räntesatsen kan göras baserat på koncernens skuldsättning, i enlighet med vissa förutbestämda tröskelvärden. Skuldsättningen 
beräknas som nettoskulden delat med justerad EBITDA (såsom det definieras i låneavtalet). Under 2019 uppgick räntan till 2,5% på 
utnyttjad kredit, plus 1,0% på outnyttjad kredit.
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MSEK 31 december 2019 31 december 2018

Inkl. IFRS 16 Exkl. IFRS 16

SEK 207,8 139,5 533,1

EUR 1 553,1 1 481,0 797,0

NOK 144,6 23,5 25,6

DKK 84,1 2,0 3,0

Per 31 december 2019 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Obligationslån 153,3 - 1 433,6 -

Skulder till kreditinstitut 5,8 12,1 - -

Skulder leasing enligt definitionen i IAS 17 14,8 9,6 7,6 0,4

Tillkommande skulder leasing på grund av IFRS 16 61,9 52,2 108,8 120,7

Skulder factoring 8,8 - - -

Summa 244,6 73,9 1 550,0 121,1

Per 31 december 2018 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Obligationslån - 542,9 747,3 -

Skulder till kreditinstitut 4,3 4,3 13,3 -

Skulder leasing 3,2 21,2 11,6 1,9

Skulder factoring 7,7 - - -

Skulder till innehav utan bestämmande inflytande 1,0 - - -

Summa 16,2 568,4 772,2 1,9

Valutaexponering
Valutaexponeringen (i MSEK) per valuta för koncernens räntebärande skulder framgår nedan:

Förfallotidpunkt
Tabellerna nedan visar förfallotidpunkterna för de diskonterade kassaflödena för koncernens räntebärande skulder.

Covenanter och ställda säkerheter
Låneavtalet för checkräkningskrediten och villkoren för obligationslånen fastslår vissa covenanter som koncernen måste uppfylla, 
definierade som skuldsättningsgrad (Leverage Ratio) och ränteteckningsgrad (Interest Coverage Ratio). Skuldsättningsgraden definieras 
som nettoskulden delat med justerad EBITDA och ränteteckningsgraden som EBITDA delat med finansnetto, där både EBITDA och 
finansnettot är justerade. EBITDA justeras för jämförelsestörande poster, såsom de definieras i låneavtalen. Påverkan från IFRS 16 på 
nettoskuld och EBITDA exkluderas i covenant-beräkningen i låneavtalen för checkräkningskrediten. Efterlevnaden av covenanterna 
beräknas regelbundet i fråga om låneavtalen för checkräkningskrediten, medan efterlevnaden enligt villkoren för obligationslånen utlöses 
av vissa händelser, såsom upptagande av nya lån. I tillägg till ovan nämnda covenant-beräkningar görs en gång om året en avstämning 
av EBITDA, nettoomsättning och totala tillgångar i de bolag i koncernen som omfattas av pantsättning i låneavtalen mot koncernens 
EBITDA, nettoomsättning och totala tillgångar. Koncernen har inte brutit mot några covenanter under 2019 eller 2018.
 För checkräkningskrediten och obligationslånen har säkerhet ställts i form av företagsinteckningar, aktier i dotterföretag och väsentliga 
koncerninterna lån till dotterföretag. Checkräkningskrediten är en så kallad super senior credit facility och obligationslånen är efterställda 
checkräkningskrediten. Värdet på balansdagen av ställda säkerheter, framgår av not 27 Ställda säkerheter.
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NOT 23 FÖRPLIKTELSE AVSEENDE ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i Finland och Storbritannien. De förmånsbestämda pensionsplanerna i Storbritannien, 
vilka är stängda för nya deltagare, har sitt ursprung i förvärvet av Synbra och är relaterade till Synbras tidigare verksamhet i Storbritannien. 
På grund av avtalsmässiga åtaganden var koncernen tvungen att betala ett engångsbelopp till de brittiska pensionsplanerna 2018, som 
ett resultat av ägarförändringen i Synbra. Till följd av detta överstiger det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna i en av pensionspla-
nerna nu pensionsförpliktelsens nuvärde och en nettopensionstillgång redovisas i balansräkningen. Pensionsmedel netto är inte föremål 
för begränsningar avseende tillgångstaket.
 De förmånsbestämda pensionsförpliktelserna, som beräknats i enlighet med Projected Unit Credit Method, är bland annat avhängiga 
förväntade löneökningar, förutom vad avser de brittiska pensionsplanerna, vilka är stängda för nya deltagare och där de befintliga delta-
garna inte längre är anställda i koncernen. Förutom förmånsbestämda pensionsplaner finns i koncernen även andra långfristiga förmåner 
i Nederländerna genom en så kallad Jubilee-plan, vilken ger anställda löneförmåner för lång och trogen tjänst. Jubilee-plan beräknas i 
enlighet med den Projected Unit Credit Method och redovisas nedan som andra långfristiga förmåner. 

Förmånsbestämda pensionsplaner Andra långfristiga ersättningar

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2018

Nuvärdet av fonderade förpliktelser -540,2 -469,0 -

Verkligt värde på förvaltningstillgångar 556,3 491,3 -

16,1 22,3 - -

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser -11,7 - -11,0

Netto tillgångar(+)/skulder(-) per 31 december 4,4 22,3 - -11,0

Pensionsmedel netto

Storbritannien 31,6 31,1 - -

31,6 31,1 - -

Pensionsförpliktelser och andra långfristiga 
ersättningar

Nederländerna - - -11,7 -11,0

Finland -4,0 -5,7 -

Storbritannien -11,5 -3,1 -

-15,5 -8,8 -11,7 -11,0
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De belopp som redovisas i balansräkningen och förändringar i den förmånsbestämda pensionsplanen under året är följande:

Förmånsbestämda pensionsplaner Andra långfristiga ersättningar

31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2018

Kostnader för tjänster under innevarande år -1,1 -1,1 -1,0 -0,4

Kostnader för tjänster under tidigare år 1,3 - - -

Ränteintäkter/kostnader netto 0,7 0,3 -0,1 -0,1

Summa redovisat i resultaträkningen 0,9 -0,8 -1,1 -0,5

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive belopp 
som ingår i räntekostnader/ränteintäkter 34,9 -8,0 - -

Aktuariella vinster/förluster från förändringar i  
demografiska antaganden 0,4 2,3 - -

Aktuariella vinster/förluster från förändringar i 
finansiella antaganden -48,4 1,6 - 0,1

Erfarenhetsbaserade vinster/förluster 0,5 - -

Summa redovisat i övrigt totalresultat -13,1 -3,6 0,0 0,1

Förmånsbestämda pensionsplaner Andra långfristiga ersättningar

Förändring i nuvärdet av förpliktelsen 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2018

Per 1 januari -469,0 -30,8 -11,0 -

Genom förvärv - -449,9 -10,8

Kostnader för tjänster under innevarande år -1,1 -1,1 -1,0 -0,4

Kostnader för tjänster under tidigare år 1,3 - -

Räntekostnader -13,1 -8,0 -0,1 -0,1

Aktuariella vinster/förluster -48,0 4,4 0,1

Betalda ersättningar 20,5 17,4 0,6 0,2

Regleringar 3,1

Valutakursdifferenser -33,9 -1,2 -0,2 -

Per 31 december -540,2 -469,0 -11,7 -11,0

Förmånsbestämda pensionsplaner Andra långfristiga ersättningar

Förändring i verkligt värde på  
förvaltningstillgångarna 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2018

Per 1 januari 491,3 24,2 - -

Genom förvärv - 445,9 - -

Ränteintäkter 13,8 8,3 - -

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive belopp 
som ingår i räntekostnader/ränteintäkter 34,9 -8,0 - -

Inbetalning från arbetsgivaren 3,6 37,5 - -

Betalda ersättningar -20,5 -17,4 - -

Regleringar -3,1

Valutakursdifferenser 36,3 0,9 - -

Per 31 december 556,3 491,3 - -
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De viktigaste aktuariella antagandena för förmånsbestämda pensioner är: 31 dec 2019 31 dec 2018

Storbritannien

   Diskonteringsränta 2,00% 2,00%

   Löneökningar n/a n/a

   Inflation (baserat på antaganden om CPI och RPI) 2,25-3,30% 2,40-3,45%

   Pensionsökning (baserat på antaganden om CPI och RPI) 1,85-3,15% 1,90-3,30%

Finland

   Diskonteringsränta 0,90% 1,60%

   Löneökningar 2,00% 2,00%

   Inflation 1,30% 1,30%

   Justering för levnadskostnadsökningar i pensionsbetalningar 0,00% 0,00%

Variationen i antagen inflation i Storbritannien återspeglar olika antaganden avseende CPI och RPI. Variationen i antagen pensionsökning 
i Storbritannien återspeglar olika gränsvärden för de år som pensionsavsättningarna gjordes och olika parametrar avseende inflation för 
dessa gränsvärden.

De viktigaste aktuariella antagandena för andra långfristiga ersättningar är: 31 dec 2019 31 dec 2018

Diskonteringsränta 0,45% 1,35%

Löneökningar 2,20% 2,20%

Känsligheten i den netto förmånsbestämda tillgången/förpliktelsen för ändringar i de vägda väsentliga antagandena presenteras i tabellen 
nedan (minus motsvarar minskning i nettotillgången/ ökning nettoskulden):

Förändring i verkligt värde på förvaltningstillgångar
MSEK Förändring

Ökning av 
tillgång

Minskning av 
tillgång

Diskonteringsränta 0,50% 39,0 -37,6

Löneökningar 0,50% -0,5 0,5

Pensionsökning 0,25% -17,8 17,1

Livslängd 5,00% -28,2 28,4

Inbetalningar avseende förmånsbestämda pensionsplaner förväntas uppgå till 3,4 MSEK under 2020. 

Fördelning förvaltningstillgångar 31 dec 2019 31 dec 2019

Obligationer 301,7 191,7

Aktier 64,4 123,9

Hedgefonder 133,3 123,9

Försäkringsavtal 27,3 25,3

Övrigt 11,5 12,7

Likvida medel 18,1 13,8

556,3 491,3

Analys av framtida ickediskoterade betalningar avseende förmånsbestämda pensionsplaner 
(MSEK): 31 dec 2019 31 dec 2018

Inom 1 år 19,5 18,6

1-2 år 21,4 18,6

3-5 år 68,8 64,4

5 år eller mer 623,2 587,0
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MSEK
Återställande  

av miljö
Omstrukture-
ringsåtgärder

Hälsovårds-
förmån

Personal- 
förmån Garantier Summa

Per 1 januari 2019 0,7 2,3 0,6 0,5 1,3 5,4

Redovisat i resultaträkningen:

– tillkommande avsättningar - - - - 2,5 2,5

– återförda outnyttjade belopp - - - - -0,3 -0,3

Valutakursdifferens - 1,1 - - - 1,1

Utnyttjat under året - -2,3 - -0,1 - -2,5

Per 31 december 2019 0,7 1,0 0,6 0,4 3,5 6,2

MSEK
Återställande  

av miljö
Omstrukture-
ringsåtgärder

Hälsovårds-
förmån

Personal- 
förmån Garantier Summa

Per 1 januari 2018 0,7 5,1 0,6 0,8 0,0 7,2

Genom förvärv - - - - 2,7 2,7

Redovisat i resultaträkningen:

– tillkommande avsättningar 0,7 0,0 0,0 0,3 - 1,0

– återförda outnyttjade belopp - - - - -1,6 -1,6

Valutakursdifferens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2

Utnyttjat under året -0,7 -2,9 -0,1 -0,6 0,2 -4,1

Per 31 december 2018 0,7 2,3 0,6 0,5 1,3 5,4

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Långfristig del 1,7 1,8

Kortfristig del 4,5 3,6

Summa avsättningar 6,2 5,4

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Upplupna löneskulder 26,4 32,9

Upplupna sociala avgifter 7,3 8,2

Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 70,0 61,9

Upplupna kundbonusar 66,4 70,3

Upplupen ränta 8,1 13,3

Övriga poster 48,0 69,6

Summa 226,1 256,1

NOT 24 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
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MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Garantier till leverantörer 289,9 47,7

Summa 289,9 47,7

Skattemyndigheten i Portugal hävdar att räntekostnader som dragits av för åren 2014-2016 av det portugisiska dotterbolaget inte är 
avdragsgilla. Det portugisiska dotterbolaget har motsatt sig kraven och fallet är nu föremål för legal prövning. Skattemyndighetens skat-
tekrav, inklusive upplupen ränta på beloppet, uppgår till 4,2 MSEK. Det bedöms vara mer sannolikt än ej att bolaget kommer att vinna 
processen och någon avsättning för har därför inte gjorts i koncernredovisningen. Beloppet ingår inte i tabellen ovan.

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Företagsinteckningar 2 394,9 2 358,6

Pantsatta aktier i dotterbolag 2 207,7 2 208,2

Summa 4 602,6 4 566,8

Säkerhet för lämnad checkräkningskredit och upptagna obligationslån, vilka beskrivs i not 22 Upplåning, har ställts i form av företags-
inteckningar, pantsatta aktier i dotterbolag och väsentliga koncerninterna lån till dotterbolag. Företagsinteckningarna har upptagits till 
nominellt belopp i tabellen ovan. Värdet på pantsatta aktier i dotterbolag motsvarar nettotillgångarna i dotterbolag och underkoncerner, 
såsom de upptas i koncernredovisningen, och representerar ett värsta tänkbara scenario. Koncerninterna lån elimineras i koncernredo-
visningen och är sålunda inte medtagna i tabellen ovan.

Moderföretaget, BEWiSynbra Group AB, ägs av Frøya Invest AS (79.55%), KMC Family AS (1.59%) och av fonder kontrollerade av 
Verdane Capital (17.99%). Återstående 0.87% ägs av koncernens ledning och anställda. KMC Family AS ägs av familjen Bekken, inklusive 
Christian Bekken som är del av styrelsen och koncernledningen för BEWiSynbra Group AB. Förutom ägandet av BEWiSynbra Group AB 
är familjen Bekken också involverad i annan affärsverksamhet, t.ex. fastighetsförvaltning, och är i egenskap av detta ägare till ett antal 
produktionsanläggningar där BEWiSynbra driver verksamhet.
 Övriga närstående är de två 34% ägda intresseföretagen; Hirsch France SAS och Hirsch Porozell GmbH. Under 2019 fusionerades 
34% ägda Isobouw GmbH med Hirsch Porozell GmbH och transaktioner med dessa två företag visas sammanslaget i Hirsch Porozell 
GmbH för 2019 i tabellerna nedan.
 Information om ersättning till koncernledning och styrelse återfinns i not 6.

Transaktioner som påverkar resultaträkningen
MSEK 2019 2018

Försäljning av varor till:

Företag ägda av Familijen Bekken 0,2 142,2

IsoBouw GmbH - 189,0

Hirsch Porozell GmbH 290,6 56,4

MSEK 2019 2018

Köp av varor från:

Företag ägda av Familijen Bekken 5,5 -

Hirsch Porozell GmbH 0,4 -

MSEK 2019 2018

Hyreskostnader till:

Företag ägda av Familijen Bekken 28,4 13,3

Under 2019 uppnåddes ett avtal med KMC Family AS som berättigade KMC Family AS till en ytterligare tilläggsköpeskilling om 2,9 MSEK 
för avyttringen av BEWI M-Plast Oy BEWiSynbra Group AB 2017.

NOT 26 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 28 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER
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Förvärvet 2018 av BEWi Produkter AS, BEWi Polar AS och BEWi Automotive AS gjordes från Frøya Invest AS och KMC Family AS. Under 
andra kvartalet 2018 såldes fem fastigheter i Danmark och Sverige för 110 MSEK i en sale-and leaseback affär till KMC Family AS. 
 Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner som påverkar balansräkningen

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Kortfristiga fordringar

Hirsch France SAS 26,1 -

Räntevillkor för utlåningen till Hirsch France SAS presenteras i not 15 Aktier i intresseföretag.     
 I samband med förvärvet 2018 av IsoBouw GmbH löste koncernen externa lån i IsoBouw GmbH om 5,4 MEUR, vilket blev ett lån från 
koncernen till det bolaget. I förvärvsanalysen värderas lånet till noll och redovisas därmed inte i balansräkningen. 
 Under 2019 har lånet konverterats till aktieägartillskott. Då lånet var värderat till noll i koncernens balansräkning har konverteringen till 
aktieägartillskott inte haft någon påverkan på det belopp som redovisas som aktier i intresseföretag i balansräkningen.

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Avskrivningar och nedskrivningar 292,1 151,5

Förändring avsättning pensionsskuld -4,5 -2,6

Förändring övriga avsättningar 0,8 -9,4

Resultat från andelar i intressebolag -5,9 -6,7

Tilläggsköpeskilling 1,5

Realisationsvinst vid avyttring fastigheter 0,0 -51,6

Summa 284,0 81,2

NOT 29 JUSTERING FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET

Den 9 januari offentliggjorde BEWiSynbra att koncernen ingått ett avtal om att förvärva en produktionsanläggning för isole-
ringsprodukter i Norrköping och den 28 februari slutfördes affären genom förvärvet av Ravago Building Solutions Nordic AB. 
Bolaget omsatte 133,3 MSEK med ett EBITDA om -8,7 MSEK under 2019. Betalningen sker kontant. Bolaget konsolideras från 
förvärvsdatum. Vid tidpunkten för denna rapports offentliggörande är förvärvsanalysen inte färdig och en detaljerad beskriv-
ning av förvärvet är därför inte tillgänglig ännu. Av denna anledning lämnas ingen information om verkligt värde på förvärvade 
tillgångar och skulder, men förvärvet förväntas resultera i en goodwill och justeringar avseende verkligt värde för fastighet och 
lager. Goodwill antas vara relaterad till framtida vinster och synergier hänförliga till produktionsprocesser, förbättrad logistik 
och en bättre produktmix. Förvärvet är ett led i strategin att stärka positionen på den nordiska isoleringsmarknaden och gör 
att koncernen får tillgång till stora volymer XPS, som möjliggör ett kombinerat EPS/XPS erbjudande till kunder. Vid samma 
tillfälle tillkännagavs att produktionsenheten i Norrtälje kommer att stängas i början av 2021. 
 Den 28 januari utökades en checkräkningskredit i koncernens huvudbank 100 MSEK till 375 MSEK. 
 Den 28 februari offentliggjorde BEWiSynbra att koncernen hade ingått ett avtal om att förvärva 75% av det nederländska 
bolaget De Wijs-van Loon BV inklusive dess dotterföretag Poredo BV. De Wijs-van Loon BV är ett företag i framkant vad gäller 
konvertering av återvunnen EPS. 
 Den 3 mars meddelade BEWiSynbra att bolaget kommer att nyttja rätten att begära en förtida inlösen av den företagsobli-
gation som emitterades den 8 juni 2017, med förfallodatum den 8 juni 2020. Den förtida inlösendagen sattes till 3 april 2020.
     Vad gäller kommentarer om effekterna av Covid-19, se avsnittet Framtiden i förvaltningsberättelsen.

 

NOT 30 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
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Moderföretagets resultaträkning
Belopp i MSEK Not 2019 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 25,2 11,8

Summa rörelsens intäkter 25,2 11,8

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader -19,3 -30,0

Personalkostnader -22,4 -12,6

Summa rörelsens kostnader -41,7 -42,6

Rörelseresultat -16,5 -30,8

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 111,3 66,9

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -79,0 -60,9

Summa resultat från finansiella poster 32,3 5,9

Resultat före skatt 15,8 -24,9

Skatt på årets resultat 6 0,0 0,0

Årets resultat 15,8 -24,9
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Moderföretagets balansräkning
Belopp i MSEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018
TILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag 7 1 026,5 1 023,8
Andra finansiella tillgångar 0,2 0,0
Fordringar hos koncernföretag 8 1 739,6 1 725,2
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 766,4 2 749,0

Summa anläggningstillgångar 2 766,4 2 749,0
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 4,6 35,0
Övriga fordringar 6,6 6,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,3 0,2
Summa kortfristiga fordringar 11,5 41,9

Kassa och bank 9 221,5 17,1
Summa omsättningstillgångar 233,0 59,0

SUMMA TILLGÅNGAR 2 999,4 2 808,0

Belopp i MSEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (138 937 980 aktier) 10 1,3 1,3
Summa bundet eget kapital 1,3 1,3

Fritt eget kapital
Överkursfond 1 402,0 1 402,0
Balanserad vinst eller förlust -29,9 -5,0
Årets resultat 15,8 -24,9
Summa fritt eget kapital 1 387,9 1 372,1

Summa eget kapital 1 389,3 1 373,4

Långfristiga skulder
Obligationslån 11 1 434,0 1 292,6
Skulder till koncernföretag 11 0,0 34,4
Summa långfristiga skulder 1 434,0 1 326,9

Kortfristiga skulder
Obligationslån 11 153,3 0,0
Övriga räntebärande skulder 0,0 0,0
Skulder till koncernföretag 15 0,0 73,6
Skuld till närstående bolag 0,0 0,0
Leverantörsskulder 8,7 10,7
Övriga kortfristiga skulder 1,1 2,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13,1 20,9
Summa kortfristiga skulder 176,1 107,7

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 999,4 2 808,0
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Moderföretagets rapport över  
förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital              Fritt eget kapital

Belopp i MSEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserade 

vinstmedel Summa

Ingående balans per 1 januari 2018 0,5 244,5 -5,0 240,0

Nyemission 0,8 1 157,5 1 158,3

Årets resultat -24,9 -24,9

Utgående balans per 31 december 2018 1,3 1 402,0 -29,9 1 373,4

Årets resultat 15,8 15,8

Utgående balans per 31 december 2019 1,3 1 402,0 -14,1 1 389,3
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Moderföretagets  
kassaflödesanalys
Belopp i MSEK Not 2019 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster -16,5 -30,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet; avskrivningar 0,1

Erlagd ränta -68,5 -45,8

Mottagen ränta 93,4 66,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 8,4 -9,7

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring övriga kortfristiga fordringar 30,4 -11,7

Förändring övriga kortfristiga skulder -82,8 66,1

Summa förändring av rörelsekapital -52,4 54,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -44,0 44,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Utlåning till koncernföretag 0,0 -1 164,0

Förvärv av dotterbolag -4,3 -16,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,3 -1 180,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Återbetalning av lån till koncernföretag -34,4 0,0

Återbetalning av obligationslån -395,0 0,0

Upptaget obligationslån 682,1 751,6

Nyemission 0,0 393,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 252,7 1 144,9

Periodens kassaflöde 204,4 9,5

Likvida medel vid årets början 17,1 7,6

Likvida medel vid årets slut 9 221,5 17,1
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Redovisningsprinciper,  
bokslutskommentarer och noter

MODERFÖRETAGET

NOT 2 SAMMANFATTNING AV MODERFÖRETAGETS 
VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har till-
lämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
 Årsredovisningen för moderföretaget är upprättad i enlighet med 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisnings- 
lagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprin-
ciper än koncernens redovisningsprinciper, som beskrivs i not 2 i 
koncernredovisningen, anges dessa nedan. 
 I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncern- 
redovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Övergången från tidigare tilläm-
pade redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft några effekter 
på resultat- och balansräkningen, eget kapital eller kassaflöde.
 Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemeto-
den.
 Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-
ändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av moderföretagets redovisningsprinciper. De områ-
den som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa 
eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i koncernredovis-
ningens not 4.

NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte 
i Solna med adress Gårdsvägen 13, 169 70 Solna. 
 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i miljoner 
kronor (MSEK). Uppgift inom parentes avser jämförelseåret.

Moderföretaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), kreditrisk 
och likviditetsrisk. Moderföretagets övergripande riskhanterings-
policy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella mark-
naderna 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 kon-
cernen i de fall som anges nedan:

UPPSTÄLLNINGSFORMER
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställ-
ningsform. 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 inkluderas 
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. 
 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
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget (undantaget reglerna för 
reserver för förväntade kreditförluster) och finansiella instrument 
värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder kom-
mer 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.
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NOT 3 OPERATIONELL LEASING

Moderbolaget agerar enbart som leasetagare och det avser av bilar. Moderbolaget hyr bilar enligt ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal. Leasingperioderna varierar mellan 1-5 år. De flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som 
överensstämmer med en marknadsmässig avgift.

MSEK 2019 2018
Inom 1 år 0,2 0,3
Mellan 1 och 5 år 0,1 0,3
Mer än 5 år 0,0 0,0
Summa 0,3 0,6

Under året kostnadsförda leasingavgifter: MSEK 0,3 (2018: MSEK 0,3). 

NOT 4 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER SAMT RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

MSEK 2019 2018
Ränteintäkter, koncernföretag 96,8 66,9
Valutakursvinst 14,5 0,0
Totala ränteintäkter och liknande resultatposter 111,3 66,9

Räntekostnader -64,9 -55,2
Räntekostnader, koncernföretag -2,7 -2,3
Valutakursförlust 0,0 -3,3
Övriga finansiella kostnader -11,4 -0,2
Totala räntekostnader och liknande resultatposter -79,0 -61,0

Summa finansiella poster – netto 32,3 5,9

NOT 5 VALUTAKURSDIFFERENSER – NETTO

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

MSEK 2019 2018
Finansiella poster – netto 14,5 -3,3
Summa 14,5 -3,3

NOT 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

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

MSEK 2019 2018
Resultat före skatt 15,8 -24,9
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige 21,4 % (22%) -3,4 5,5
Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader -0,1
Skatt hänförlig till ej redovisade underskottsavdrag 3,5 -5,5
Summa redovisad skatt 0,0 0,0

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag uppgår till MSEK 9,4 (MSEK 6,4).
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NOT 7 ANDELAR I DOTTERBOLAG OCH INTRESSEFÖRETAG

DOTTERBOLAG
MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Ingående anskaffningsvärde 1 023,8 247,8

Förvärv av dotterbolag 2,7 776,0

Utgående redovisat värde 1 026,5 1 023,8

Namn Org.nr.

Säte samt  
registrerings- och 
verksamhetsland

Antal 
aktier

Andel stam-
aktier som 

direkt ägs av 
moderföretaget 

(%)

Andel stam-
aktier som ägs 

av innehav utan 
bestämmande 
inflytande (%) 

Bokfört 
värde 31 
dec 2019

Bokfört 
värde 

31 dec 
2018

Direkt ägda

Genevad Holding AB 556707-1948 Landskrona, Sverige 100 000 100 0 1 010,0 1 010,0

BEWi M-plast Oy 0506033-6 Kaavi, Finland 1 787 90 10 16,5 13,8

Namn Org.nr.
Säte samt registrerings-  
och verksamhetsland

Andel stamaktier som direkt 
ägs av moderföretaget (%)

Indirekt ägda

BEWi Insulation AB 556541-7788 Sverige 100

BEWi Packaging AB 556961-3309 Sverige 100

BEWi Dorotea AB 556669-9434 Sverige 100

BEWiSynbra Circular AB 556628-9178 Sverige 100

BEWi Automotive AB 559102-5332 Sverige 100

BEWi Insulation AS 986 795 693 Norge 100

BEWISynbra Norway AS 928 878 090 Norge 100

BEWi Cabee Oy 2083942-8 Finland 100

BEWi Styrochem Oy 10974747-6 Finland 100

BEWi Insulation Oy 0606536-6 Finland 100

BewiSynbra Denmark A/S 31867304 Danmark 100

Eurec A/S 25162242 Danmark 51

Genevad Netherlands BV 70 824 312 Nederländerna 100

Synbra Holding BV 20095683 Nederländerna 100

Synbra International BV 20095676 Nederländerna 100

Synbra BV 20080670 Nederländerna 100

Besto Verpakkingsindustrie BV 05034571 Nederländerna 100

Synprodo Produktie BV 10012456 Nederländerna 100

Stramit BV 17023362 Nederländerna 100

Ertecee BV 06010160 Nederländerna 100

IsoBouw Systems BV 17046081 Nederländerna 100

Synprodo BV 18115693 Nederländerna 100

Synbra Technology BV 20033648 Nederländerna 100

Synbra Propor BV 67056849 Nederländerna 90

Moramplastics BV 09036097 Nederländerna 100

Pingxi NV BE00641.986.778 Belgien 51

Synbra Holding UK Ltd 09502640 Storbritannien 100

Plastimar SA 508413770 Portugal 100

Plasexpandido SL B36900157 Spanien 100
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Namn Org.nr. Land
Andel av  

stamaktier (%)

Indirekt ägda

HIRSCH Porozell GmbH FN 117255i Tyskland 34

HIRSCH France SAS 92044 Frankrike 34

ANDRA FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Namn Org.nr. Land
Andel av  

stamaktier (%)

Indirekt ägda

Polystyrene Loop Cooperatief U.A. 68399812 Nederländerna 13,8

NOT 8 FORDRINGAR HOS KONCERNBOLAG

31 dec 2019 31 dec 2018

Ingående anskaffningsvärde 1 725,2 570,4

Nya lån 0,0 1 164,0

Omräkning av utländsk valuta 14,4 -9,2

Utgående redovisat värde 1 739,6 1 725,2

NOT 9 KASSA OCH BANK

31 dec 2019 31 dec 2018

Banktillgodohavanden 221,5 17,1

Summa 221,5 17,1

156,2 MSEK av banktillgodohavanden per 31 december 2019 var kortfristigt placerade på spärrat konto för att användas vid betalningen 
av det kvarvarande obligationslånet som förfaller under 2020.

NOT 10 AKTIEKAPITAL 

För upplysning om aktiekapitalet, se koncernens not 21.
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NOT 11 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Långfristiga skulder 31 dec 2019 31 dec 2018

Obligationslån 1 434,0 1 292,6

Skulder till koncernföretag 0,0 34,4

Summa 1 434,0 1 326,9

Kortfristiga skulder 31 dec 2019 31, dec2018

Obligationslån 153,3 0,0

Summa 153,3 0,0

Koncernen refinansierades våren 2017, varvid moderbolaget emitterade en företagsobligation om 550 MSEK. Under våren 2018 emitte-
rade moderbolaget en företagsobligation om 75 MEUR som ett led i finansieringen av Synbra-förvärvet. Den 22 november 2019 emitte-
rade moderbolaget en företagsobligation om 65 MEUR inom en ram om 115 MEUR, vilken förfaller i november 2023. Samtidigt återköptes 
395 MSEK av den första företagsobligationen, emitterad 2017 med förfall under 2020, med en premie om 1,15% på nominellt belopp. Alla 
obligationer är noterade på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. 
 Obligationen redovisas enligt effektivräntemetoden till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Räntevillkor 
samt nominella räntor och genomsnittsräntor redovisas i tabellen nedan.

Räntevillkor                       Nominell ränta                        Genomsnittlig ränta

Obligationslån 2019 2018 2019 2018

550 MSEK Stibor 3m + 4,40% 3,93-4,39% 3,88-4,05% 5,40% 4,99%

 75 MEUR Euribor 3m + 4,75% 4,29-4,44% 4,36-4,43% 5,61% 5,54%

 65 MEUR Euribor 3m + 3,40% 2,99% - 3,56% -

Bokförda och verkliga värden på skulder framgår nedan: 

         Bokfört värde          Verkligt värde

31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2018

Obligationslån 1 587,3 1 292,6 1 639,0 1 324,8

Skulder till koncernföretag - 34,4 - 34,4

Summa 1 587,3 1 326,9 1 639,0 1 359,2

Likviditetsrisk
Tabellerna nedan visar på koncernens icke-derivativa finansiella skulder, nedbrutna på återstående avtalsmässiga löptid. Beloppen i 
tabellerna återspeglar de avtalade odiskonterade kassaflödena. 

Per den 31 december 2019 < 1 år 1-2år 2-5 år > 5 år

Obligationslån 153,3 - 1 434,0 -

Skulder till koncernföretag 0,0 - - -

Leverantörsskulder 8,7 - - -

Övriga kortfrostiga skulder 1,1 - - -

Summa 163,1 - 1 434,0 -

Per den 31 december 2018 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Obligationslån - 550,0 770,6 0,0

Skulder till koncernföretag 73,6 - - 34,4

Leverantörsskulder 10,7 - - -

Övriga kortfristiga skulder 2,5 - - -

Summa 86,8 550,0 770,6 34,4
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NOT 12 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI

31 december 2019 Låne- och kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andelar i koncernföretag 1 026,5 1 026,5

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1 739,6 1 739,6

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 4,6 4,6

Kassa och bank 221,5 221,5

Summa 2 992,3 2 992,3

Skulder i balansräkningen

Obligationslån 1 587,3 1 587,3

Långfristiga skulder till koncernföretag 0,0 0,0

Kortfristiga skulder till koncernföretag 0,0 0,0

Leverantörsskulder 8,7 8,7

Övriga kortfristiga skulder 1,1 1,1

Summa 1 597,0 1 597,0

31 december 2018 Låne- och kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andelar i koncernföretag 1 023,8 1 023,8

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1 725,2 1 725,2

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 35,0 35,0

Kassa och bank 17,1 17,1

Summa 2 801,2 2 801,2

Skulder i balansräkningen

Obligationslån 1 292,6 1 292,6

Långfristiga skulder till koncernföretag 34,4 34,4

Kortfristiga skulder till koncernföretag 73,6 73,6

Leverantörsskulder 10,7 10,7

Övriga kortfristiga skulder 2,5 2,5

Summa 1 413,7 1 413,7
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NOT 14 STÄLLDA SÄKERHETER

31 dec 2019 31 dec 2018

Pantsatta aktier i dotterbolag 1 010,0 1 010,0

Summa 1 010,0 1 010,0

NOT 15 NÄRSTÅENDE

Moderbolaget, BewiSynbra Group AB, ägs av Frøya Invest AS (79,55%) och KMC Family AS (1,51%), fonder kontrollerade av Verdane 
Capital (17,99%). Återstående 0,95% ägs av koncernledning och anställda. KMC Family AS ägs av medlemmar av familjen Bekken, 
inklusive Christian Bekken som är medlem i styrelsen i BEWiSynbra Group AB. Mer information avseende transaktioner med närstående 
framgår av not 28 till koncernräkenskaperna. Information om ersättning till företagsledning och styrelsen återfinns i not 6 till koncern- 
räkenskaperna. 

NOT 16 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

Av ersättningar till PwC, bolagets revisorer, under 2019 avser 0,8 MSEK revisionsuppdraget (1,6 MSEK), 0,4 MSEK revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget (1,0 MSEK), 0 MSEK Skatterådgivning (1,4 MSEK) och 0,4 MSEK övriga tjänster (3,9 MSEK).

NOT 13 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

31 dec 2019 31 dec 2018

Garantier till förmån för koncernen 288,4 10,3

Summa 288,4 10,3
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Koncernens och moderföretagets resultat- och  
balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman  

2020-05-19 för fastställelse.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i BEWiSynbra Group AB (publ),  
org.nr 556972-1128.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för BEWiSynbra Group AB (publ) för år 2019. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 38–98 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 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo- 
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt 
visande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassa- 
flöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredo- 
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen för moderbolaget respektive 
rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning 
för koncernen.
 Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den 
kompletterande rapport som har överlämnats till moderbo-
lagets revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och över-
tygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförord- 
ningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det gran-
skade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlig-
hetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i 
de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden 
där verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva 
bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga upp- 
skattningar som har gjorts med utgångspunkt från antagan-
den och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur 
är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat 
risken för att styrelsen och verkställande direktören åsido- 

sätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om 
det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov 
till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.
 Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig 
granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens 
struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den 
bransch i vilken koncernen verkar.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår 
bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rappor-
terna innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter 
kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De 
betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rim- 
ligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna.
 Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa 
kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella 
rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa 
överväganden fastställde vi revisionens inriktning och om- 
fattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt 
och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och 
sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna 
som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden 
som enligt vår professionella bedömning var de mest bety-
delsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden 
behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställ- 
ningstagande till, årsredovisningen och koncernredovis- 
ningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om 
dessa områden.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo- 
visningen och koncernredovisningen och återfinns på sid-
orna 1–37 samt 102–103. 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 
koncern-redovisningen 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.
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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 
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 årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.
 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 styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.
 Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar  
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat över-
vaka bolagets finansiella rapportering.

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar  
med obestämbar nyttjandeperiod
Koncernens tilläggsupplysningar samt principer för redovis-
ning och värdering av goodwill och varumärken beskrivs i 
årsredovisningen under not 2.4 samt not 12. Goodwill och 
varumärken är väsentliga tillgångar i koncernens balans-
räkning. Det redovisade värdet av goodwill och varumärke 
uppgår till 742,8 MSEK respektive 210,8 MSEK per den 31 
december 2019. Den nedskrivningsprövning av goodwill 
och varumärken som upprättas i samband med årsbokslut 
inbegriper företagsledningens bedömningar om framtiden 
och antaganden avseende till exempel framtida kassaflöden. 
 Under 2019 har nedskrivningar uppgående till 2,8 MSEK 
redovisats avseende goodwill hänförlig till Insulation-
verksamheten i Sverige. 
 Nedskrivningsprövningar innehåller naturligt ett större 
inslag av uppskattningar och bedömningar från företags-  
ledningen, varför vi har bedömt detta som ett särskilt  
betydelsefullt område i vår revision.

Värdering egentillverkat varulager
Värdering egentillverkat varulager

Se även i årsredovisningen i not 2.7 Redovisningsprinciper 
samt i not 4 viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål. 

Varulager utgör en väsentlig post i koncernens balans-
räkning och uppgick per den 31 december 2019 till 398,6 
MSEK. Varulagret finns lokaliserat på ett stort antal lagerstäl-
len i Danmark, Norge, Finland, Nederländerna samt Sverige. 
Företagsledningen fastställer värdet på varulagret baserat 
på beräkningar av anskaffningskostnaden med avdrag för 
beräknad inkurans. I syfte att identifiera inkurans i varulagret 
gör respektive enhet bedömningar av individuella artiklar 
baserade på artiklarnas omsättningshastighet samt möjlig- 
heter att återanvända råvara och återställa defekta varor.

Till följd av inslaget av uppskattningar och bedömningar 
från företagsledningen har vi bedömt varulager som ett 
särskilt betydelsefullt område i revisionen.

I vår revision har vi genomfört ett antal revisionsåtgärder 
för att verifiera att de bedömningar och antaganden som 
legat till grund för företagsledningens nedskrivningsprövning 
av goodwill och varumärken är baserade på vedertagna 
värderingsmetoder, är matematiskt korrekta samt baserade 
på rimliga antaganden om bland annat framtida kassaflöden 
och diskonteringsräntor. 

 Vi har bl.a. vidtagit nedanstående granskningsåtgärder:
• Granskat hur företagsledningen identifierat kassagenere-

rande enheter och jämfört denna med hur BEWiSynbra 
följer upp goodwill internt.

• Utvärderat rimligheteten i gjorda antaganden och utvärde-
rat företagsledningens analys av känsligheten i värderingen 
för förändringar i väsentliga parametrar, vilka skulle kunna 
medföra att ett nedskrivningsbehov föreligger. 

• Med stöd av PwC:s interna värderingsspecialister utvärde-
rat rimligheten i använd diskonteringsränta för de kassa-
genererande enheterna.

• Utvärderat ledningens prognosförmåga genom att jämföra 
tidigare gjorda prognoser mot faktiskt utfall.

• Vi övervägde också om de upplysningar som lämnas i not 
12 årsredovisningen uppfyller de krav på upplysningar som 
finns enligt gällande redovisningsstandarder. 

I vår revision har vi ägnat särskilt fokus av företagsledningens 
hantering av varulagret och särskilt på värdering av balans-
posten. 

Våra granskningsåtgärder innefattar;
• Utvärdering av BEWiSynbras rutiner för redovisning av 

anskaffningsvärde samt beräkning av inkurans i varulagret. 
• Vi har inhämtat och utvärderat underlag för genomförd 

inkuransbedömning. Vi har genom slumpmässiga urval 
validerat att värdet av koncernens råvaror och handels- 
varor överensstämmer med faktiska inköpspriser. 
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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 misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans 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.revisorsinspek-
tionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för BEWiSynbra Group 
AB (publ) för år 2019 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 disposi-
tioner 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 bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, 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 anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse 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 försum-
melser 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/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
 PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 
STOCKHOLM, utsågs till BEWiSynbra Group AB:s (publ) 
revisor av bolagsstämman den 23 maj 2019 och har varit 
bolagets revisor sedan 11 november 2014.

Stockholm den 17 april 2020

PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Alternativa nyckeltal som inte är definierade av IFRS

Belopp i MSEK 2019 2018

Rörelseresultat (EBIT) 215,4 141,4

Avskrivningar på immateriella tillgångar 75,9 46,5

EBITA 291,3 187,9

Jämförelsestörande poster 41,2 23,8

Justerad EBITA 332,5 211,7

EBITA 291,3 187,9

Avskrivningar på materiella tillgångar 216,2 105,0

EBITDA 507,6 292,9

Jämförelsestörande poster 41,2 23,8

Justerad EBITDA 548,8 316,7

Jämförelsestörande poster

Belopp i MSEK 2019 2018

IPO-relaterade kostnader -0,9 -21,8

Avgångsvederlag och integrationskostnader -11,6 -21,5

Omstruktureringskostnader -12,5 -

Transaktionskostnader -10,6 -31,0

Tilläggsköpeskilling -1,5 -

Realisationsvinst från försäljning av fast egendom - 51,6

Övrigt -4,1 -1,1

Totalt -41.2 -23.8

INTÄKTSBRYGGA: FÖRÄNDRING I NETTOOMSÄTTNING JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD 2018

Belopp i 
MSEK 
2019 RAW % P&C % Insulation %

Oallo-
kerat %

Förändring 
försäljning 

mellan 
segment

Summa 
netto- 

omsätt-
ning %

Förvärv 380,6 16,1% 621,1 54,0% 360,4 29,1% 21,7 81,8% -186,8 1,197,0 30,7%

Valutaeffekter 56,8 2,4% 23,1 2,0% 27,8 2,2% - - -20,5 87,2 2,2%

Organisk tillväxt -611,2 -25,9% -126,0 -10,9% -151,4 -12,2% 4,8 18,2% 246,7 -637,1 -16,3%

Summa  
ökning/ 
minskning -173,8 -7,4% 518,2 45,1% 236,8 19,1% 26,5 100% 39,4 647,1 16,6%



Organisk tillväxt Organisk tillväxt definieras som ökning i nettoomsättning för rapportperioden jämfört med motsvarande 
period föregående år, exklusive påverkan från valuta och förvärv. Organisk tillväxt är ett väsentligt nyckel-
tal, då det visar på den underliggande omsättningstillväxten.

EBITDA Resultat före räntor, skatter och av- och nedskrivningar. EBITDA är ett nyckeltal som koncernen anser 
vara relevant för att förstå vinstgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal EBITDA i förhållande till omsättningen uttryckt som ett procenttal. EBITDA-marginalen är ett nyckeltal 
som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och för jämförelser med andra 
bolag.

EBITDA före 
jämförelsestörande 
poster

Ett normaliserat resultat före räntor, skatter och av- och nedskrivningar, dvs poster av engångskaraktär 
och avvikelser är återlagda. EBITDA före jämförelsestörande poster är ett nyckeltal som koncernen anser 
vara relevant för att förstå resultatet justerat för poster av engångskaraktär som påverkar jämförbarheten.

Justerad 
EBITDA-marginal

EBITDA före jämförelsestörande poster i förhållande till omsättningen uttryckt som ett procenttal. Juste-
rad EBITDA-marginal är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet 
och för jämförelser med andra bolag.

EBIT Resultat före räntor och skatter. EBIT är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant då det möjliggör 
jämförelser av lönsamheten över tid oberoende av bolagsskattesats och finansieringsstruktur. Däremot 
inkluderas avskrivningar som är ett mått på resursförbrukning som är nödvändig för att generera resultatet. 

EBIT-marginal EBIT-marginal i förhållande till omsättningen uttryckt som ett procenttal. EBIT-marginalen är ett nyckel-
tal som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och för jämförelser med andra 
bolag.

Justerad  
EBIT-marginal

EBIT före jämförelsestörande poster i förhållande till omsättningen uttryckt som ett procenttal. Justerad 
EBIT-marginal är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och 
för jämförelser med andra bolag.

Operativt  
kassaflöde

Resultat före räntor och skatter justerat för ej kassaflödespåverkande poster och förändring i rörelse- 
kapital. Det operativa kassaflödet är ett nyckeltal som visar på rörelsens bidrag till kassaflödet för  
finansiering av investeringar och förvärv.

Soliditet Totalt eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten är ett nyckeltal som koncernen anser vara 
relevant för att bedöma koncernens finansiella hävstång.

Nettoskuld Räntebärande skulder, exklusive förpliktelser avseende ersättningar till anställda, med avdrag för likvida 
medel. Nettoskulden är ett nyckeltal som är relevant, dels för att koncernens covenant-beräkning baseras 
på detta nyckeltal, dels för att det visar på koncernens finansieringsbehov.

Definitioner av alternativa nyckeltal
som inte är definierade av IFRS

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 isole-
ringsförmåga och hög fukttålighet.

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

GPPS General Purpose Polystyrene är 
en polymer styrenmonomer.

HVAC värme, ventilation, luftkonditio-
nering.

XPS extruderad polystyren. Är ett jäm-
nare material än cellplast av PES-typ. 
Används för konstruktioner med höga 
krav på hållfasthet och fukttålighet.

DEFINITIONER
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En europeisk koncern  
med ursprung i Norden

Hållbarhet är en del av BEWiSynbras strategi och koncernen arbetar aktivt för att vara en ansvarsfull leverantör av 
innovativa produkter och lösningar som gör byggnader, transporter och infrastruktur mer klimateffektiva.

Efter fyra decennier av organisk tillväxt och strategiska företagsförvärv på flertalet marknader är 
BEWiSynbra en ledande branschaktör i Norden och Västeuropa. BEWiSynbra skapar värde för  
sina kunder och bidrar till samhället genom att utveckla och tillverka produkter och lösningar för 
isolering av byggnader, förpackningar, komponenter till fordon och infrastruktur – områden med 
höga krav på hållbarhet, energieffektivitet och god resursanvändning.

i byggnader vid transporter i infrastruktur
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