
01BEWiSynbra ÅRSREDOVISNING 2020

Årsredovisning

2020
BEWISynbra Group AB



02 BEWiSynbra ÅRSREDOVISNING 2020

Vi skyddar människor  
och varor för en  
bättre vardag
BEWI är en ledande internationell aktör av lösningar  
för förpackningar, komponenter och isolering.

BEWiSynbra Group AB är ett helägt bolag till det i Norge börsnoterade bolaget BEWi ASA,  
och omnämns i denna årsredovisning som BEWI.
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463 MEUR
nettoomsättning1)

38
produktions- 
anläggningar

20 kt
löpande

återvinningskapacitet

>50%
M&A CAGR2)

66 MEUR
justerad EBITDA1)

200 kt
årlig produktions- 

kapacitet EPS

~10 MEUR
investeringar i

återvinning

19
förvärv sedan 2014

42 MEUR
justerad EBITA 1)

~1 400
anställda

8
återvinnings- 
anläggningar

4
förvärv med cirkulär  

inriktning 

BEWI i korthet

BEWIS NYCKELTAL

En europeisk leverantör av lösningar till förpackningar, komponenter 
och isoleringar för ökat värdeskapande för kunder, samhälle och ägare. 

VÅR VISION

Vi skyddar människor och  
varor för en bättre vardag

VÅRA STRATEGISKA PRIORITERINGAR
Innovation för hållbara material, produkter,  
lösningar och produktionsprocesser.

En cirkulär ekonomi för att vara den mest håll-
bara leverantören av förpackningar, komponenter 
och isoleringslösningar. Genom att hantera hela 
värdekedjan kan vi sluta cirkeln.

Lönsam tillväxt genom organisk tillväxt och 
förvärv stärker vi återvinningsverksamheten,  
möjliggör geografisk expansion och stärker  
ytterligare marknadspositionerna.

1) BEWISynbra Group AB räkenskapsåret 2020.
2) Intäktsökning 2012 – 2020.
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Tre rörelsesegment

Nettoomsättning 2020
191,2 MEUR

Nettoomsättning 2020
179,9 MEUR

Nettoomsättning 2020
146,6 MEUR

Justerad EBITDA 2020
9,4 MEUR

Justerad EBITDA 2020
34,1 MEUR

Justerad EBITDA 2020
26,5 MEUR

RAW
Packaging & 
Components Insulation

VÅR NÄRVARO I EUROPA

2 RAW
8 återvinningsanläggningar
28 anläggningar för downstream
15 samägda anläggningar för downstream

Produktion av vit och grå 
EPS och BioFoam för vidare 
produktion av slutprodukter.

Tillverkning av kundanpassade 
och standardmässiga förpack-
ningslösningar för många 
industrisektorer.

Tillverkning av ett omfattande 
sortiment isoleringsprodukter 
för byggnadsindustrin och för 
anläggningar av infrastruktur. 
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Solida resultat och  
fortsatt lönsam tillväxt
2020 var ett bra år för BEWI och det är med tillfredsställelse 
vi kan säga att vi levererat ett stabilt operativt resultat och 
lönsam tillväxt. Än mer viktigt är att våra medarbetare fort-
satte leverera och betjäna våra kunder utan avbrott, trots 
de utmanande omständigheterna relaterade till covid-19.

Christian Bekken, CEO BEWI ASA,  
ägare av BEWISynbra Group AB.
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2020 var ett extraordinärt år på grund av pandemin som 
rubbade världsekonomin och utmanade oss alla. Vår 
främsta prioritet var att skydda hälsa och säkerhet för våra 
medarbetare, samt vårt engagemang för våra kunder. 
Trots nedstängningar och andra restriktioner har vi kunnat 
fortsätta i stort sett all vår verksamhet och upprätthålla 
våra leveranser. 
 Alla våra affärsområden rapporterade ökade volymer 
under 2020 jämfört med 2019. Affärsområde RAW noterade 
ett år av historiskt låga råmaterialpriser kombinerat med 
stor osäkerhet på marknaden på grund av pandemin. 
Under andra halvåret noterade dock RAW en stark, under- 
liggande efterfrågan. Affärsområde Insulation noterade 
stabila volymer i Norden, medan en inbromsning no-
terades i Benelux-området. Affärsområde Packaging & 
Components noterade en negativ volymutveckling under 
andra kvartalet efter utbrottet av covid-19, till stor del 
relaterad till fordonsindustrin. Det kompenserades fullt ut 
av förbättrade volymer under andra halvåret. 
 Räkenskapsåret 2020 bevisade än en gång att vår inte-
grerade affärsmodell, kombinerat med att vara väldiversi-
fierad både geografiskt och industriellt i termer av slutkun-
der, är robust och motståndskraftig mot olika utmaningar 
på marknaden. 
Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet
Att leda förändringen i riktning mot en cirkulär ekonomi 
har varit en strategisk prioritet för koncernen under många 
år och genom vår vision att skydda människor och varor 
för en bättre vardag engagerar vi oss i att integrera hållbar-
het i varje aspekt av vår verksamhet. 
 Alldeles nyligen lanserade vi vår hållbarhetsstrategi 
som summerar vårt engagemang och våra löften fram till 
2030. Ett viktigt steg för att stärka och ytterligare utveckla 
vårt hållbarhetsarbete var att anställa en hållbarhetschef 
under 2020. Vi har nu en särskild resurs för att strukturera 
vårt arbete, mäta våra framsteg och förbättra våra an-
strängningar i varje del av vår värdekedja. Vi har satt upp 
ambitiösa och långsiktiga mål för att stödja hur vi i BEWi 
adresserar anpassningen av Hållbara Mål för Utveckling till 
Paris-avtalet. För att uppnå våra mål måste vi ha modet att 
utmana traditionella och etablerade metoder att hantera 
vår affärsverksamhet. Vi kan inte göra detta ensamma, utan 
kommer att arbeta aktivt tillsammans med våra intres-
senter för att uppnå mer hållbar och cirkulär produktion, 
inköp och konsumtion. 
 Vi håller också fast vid vår målsättning att årligen åter-
vinna 60 000 ton EPS, omkring en tredjedel av vår årliga 
produktion, och den EPS-volym vi förser marknaden med 
som har en livslängd på mindre än ett år. Genom att nå 

detta mål, kommer vi att bli cirkulära i meningen att vi 
återtar samma volym som vi tillverkar. 

Tillväxt och förvärv
Våra strategiska prioriteringar är att fortsätta växa, ytterli-
gare expandera våra cirkulära aktiviteter och fortsätta vara 
innovativa med nya hållbara lösningar för våra kunder. En 
stark finansiell position gör det möjligt för oss att fortsätta 
växa genom förvärv och organiskt. Under 2020 genom- 
förde vi ett flertal transaktioner, stärkte våra marknads- 
positioner, breddade vårt produkterbjudande och stärkte 
vår återvinningskapacitet. Utöver detta, påbörjade vi vik-
tiga greenfield-projekt för koncernen och flera projekt för 
att förbättra effektivitet och organisk tillväxt.
 I augusti offentliggjorde vi vårt förvärv av den norska 
leverantören för förpackningar och isolering BEWi Drift 
Holding AS (BDH). Det var ett viktigt strategiskt steg som 
ger oss en utökad produktportfölj och geografisk räckvidd. 
Vårt förvärv av en ny isoleringsfabrik i Norrköping var också 
ett viktigt bidrag till vår utveckling som ska säkra ytterliga-
re tillväxt för vår nordiska isoleringsverksamhet. 
 Under året stärkte vi våra cirkulära aktiviteter både i 
termer av ledarskap och verksamheter. En chef för affärs-
område Cirkular rekryterades och vi initierade flera viktiga 
greenfield-projekt, bland annat återvinningsanläggningar i 
Danmark och Portugal. 
 För att stärka vår finansiella kapacitet avyttrade vi fastig-
heter i Danmark och Nederländerna. Vi kunde också ringa 
två gånger i klockan på Oslo-börsen under året: första 
gången då våra aktier togs upp för handel på marknads-
platsen Euronext Growth och andra gången då vi övergick 
till Oslo Børs i december. Noteringen är en viktig milstolpe 
för oss som bolag, då det möjliggör ytterligare tillväxt.

Att bygga för framtiden
2020 var ett utmanande år. Utöver utmaningar relaterade 
till pandemin har vår organisation genomfört transak-
tioner, integrerat nya verksamheter, startat nya projekt, 
genomfört effektiviseringar och en börsnotering. Jag är 
mycket stolt över vår organisations förmåga att snabbt 
anpassa vår verksamhet och förmåga att uppvisa lönsam 
tillväxt år efter år. Våra medarbetare gör verkligen skillnad. 
 Vid inledningen av 2021 är jag förvissad om att vi är väl 
positionerade för framtiden. Vi har en kompetent ledning, 
ansvarstagande och hårt arbetande medarbetare på alla 
nivåer, en stark finansiell position och en motståndskraftig 
affärsmodell. Till det ska lägga de pågående tillväxtinitia-
tiven och starka möjligheter till förvärv. Vi ser fram mot de 
möjligheter som ligger framför oss under 2021. 
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BEWI betjänar ett stort 
antal slutmarknader

Livsmedel 
Fiskodlingsindustrin använder lådor av expanderad poly-
styren (EPS) för transporter av färsk fisk i obrutna kylkedjor. 
Lådorna är lätta, vattentäta och hygieniska. Lådor av EPS 
används också av mejeri- och köttbranscherna för förpack-
ningar och transporter.

Läkemedel
EPS är ett funktionellt förpackningsmaterial för läkemedel. 
Det håller temperaturen stabil och är stötdämpande. 

Fordonsindustri
Fordon innehåller en stor mängd integrerade tekniska 
komponenter av EPS och EPP. Komponenter av dessa 
material tar marknadsandelar från andra typer av material 
då de har låg vikt och innebär lägre totalvikt för slutpro-
dukten.

Hobby
Fotbollsplaner täcks vanligen av konstgräs. För att konst-
gräsytan ska få önskade egenskaper grundas den ofta på 
granulat av begagnade bildäck eller vulkaniserat gummi. 

Husbyggnation
Tekniska komponenter av EPS och EPP är integrerade delar 
av produkter för värme, ventilation och luftkonditionering 
(HVAC). 

Värmeisolering
Isoleringsprodukter tillverkas främst av EPS och XPS.  
Majoriteten av produkterna används för grundplattor  
och en mindre del för väggar och tak.

2019 tillverkades omkring 
700 000 Volvo-bilar. En 
stor del av dem innehåller 
BEWIs komponenter

Årligen tillverkas mer än 10 
miljoner fisklådor, vilket  
motsvarar en miljard måltider
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Mission och vision

VISION
Att skydda människor och varor för en bättre vardag
Vår vision är vår anledning att finnas till. Ett högre syfte 
som ger alla i BEWI ett gemensamt mål och skiljer ut oss. 
Vad menar vi med att skydda människor och varor för en 
bättre vardag? Det betyder att ta ansvar och anpassa vår 
verksamhet till morgondagens förväntningar. Vi är redan 
på väg och vi är mer engagerade än någonsin.

MISSION
Att skapa värde genom att innovativt och effektivt 
erbjuda hållbara lösningar för förpackningar,  
komponenter och isolering
Idag skyddar och isolerar våra produkter allt från fisk och 
grönsaker till sköra varor. BEWIs innovationer används i 
väggar, tak och golv, under gator och vägar och i broar. 
Hållbarhet är vår strategiska drivkraft. Hållbarhetsaspekten 
tillgodoses inte bara genom de råvaror vi använder, utan 
även genom produkt- och designutveckling, produktions- 
processer och återanvändningssystem. Genom att kombi-
nera teknologi och innovation med produktion och hög 
kompetens utvecklar vi nya, hållbara områden för våra 
råmaterial och produkter. Det är så vi kommer att vara 
ledande i utvecklingen i riktning mot en cirkulär ekonomi.

UPPFÖRANDEKOD
BEWIs uppförandekod beskriver hur BEWI gör affärer – 
etiskt och enligt lagen. Att göra affärer i enlighet med 

BEWI tillverkar mer än  
100 000 stötdämpare för 
Husqvarnas motorsågar per år

BEWI är en ledande internationell leverantör av lösningar för för-
packningar, komponenter och isolering. Sedan starten 1980 på ön 
Frøja vid den norska västkusten har vi skapat värden för våra kunder, 
samhället och våra ägare genom att innovativt och effektivt erbjuda 
hållbara lösningar.

uppförandekoden bygger förtroende hos våra kunder och 
i samhället, vilket gör att vår verksamhet blir framgångsrik. 
Uppförandekoden har utvecklats för att vara ett praktiskt 
verktyg och för att tillämpas av alla medarbetare i BEWI- 
koncernen. Kodens grund är integritet, tillit och respekt. 

Värderingar 
Ansvar
Vi litar på varandra och tar ansvar för allt vi gör. 

Stolthet
Vi är stolta över vårt företag, våra kollegor och  
vad våra produkter innebär för våra kunder och 
slutanvändare.

Stabilitet
Vi är stabila och pålitliga, vi tänker strategiskt och 
planerar långsiktigt. Vi bryr oss om varandra och 
arbetar som ett lag.

Kvalitetsmedvetande
Kvalitet är hur våra kunder uppfattar våra produkter. 
Varje länk i värdekedjan måste leverera enligt denna 
grundläggande princip.
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Hållbar produktion och konsumtion
Konsumtionen förväntas tredubblas till 2050, vilket 
kommer att få negativ påverkan på miljön. En hållbar 
produktion och konsumtion är att frikoppla eko-
nomisk tillväxt från miljöförstöring, att effektivisera 
resursanvändningen och främja hållbara livsstilar. Fler 
varor och service kommer att levereras med mindre 
grad av påverkan när det gäller resursanvändning, 
miljöförstöring, avfall och utsläpp.

Globalisering och digitalisering
Handelns digitalisering möjliggör effektivare affärs-
modeller för branschens aktörer och underlättar 
för konsumenter att få varor till rätt plats i rätt tid. 
Detaljhandelns e-handelslösningar gör handeln  
global. En stabil konsumtionsutveckling i kombi-
nation med fortsatt digitalisering av detaljhandeln 
i form av e-handelslösningar leder till ett ökande 
behov av transporter av gods och skyddande  
förpackningar. För att förpackningar ska vara  
funktionella krävs kund- och produktanpassning.

Globala 
trender 
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Urbanisering 
Idag lever 55 procent av världens befolkning i städer 
och till 2050 förväntas andelen ha ökat till 70 procent 
vilket driver efterfrågan på fler bostäder och infra-
struktur i och runt städer. Städers prioriteringar blir 
att öka resurseffektiviteten när det gäller vatten och 
energikonsumtion. Krav på lösningar för att minska 
energianvändningen (uppvärmning och kylning) 
förväntas därför öka.

Klimatförändringen
Klimatförändringen är en av vårt samhälles största 
utmaningar. Parisavtalet var ett viktigt steg mot en 
samordnad global handlingsplan för att begränsa 
den globala temperaturökningen till mindre än  
2 grader Celsius med sikte på 1,5 grader i slutet  
av seklet. För att uppnå detta måste de globala  
utsläppen av växthusgaser halveras senast 2030  
jämfört med 2010 och det innebär en drastisk  
förändring av det sätt vi lever och arbetar på idag.
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TILLGÅNGAR STRATEGISKA PRIORITERINGAR

• 1 437 medarbetare
• Kompetens och mångårig branscherfarenhet 

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

Grunden för verksamheten
BEWIs viktigaste tillgångar är mångårig branscherfarenhet 
och de 1 437 medarbetarna. BEWI startade 1980 som ett 
familjeföretag med tydliga och starka värderingar. Efter 
mer än 40 år av organisk tillväxt och förvärv är det samma 
värderingar och starka företagskultur som genomsyrar 
verksamheten. Långsiktiga ägare ger utrymme att foku-
sera på hållbar och lönsam tillväxt genom investeringar i 
innovationer och företagsförvärv. Etablerade varumärken, 
långvariga relationer med kunder samt närvaro i sju länder 
med anläggningar och utvecklingsenheter ger stabilitet, 
kontinuitet och trovärdighet.

Så skapar BEWI värde
BEWI skapar värde för sina ägare och övriga intressenter  
genom lönsam tillväxt som baseras på medarbetarnas 
kompetens, marknads- och branschkännedom, innovatio-
ner, välinvesterade produktionsenheter, effektiv resurs- 
användning, etablerade varumärken och en diversifierad 
produktportfölj med lösningar för många typer av slut- 
kunder. 
 Affärsmodellens främsta prioriteringar är en hög nivå av 
kundinsikt med förståelse för olika behov och önskemål, 
decentraliserad styrning som gör koncernen flexibel och 
lyhörd samt en cirkulär inställning till verksamheten i stort.

Mission
& vision

Cirkulär ekonomi

Lönsam  
tillväxt

Innovation

Långsiktigt värdeskapande
BEWIs medarbetare skapar med kompetens och kännedom 
om branschbehoven värde för kunder, ägare, leverantörer,  
samarbetspartners och samhället i stort, baserat på en affärs- 
modell som prioriterar en cirkulär ekonomi, innovation och 
lönsam tillväxt.
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SKAPADE VÄRDEN
Värden för viktiga intressentgrupper
Fokus på innovation, en cirkulär ekonomi och 
lönsam tillväxt skapar möjligheter till utveckling 
och tillverkning av produkter som skapar hållbara, 
ekonomiska och sociala värden.

För kunder
• Säkra, effektiva och hållbara 

lösningar för förpackningar, 
komponenter och isolering

För medarbetare
• Säkra arbetsmiljöer
• Konkurrenskraftiga  

anställningsvillkor
• Yrkesmässiga 

utvecklingsmöjligheter
• Arbetsrotation

För samhället
• Skatter
• Sysselsättning
• Utveckling av produkter och  

material
• Samhällsengagemang
• Konkreta bidrag till inriktningen  

mot en cirkulär ekonomi

För leverantörer
• Professionellt ledarskap
• Partnerskap för hållbar utveckling
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Strategiska 
prioriteringar
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BEWI ska skapa värde och växa genom att innovativt och effektivt 
erbjuda hållbara lösningar för förpackningar, komponenter och isole-
ringar. Koncernens fortsatta tillväxt drivs av innovationer och utveckling, 
hållbarhetsaspekter, företagsförvärv och synergier. Dessa faktorer är 
koncernens strategiska faktorer vilka styrs av stävan att finna attraktiva 
lösningar för kunder, slutkunder och samhället i stort.
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BEWI återvinner spill från sina egna produktionsanläggningar, kunder och det omgivande lokalsamhället.

Vi sluter cirkeln

Vår cirkulära värdekedja
Att leda branschens förändring i riktning mot en cirkulär 
ekonomi har varit en av BEWIs strategiska prioriteringar 
under många år. I egenskap av en integrerad aktör i 
meningen att leverera både råmaterial och slutprodukter, 
kan BEWI bli det första företaget att sluta cirkeln genom 
insamling och återvinning av EPS.
 Vår vision är att alla varor och material som når slutet på 
sin livscykel återanvänds eller används för andra behov på 
sätt som optimerar deras återanvändningspotential.
 Med vårt initiativ Use – ReUse vill vi öka medvetenheten 
och kunskapen om vikten av att sortera och samla in  

begagnad EPS och att sprida ordet att ”EPS är 100% åter-
vinningsbart”. 
 Genom vår särskilda verksamhet BEWI Circular foku-
serar vi på att öka insamlingen och återvinningen av EPS. 
Vi har en ambitiös målsättning att samla samma mängd 
råmaterial som vi levererar till marknaden varje år med en 
livslängd som är kortare än ett år. 
 För att genomföra vår cirkulära vision arbetar vi kon-
tinuerligt för att öka andelen återvunnet material i våra 
produkter genom Recycled Inside, vilket består av återvun-
na material och Green line, vår produktlinje för byggnads-
industrin med upp till 100 procent återvunnet material.

En cirkulär ekonomi
BEWI strävar efter att vara den mest hållbara leverantören av  
lösningar för förpackningar, komponenter och isolering. Genom  
att hantera hela värdekedjan kan vi sluta livscykeln för EPS.

Strategisk prioritet

Råmaterial

Tillverkning

Färdiga produkter

Insamling

Bearbetning

Extrudering 1

Extrudering 2
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2020 offentliggjorde koncernen förvärvet av vissa tillgångar i det danska återvinningsbolaget EPS-Recycle i 
Thisted i Danmark, varvid återvinningsbolaget BEWI Circular Denmark A/S bildades. Anläggningen i Thisted 
öppnade åter i november 2020. EPS-lådor från fiskeindustrin samlas in och komprimeras, extruderas och 
omvandlas till pellets som används som råmaterial för EPS-tillverkning. Anläggningen i Thisted möjliggör 
för BEWI att sluta cirkeln för sitt materialflöde i Danmark. 

BEWI sluter cirkeln i Danmark
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I BEWI förblir blir lönsam tillväxt, såväl organiskt som 
genom förvärv, en prioritet. Under 2020 investerade 
koncernen i flera greenfield-projekt, inklusive en återvin-
ningsverksamhet i Portugal och en ny fabrik för fisklådor 
i Senja i Norge i samband med ett långsiktigt avtal med 
kunden SalMar. Samtidigt investerade koncernen i nya 
maskiner och teknologi vid flera andra anläggningar för 
att positionera sig för ytterligare tillväxt. BEWI genomförde 
flera förvärv, och vid inledningen av 2021 stod koncernen 
inför flera förvärvsmöjligheter.
 BEWI har omfattande erfarenhet av att identifiera 
förvärvskandidater, genomföra förvärv och integrera nya 
verksamheter. Baserad på industriell logik stärker och 
utvecklar förvärven existerande verksamheter och skapar 
synergier och långsiktiga värden. 
 BEWIs förvärvskandidater möjliggör vanligen för 
koncernen att stärka sina marknadspositioner, bredda sitt 
produkterbjudande, i synnerhet med kompletterande 
material, säkra geografisk expansion och vara ett ledande 
återvinningsföretag.

Förvärv och nyetableringar 2020
BEWI genomförde flera förvärv under 2020 och startade 
flera utvecklingsprojekt i linje med koncernens strategi att 
vara proaktiva i den cirkulära ekonomin. Nedan återfinns 
några utvalda exempel. En komplett översikt finns i För-
valtningsberättelsen och Noterna. 

En ny isoleringsfabrik i Norrköping 
Den nya fabriken stöder BEWIs strategi att stärka sin 
position på den nordiska marknaden för isolering och ger 
tillgång till stora volymer extruderad polystyren vilket gör 
att BEWi kan erbjuda sina kunder en kombination av EPS 
och XPS. BEWI har investerat i ny teknologi och nya ma-
skiner i fabriken för att förbättra effektivitet och kapacitet. 
Fabriken är också utrustad för att återvinna stora volymer 
av begagnad XPS till nya produkter. Placeringen i mellersta 
Sverige möjliggör effektiva leveranser till nordiska kunder i 
byggsektorn. 

75 procent av DE Wijs-van Loon, med  dotterbolaget 
Poredo i Nederländerna 
DE Wijs-van Loon och Poredo är i framkant för konver-
tering av återvunnen EPS och är främst aktiva i de södra 
delarna av Nederländerna. Verksamheten omfattar hela 
processen för insamling, rengöring och konvertering av 
använd EPS för förpackningar. Slutprodukterna används i 
originalskick av företag i branscher för möbeltillverkning, 
byggnation och trädgård.

En minoritetsandel i ett brittiskt nybildat bolag för 
EPS-isolering och förpackningar sprunget ur Jablite 
Jablite är en tillverkare och leverantör av EPS-produkter 
för isolering och infrastruktur. Systerbolaget Styropack är 
tillverkare av EPS-förpackningar. Den nya verksamheten 
är gemensamt ägd till 51 procent av delar av den tidigare 
ledningsgruppen och till 49 procent av BEWI. Det finns 
många positiva synergier och liknande framtidsutsikter för 
BEWI och Jablite.

Ett långsiktigt avtal med SalMar 
Avtalet omfattar leveranser av fisklådor till SalMars nya 
slakteri och förädlingsfabrik i Senja i norra Norge, Innova-
Nor. Baserat på samarbetsavtalet har BEWi byggt sin femte 
EPS-fabrik i Norge. Fabriken är integrerad med SalMars nya 
slakteri och förädlingsfabrik. BEWI har haft ett långt sam-
arbete med SalMar på Frøja genom leveranser av fisklådor 
och med det nya avtalet har BEWi stärkt sina investeringar 
också i norra Norge. 

BEWI Drift Holding (BDH) i Norge
BDH är främst en leverantör av förpackningar, men 
erbjuder även isoleringslösningar. BDH omfattar främst 
fyra enheter: Nordisk Emballasje, Norplasta, Biobe och 
TommenGram. Företaget har tre produktionsanläggning-
ar i Norge och försäljningsrepresentanter i Norge, Island, 
Sverige, Danmark, Ryssland och Litauen.

Lönsam tillväxt
Från sitt ursprung i Norge har BEWI växt genom förvärv till ett konkur-
renskraftigt företag med närvaro och ledande positioner i de nordiska 
länderna och Västeuropa. Lönsam tillväxt, både organiskt och genom 
förvärv, förblir en strategisk prioritet för koncernen även i framtiden. 

Strategisk prioritet
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Under 2020 började bygget av en ny produktionslina för EPS-isolering i BEWIs fabrik i Norrköping. När den står 
klar 2021 kommer den att vara norra Europas största produktionsanläggning för EPS och XPS. Genom att tillverka 
både EPS och XPS i samma anläggning, kan koncernen kombinera leveranser av olika isoleringsmaterial till 
byggarbetsplatser. Det kommer att minska antalet transporter och koncernens klimatavtryck. Norrköping har 
en strategisk placering i mellersta Norden. Från denna plats kan koncernen leverera produkter inom såväl 
Sverige som till utlandet. 

Norrköping
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Power Kist är en produkt bestående av många 
material och används på byggarbetsplatser och 
vid grundläggningsinstallationer. 

Reefer Box är en transportbox för långa avstånd. 
Den har utvecklats i samarbete med Novo Nordisk.

Grafittäckt EPS, som absorberar elektromagnetisk strål-
ning, kan användas för väggar och tak i testlaboratorier.

Innovation
BEWI har en utvecklingsorganisation som är strukturerad för att fullt 
ut dra nytta av fördelarna med koncernens vertikala integration.

I enlighet med strukturen på BEWIs rörelsesegment om-
fattar koncernens R&D-initiativ tre huvudsakliga områden: 
materialutveckling (RAW), Packaging & Components samt 
Insulation. BEWIs innovationer är viktiga för koncernens 
hållbarhetsarbete, och syftar till förbättrad resurseffekti-
vitet och ökad användning av återvunna och icke-fossila 
råmaterial. Genom förbättrad formula strävar BEWI mot att 
minska kvantiteten på råmaterial, öka livslängden på sina 
produkter och säkerställa att produkterna kan återvinnas. 
 Koncernbolag inom de två downstream-segmenten 
Packaging & Components samt Insulation arbetar nära 
sina kunder med att utveckla nya applikationer och kund- 
anpassad produktdesign. Segment RAW stödjer lokala 
koncernbolag med utvecklingen av nya material och nya 
egenskaper.

Innovativa material
För att utveckla nya material fokuserar BEWIs R&D-arbe-
te på förbättringar av EPS råmaterial och att finna nya 
material för isolering och förpackningsapplikationer. Även 
om EPS för närvarande är det huvudsakliga materialet för 
koncernen, studerar BEWI också alternativa och komplet-
terande hållbara material som t ex bioplaster och andra 
förnybara lösningar.
 Den främsta R&D-enheten i Etten-Leur i Nederländerna 
med stödenheten i Borgå i Finland utvecklar material som 
motsvarar kundspecifika behov och skapar mervärde.
 Exempel på BEWIs disruptiva materialinnovationer:

RAW RE (Recycled Raw material EPS)
BEWI är den första leverantören i Europa som erbjuder 100 
procent återvunnet EPS-material. Det betyder att cirkeln 
för EPS kan slutas, med minskat avfall och miljöpåverkan 
som följd. Materialet är tillverkat vid BEWIs anläggning i 
Borgå i Finland, och Etten-Leur i Nederländerna. 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 har samma struktur och egenskaper som EPS 
men tillverkas av växtbaserade biopolymerer och därmed 
helt biologiskt nedbrytbar och industriellt komposterbar. 
Befintliga applikationer omfattar byggisolering, konst-
gräs för fotbollsplaner och ett miljövänligt alternativ till 
gummi-baserade lösningar och ett sortiment småskaliga 
förpackningslösningar.

XIRE – brandsäker isolering
XIRE ä ren unik produkt genom att den är extremt brand-
säker och har kapacitet att klara högt tryck från stora bygg-
nader med många våningar. Materialet har god isolerings-
förmåga och en attraktiv prisnivå. XIRE har potential att 
öppna nya marknader för EPS. XIRE tillverkas i koncernens 
anläggning i Etten-Leur i Nederländerna. 

Packaging & components 
BEWI arbetar med innovationer för förpackningar och 
komponenter, liksom lösningar som innehåller mindre 
mängd råmaterial samt unika egenskaper. Utvecklingsar-
betet sker ofta i samarbete med kunder. 
 Slutresultatet är kundanpassade produkter, en differen-
tierad produktportfölj och långsiktigt mervärde.

Isolering och byggprodukter
BEWI utvecklar kontinuerligt förbättrade isolerings- och 
konstruktionslösningar i nära samarbete med kunder 
och slutanvändare. Koncernens starka R&D-team i Neder-
länderna har legat i framkant för innovationer för bygg-
marknaden och kommer att visa vägen för andra länder i 
effektiv och innovativ produktutveckling. 

Strategisk prioritet
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Skanska var en av de första kunderna att ta emot leveranser av koncernens nya 100% återvunna EPS: Skanskas 
ökade ambition att bygga mer hållbart sätter högre krav på leverantörer. Recycled Inside är EPS som består av 
100% återvunnen EPS, utvecklad för ett minskat klimatavtryck och för att tillmötesgå höga krav från BEWis kunder. 
 BEWI slöt cirkeln tillsammans med Skanska. I samband med att BEWI levererade EPS till Skanskas byggarbets-
platser, samlades EPS-avfall in och returnerades till koncernens produktion. Liknande typer av samarbete är vår 
strävan i varje kundrelation, antingen det gäller avfall från byggarbetsplatser eller förpackningsmaterial från 
livsmedelsaffärer eller industrier.

Recycled Inside
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Affärsområden
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BEWIs verksamhet är organiserad i tre affärssegment: Segment RAW 
för produktion råmaterial, samt koncernens två downstreamsegment 
Insulation och Packaging & Components (P&C). Koncernen har också 
en särskild verksamhet för insamling och återvinning, BEWI Circular.
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Segment RAW utvecklar och tillverkar vit och grå expanderad poly- 
styren, EPS eller cellplast, samt Biofoam, ett helt biobaserat partikel- 
skum. Råmaterialet säljs både internt och externt för tillverkning av 
slutprodukter. Efter expandering respektive extrudering av polystyren-
pärlorna, kan materialet formgjutas eller på annat sätt bearbetas till  
en mängd olika slutprodukter och användningsområden. 

Erbjudande
BEWIs segment RAW utvecklar och tillverkar expanderade 
polystyrenpärlor. Produktportföljen omfattar vit och grå 
EPS, inklusive olika kvaliteter av återvunnen EPS.
 EPS är återvinningsbart till 100 procent och under 2019 
lanserade BEWI världens första EPS helt baserat på åter-
vunnet material. Därmed sluts cirkeln för EPS, med minskat 
avfall och miljömässig påverkan som följd.

Produktion
Produktionen äger rum vid BEWIs fabriker i Etten-Leur  
i Nederländerna och Borgå i Finland. Återvunnen EPS 
tillverkas vid fabriken i Borgå. 

RAW

Verksamheten 2020
Segmentet hade många viktiga höjdpunkter under 2020. 
Beträffande nyutveckling kan särskilt nämnas nya extru-
derade kvaliteter som producerades i samarbete med 
kunder. Dessutom lanserade segmentet återvunnen EPS, 
Re-Circulum, kommersiellt. För de nordiska länderna har 
segmentet utvecklat 100% återvunna kvaliteter för både 
förpackningar och isoleringsändamål. Ytterligare lansering-
ar kommer att göras i början av 2021. 
 Båda fabrikerna slog produktionsrekord och nådde en 
nivå om cirka 200 000 ton EPS. 
 Covid-19 påverkade produktionen i begränsad omfatt-
ning, eftersom segmentet framgångsrikt vidtog många 
motåtgärder och dessutom är geografiskt spritt med 
försäljning och leveranser till segmenten Packaging & 
Components och Insulation samt till externa kunder. 
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Segmentet Packaging & Components utvecklar och tillverkar kund- 
anpassade och standardmässiga förpackningslösningar och tekniska 
komponenter för kunder inom många branscher.

Erbjudande
Materialen till förpackningar och komponenter är främst 
EPS, EPP eller fabricated foam. Materialens mångsidighet 
gör dem konkurrenskraftiga jämfört med tillgängliga alter-
nativ – de kan formgjutas, vilket gör råvaruförbrukningen 
minimal. De har hög hållfasthet i relation till sin vikt, hög 
isolerings- och stötupptagningsförmåga och är kostnads-
effektiva. Kombinationen gör materialen användbara på 
många områden, bland annat för fordon, tekniska kompo-
nenter, samt skyddande förpackningar. 

Exempel på slutmarknader
Fiskodlingsindustrin
Lådor av EPS är fiskodlingsindustrins vanligaste förpack-
ning för lagring och transporter av färsk fisk i en obruten 
kylkedja. BEWI 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 in-
tegrerade delar i till exempel fordon och produkter för 
uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC). 
BEWI är leverantör till fordonsindustrin genom att utveckla 
och tillverka tekniska komponenter av EPP till exempel 
personbilar.

E-handel 
BEWI erbjuder förpackningslösningar som är stötdäm-
pande och lätta och därför väl lämpade för till exempel 
hemelektronik, möbler och andra produkter som behöver 
skydd vid förvaring och transporter.

Läkemedel
EPS är ett väl fungerande förpackningsmaterial för läkeme-
del. Det håller temperaturer stabila och är stötdämpande.

Produktion
Packaging & Components har 19 fabriker i sex länder. Kon-
cernen har också minoritetsintressen i två anläggningar i 
Storbritannien. Det finns också ett antal försäljningskontor 
i Norge och på Island.

Verksamheten 2020
2020 blev ett genombrottsår för segmentet, då det för 
första gången började använda recirculerad råvara från 
sina återvinningsverksamheter i Danmark och Portugal för 
sina EPS och EPP-produkter. 
 Tillsammans med en ny maskinleverantör inleddes 
arbete på att utveckla en ny produktionsteknologi som 
innebär ett steg mot bättre effektivitet och högre grad av 
hållbarhet.
 I augusti förvärvade koncernen det norska förpack-
ningsföretaget BEWi Drift Holding AS, vilket avsevärt stärk-
te koncernens produkterbjudande och marknadsposition i 
Norge.

Packaging &
Components
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Segmentet Insulation utvecklar och tillverkar ett omfattande sortiment isolerings-
lösningar för byggnadsindustrin, som isoleringselement och olika byggnads 
system, samt produkter för anläggning av samhällets infrastruktur, till exempel 
fyllnadsmaterial för vägbankar. BEWI är en av de större europeiska tillverkarna  
av isoleringsprodukter av EPS. Benelux är den största marknaden och står för  
mer än 50 procent av affärsområdets totala försäljning. 

Erbjudande
Isoleringsprodukter tillverkas främst av EPS och XPS. Den 
övervägande delen av isoleringsprodukter används till 
husgrunder, 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 kostnadsef-
fektiva sättet att uppnå högre energieffektivitet och mins-
ka 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 isoleringsmaterial. Hus isolerade med EPS minskar 
sin energiförbrukning med upp till 90 procent. 
 BEWIs fokus ligger på isoleringsprodukter med högt 
mervärde. EPS är väl positionerat för att ta större andelar av 
värdekedjan vid byggnation genom prefabrikation, vilket 
medför minskade installationskostnader.
 Isoleringsmarknader är i hög grad lokala. Graden av 
produktspecialisering varierar mycket mellan olika länder 

Insulation

och marknader. Cirka 70 procent av isoleringsmaterialet 
används för nybyggnation, återstoden för renoveringar. 
BEWIs största marknad är Nederländerna.

Produktion
Segmentet har 17 fabriker i sex länder. Koncernen har ock-
så minoritetsintressen i sex fabriker i Frankrike, sex fabriker 
i Tyskland och tre i Storbritannien. 

Verksamheten 2020
Segmentet leder idag användningen av 100% återvunnen 
råvara med produkten Green Line.
 En viktig händelse under 2020 var etableringen av 
verksamheten i Norrköping. Den bildar ett centrum för 
koncernens tillverkning i Sverige av EPP och EPS. Under 
året startades också ett viktigt samarbete med Sveriges 
största återvinningsstation för plast.
 Den brandsäkra produkten Xire som funnits i sorti-
mentet sedan tidigare, blev under året en fullt certifierad 
produkt med samtliga brandcertifikat på marknaden i 
Nederländerna. 
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BEWI Circular ansvarar för öka koncernens insamling och återvinning av 
EPS. Inom ramen för Circular kombineras tillverkning med återvinning – 
samtidigt som planeten skonas skapas kvalitetsprodukter och material. 

Erbjudande
Sedan etableringen av verksamheten 2018 har Circular 
lanserat många initiativ för att öka insamlingen och 
återvinningen av EPS. BEWI har offentliggjort ett årligt mål 
för återvinning om 60 000 ton EPS, vilket kommer att göra 
koncernen helt cirkulär. Siffran motsvarar omkring en tred-
jedel av BEWIs årliga produktion vilket är den volym BEWI 
levererar till slutmarknader och som har en livslängd på 
mindre än ett år. De övriga två tredjedelarna av volymen 
används i produkter med en livslängd på mer än ett år, dvs 
cykelhjälmar, fordonskomponenter, isolering i byggnader 
och liknande.

Produktion
Cirkular har åtta återvinningsfabriker belägna i Sverige, 
Norge, Danmark, Nederländerna, Portugal och Belgien. 

Verksamheten 2020
I slutet av 2020 hade Circular en årlig återvinningskapaci-
tet om ca 20 000 ton. Kapaciteten stärktes avsevärt under 
2020, särskilt i och med den nya återvinningsanläggning-
en i Portugal i oktober. Koncernen förvärvade tillgångar i 
Danmark under 2020, inklusive en extruder för återvinning. 
Återvinningsverksamheten i Danmark började i december, 
vilket adderade ytterligare kapacitet för koncernen. 
 Förutom koncernens återvinningskapacitet pågår flera 
lokala initiativ för att minska avfallet och uppfinna nya 
produkter. Det omfattar BEWI ”Recycled Inside” vilket är 
EPS från upp till 100 procent återvunnet material. Recyc-
led Inside är utvecklat för ett minskat klimatavtryck och 
för tillverkning av miljövänligare produkter. Med samma 
egenskaper som EPS sparar det naturresurser och sänker 
CO2-utsläppen. Materialet är ett av flera resultat av BEWIs 
ambition för en cirkulär ekonomi.

BEWI
Circular
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EPS
Består till 98 procent luft och till 2 procent polystyren. 
Den i plastens celler inneslutna luften ger EPS dess goda 
isoleringsförmåga. EPS har hög fukttålighet och ger bra 
skydd mot kyla, vind, fukt och mögel, samt mycket god 
stötupptagningsförmåga. 
 Användningsområden: Isoleringsmaterial i byggnader, 
konstruktionsmaterial för anläggningar som vägar, broar 
och viadukter, förpackningar för livsmedel, elektronik, 
läkemedel med mera.

EPP
Råmaterialet till EPP är polypropylengranulat. EPP har lik-
som EPS god isoleringsförmåga, hög fukttålighet, mycket 
god stötupptagningsförmåga 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 rörledningar, bil-
komponenter, värmepannor. Produktanpassade, lätta, stöt- 
skyddande och hygieniska förpackningar sparar energi 
och utrymme vid transporter.

PE
Polyeten är en termoplast som används i produkter som 
livsmedelsbehållare, förpackningar och leksaker. PE kan 
behandlas både till mjuka och hårda produkter, beroende 

BEWI’s material
BEWI använder olika typer av material för sina lösningar och produkter 
för att möta kundernas skiftande behov: Papp och papper framställda 
av förnybara resurser och biologiskt nedbrytbara, såväl som material 
från gruppen thermoplaster som expanderad polystyren (EPS), expan-
derad polypropylen (EPP), extruderad polystyren (XPS) och råvarugranu-
lat. Thermoplasterna kan hettas upp, omformas och återanvändas flera 
gånger, till skillnad från härdplaster vars kemiska struktur förstörs vid upp-
hettning som gör att de inte kan smältas ner och återanvändas. Råvaru- 
granulat är basen för samtliga BEWiSynbras produkter av thermoplaster.

på densitet av materialet och är indelade i; PE (LDPE) med 
låg densitet som används i exempelvis plastfilmer och hög 
densitet PE (HDPE) som används i t.ex. förvaringsbehållare 
för livsmedel och kemikalier. PE är den plast som har de 
största globala volymerna årligen.

XPS
Extruderad polystyren, XPS, är en hårdare form av EPS och 
används som isoleringsmaterial vid behov av mycket hög 
hållfasthet. 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 idrottsan-
läggningar.

Papp/papper
En av de mest hållbara produkterna framställs av förnybara 
resurser. Den är biodynamiskt nedbrytbar och kan lätt bli 
återvunnen eller använd för förnybar energi.
 Användningsområden: Solid papp används ofta av 
fiskeindustrin: Sill eller makrill läggs i lådor och fryses. Solid 
papp erbjuder god styrka och är utmärkt för nedfrysning 
då pappen är relativt motståndskraftig mot vatten. Korru-
gerad papp används främst för transporter och förpack-
ningar för skyltändamål.
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Jämfört med andra material är plast mångsidigt med 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, som 
komponenter i fordon och som emballage, särskilt inom livsmedelsindustrin där 
plasten har en unik förmåga att ge livsmedel lång hållbarhet och bidra till minskat 
matsvinn. 

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. EU har krav på sina medlemsländer att samla in och återvinna 

plast, och återvinningen har ökat 80 procent de senaste tio 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 byggnadsindustrin. 
 En mycket stor del av plastavfallet som idag samlas in i Europa, drygt 40 pro-
cent, 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.

Plast bästa råvaran till ny plast 
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Hållbarhets- 
rapport 
En cirkulär ekonomi och ett
inkluderande samhälle
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Både myndigheter och företag arbetar allt mer intensivt 
för en grön ekonomi. EU har satt upp ett ambitiöst mål för 
att minska utsläpp av växthusgaser och deras policy för 
förnybar energi är en av världens mest progressiva. Det in-
dikerar att EU kommer att fortsätta att fokusera på klimat-
relaterade regelverk och stimulerande åtgärder. Det skapar 
möjligheter att öka den hållbara tillväxten. Men Circularity 
Gap-rapporten påminner oss om att vi bara är i början av 
omställningen. Det finns stor potential för samarbeten 
mellan näringslivet och den offentliga sektorn som kan 
underlätta hållbar tillväxt.

HUR HAR BEWI ARBETAT FÖR ATT MÖTA  
HÅLLBARHETSKRAVEN?

BEWI bestämde sig tidigt för att sätta hållbarhet och cirku-
laritet på dagordningen och var ett av de första företagen 
med målsättningen att bli cirkulära. Vi startade BEWI Circu-
lar, en enhet helt dedikerad till detta. Samtidigt sattes det 
ambitiösa målet att återvinna 60 000 ton EPS per år. Sedan 
dess har vi investerat drygt 10 miljoner Euro i att expande-
ra vår återvinningskapacitet och har introducerat flera initi-
ativ för att öka kunskapen om att EPS är en återvinningsbar 
resurs, t ex Use-ReUse initiativet.

På bara några få år har BEWI visat att det är ett företag 
med modet och viljan att utmana branschens traditioner 
och sedvänjor. Men det är bara början. Vi måste fortsätta 
att öka medvetenheten och säkerställa att våra produkter 
sorteras för återvinning. Vi måste också fortsätta att öka 
kvaliteten på våra återvunna råvaror och utveckla nya 
modeller för återanvändning.

VILKA TROR DU ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA 
NÄR DET GÄLLER HÅLLBARHET?

Jag tror att regelverken måste anpassas så att återvinning 
blir ett konkurrenskraftigt alternativ till naturliga råvaror. 
Nya regler och bestämmelser kommer att dyka upp inom 
alla branscher. Det kommer att öka kraven på rapporte-
ring och dokumentation av hållbarhetseffekter inom hela 
värdekedjan. Vi ser redan att huvuddelen av våra utsläpp 
sker utanför våra egna väggar och att vi måste fokusera 
på värdekedjan (scope 3) om vi ska lyckas. Det kräver nya 
samarbeten. Utmaningen framåt är att få en bättre förståel-
se av var, både geografiskt och i värdekedjan, vi bäst kan 
bidra till mer ansvarsfull produktion och konsumtion. Vi ser 
behov av en gemensam och mer transparent metod för 
kartläggning av miljöpåverkan genom hela produktions-
kedjan.
 Vi samarbetar med våra intressenter för att vara trans-
parenta och tar vårt ansvar för att öka hållbarheten i hela 
värdekedjan.

Intervju med vår hållbarhetschef

Klimatförändring och cirkulär ekonomi har fortsatt att vara förstasidesnyheter under 
2020 och är högsta prioritet för regeringar, företag och konsumenter. Ändå visar  
Circularity Gap-rapporten att den globala ekonomin bara är cirkulär till 8,6 procent. 
Vi måste se till att den fungerar och blomstrar inom ramarna för jordens biokapacitet 
så snart som möjligt. Det innebär mer värdeskapande med material som har mindre 
påverkan på miljön och dematerialisering av ekonomin inom alla sektorer.

Hållbarhet, möjligheter och  
utmaningar

Camilla Louise Bjerkli
Hållbarhetschef
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Några höjdpunkter under 2020

FÖRVÄRV AV NEDERLÄNDSKT  
ÅTERVINNINGSFÖRETAG

I februari 2020 förvärvade BEWI 75 procent av De Wijs-
van Loon BV och deras dotterföretag Poredo BV. Poredo 
i Dongen, Nederländerna, som samlar in, komprimerar 
och säljer använd EPS. De har utvecklat en återvin-
ningsprocess som varken bryter ner EPS-strukturen 
eller adderar nya substanser. Den insamlade EPS:en 
förvandlas till pärlor som används för att producera ny 
EPS. Dessa pärlor kan också användas som stoppning i 
möbler, isolering i växthus och för filtrering.

NY HÅLLBARHETSCHEF

Camilla Louise Bjerkli utsågs till Hållbarhetschef på BEWI  
år 2020. Hon har arbetat med hållbarhet i mer än 15 år,  
har erfarenhet av industriell ekologi och har doktorerat 
i återvinning av plast. Bjerkli kommer att leda BEWIs 
hållbarhetsarbete, vilket bl a inkluderar att dokumentera 
gruppens framsteg.

ÅTERVUNNEN EPS BETYDER  
MINDRE UTSLÄPP

Lansering av BEWIs nya produktserie 
GreenLine, med bland annat  
hållbara lösningar för byggnadsiso-
lering, inklusive skivor och grundele-
ment. Dessutom introducerades sym-
bolen Recycled Inside, EPS med upp till 
100 procent återvunnet material, under 
2020. Alla GreenLine-produkter har 
Recycled Inside-symbolen.
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MER EPS-ÅTERVINNING I PORTUGAL

Under 2020 öppnade BEWI en ny återvinningsstation i Portugal för att utöka insamlingen och återvinningen av EPS. 
Råmaterialet kommer huvudsakligen från den portugisiska fiskeindustrin.

CIRKELN SLUTS I DANMARK

I juni 2020 förvärvades flera strategiska tillgångar från 
danska EPS Recycle. Tillgångarna inkluderade en extruder, 
som användes för att etablera BEWI Circular i Danmark. Det 
ger gruppen en återvinningsstation i Thisted. Den invigdes 
i december, vilket utökar BEWI:s återvinningskapacitet och 
innebär att vi nu har ett slutet kretslopp i Danmark.

FINALISTER PÅ ÅTERVINNINGSGALAN 2020

BEWI Circular var en av tre finalister i kategorin Årets 
innovatör inom avfall och återvinning. Motiveringen 
löd: “BEWiSynbra har lanserat möjligheten att skapa en 
komplett  loop för expanderad polystyren, EPS, vilket inte 
funnits tidigare. EPS-avfall kan nu hämtas, komprimeras 
och föras vidare till extrudering och framställning av nya 
EPS produkter.”
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Våra produkter underlättar hållbar  
produktion och konsumtion

BEWI siktar på att bli partnern som kunderna föredrar och litar på, 
med de bästa lösningarna för deras ständigt skiftande behov och 
som möjliggör mer hållbar konsumtion. Vår slutna värdekedja, djupa 
kunskap, lokala närvaro och nära samarbeten med kunder och part-
ners gör att vi kan utveckla material och produkter för kommande 
generationer. BEWI strävar mot att producera så kostnads- och  
resurseffektivt som möjligt, att minimera vårt avtryck och leda för-
ändringen mot en cirkulär ekonomi.
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DET FÖRSTA SYSTEMET FÖR SOLPANELER PÅ TAK

SlimFix (XT) Solar från BEWI:s dotterbolag Isobouw är värl-
dens första takelement som är helt kompatibelt med de 
höga krav som ställs på användning av solpaneler. SlimFix 
möjliggör en plattform med vatten som kan användas för 
installering av så gott som alla typer av solpaneler.

SÄNKTA TRANSPORTKOSTNADER OCH LÄGRE 
CO2-AVTRYCK

BEWI Pallen är designad för att återanvändas i etablerade 
retursystem. Det gör den till ett alternativ till den traditio-
nella användningen av träpallar inom fiskeindustrin. BEWI 
Pallen är designad för att lastas direkt på PMC-pallar och 
ökar kapaciteten med 175 kg. Det innebär att BEWI Pallen 
kan minska antalet flygplan som behövs för transporter, 
vilket sparar tid och minskar CO2-avtrycket. 
 
 

EPP-KOMPONENTER GÖR BILAR  
LÄTTARE OCH MINSKAR UTSLÄPP 

BEWI:s lösningar används mycket inom bilindustrin. 
EPP-komponenter är utmärkta för absorbera energi, 
dämpa ljud, förbättra akustik och för att ersätta andra 
komponenter för att minska bilens vikt. BEWI levererar 
verktygslådor, nackstöd, barnstolar, stötdämpare med mera 
till bilindustrin. 

GRÖN FUKTSPÄRR AV  
ÅTERVINNINGSBART MATERIAL

Världens första fuktspärr som tillverkas av sockerrör. BEWIs 
växtbaserade film har mer än 94 procent biomaterial. Det 
är en mer hållbar lösning för byggsektorn med samma 
egenskaper som traditionella fossilbaserade fuktspärrar. 
Den kräver dessutom mindre energi i tillverkningen än 
fuktspärrar av plast.

Utvalda exempel på hållbara lösningar
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Kort historik  
– en sammanfattning av viktiga händelser

Hållbarhet är en del av både BEWIs vision och vår affärsmodell. Vi har  
arbetat med att leverera lösningar med långsiktig positiv ekonomisk och 
social inverkan sedan starten för 40 år sedan.  

För BEWI skapar cirkulär ekonomi ett ramverk för mer hållbar produktion 
och konsumtion. Det omfattar att använda resurser så optimalt som möjligt, 
fokus på minskad konsumtion och att bevara värdet på produkter och mate-
rial i kretsloppet så länge som möjligt. Detta, tillsammans med övergången 
till förnybar energi, respekt för biologisk mångfald och att vara socialt inklude-
rande, kommer att säkerställa en mer hållbar resursanvändning och bidra till 
värdeskapande och ekonomisk tillväxt.

Hållbarhet inom BEWI betyder bättre lösningar 
och minskad miljöpåverkan kombinerat med 
långsiktig positiv ekonomisk och social inverkan.  

Hållbarhet inom BEWI

2009:  
BioFoam
Lansering av råmaterialet  
BioFoam, framställt av bio- 
polymer från organiskt material

2019:  
Samarbete med  
arbetsförmedlingar
Samarbete med arbetsförmedlingar 
för att underlätta för människor 
att komma tillbaka till arbete

2019:  
Loza Foundation
Cycle4Europe, ett välgörenhetsprojekt 
för Loza Foundation, som arbetar för 
utsatta människor i Europas fattigaste 
länder 

2018:  
BEWI Circular
BEWI Circular startar en egen  
enhet för insamling och  
återvinning av EPS

2015:  
Varberg för liv
Projekt för att skapa 
arbetstillfällen för  
flyktingar

2019:  
Use-ReUse
Lansering av Use-ReUse 
initiativet som  
informerar om att EPS 
går att återvinna
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2020:  
BEWI Business school
BEWI Business School, för 
professionell utveckling inom 
gruppen, grundas

2019:  
Recycled Inside 
Introduktion av världens första 
100% återvunna EPS

2020:  
European plastic pact
En sammanslutning mellan näringsliv 
och myndigheter för att påskynda  
övergången till en cirkulär ekonomi i  
den europeiska plastindustrin 

2019:  
Operation Clean 
Sweep
Deltagande i Operation 
Clean Sweep för att 
förhindra att plastavfall 
förorenar haven

2020:  
Talent program
Internt program som  
säkerställer kunskaps-  
utveckling och  
strukturerade  
karriärmöjligheter
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BEWIs hållbarhetsstrategi

Vår strategi är kopplad till vår långsiktiga agenda och ska inspirera och vägleda oss till goda beslut. För 
att nå målen måste vi anpassa oss och våga utmana hur vi driver företaget. Vi kan inte göra detta på egen 
hand, utan kommer att arbeta aktivt tillsammans med våra intressenter för att uppmuntra till mer hållbar 
och cirkulär produktion, inköp och konsumtion.

Vår strategi för hållbarhet bygger på tre pelare:

Vi har ambitiösa mål för vårt hållbarhetsarbete. Strategin omfattar hela  
värdekedjan med målsättningar fram till 2030.

Bli  
cirkulära

Bidra till ett 
inkluderande 

samhälle
Aktivt söka 
samarbeten
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Lean, handlar om klassisk ekonomisk effektivitet.  
Fokus ligger på att göra mer av mindre och att  
använda förnybar energi.

Keep, handlar om att behålla resurser i kretsloppet så 
länge som möjligt. Det betyder att ge produkter längre 
livcykler, antingen genom att produkten håller längre 
eller genom att komponenter kan repareras, uppgra-
deras eller återanvändas i andra produkter. 

Close, är vår vision att gå från dagens take-make- 
waste-approach till mer hållbara borrow-use-return 
(låna, använd, lämna tillbaka). Det innebär bl a att 
skapa produkter som är enkla att återvinna och att 
säkerställa att de samlas in och återvinns när de inte 
längre går att använda. 

Bli cirkulära

För att nå våra mål måste vi lyckas med tre saker:

Vår ambition är att vara ett cirkulärt företag drivet av förnybar energi år 2030. 

Våra mål 2030:

Styrkan med dessa tre steg är att de understryker våra mål: att använda så få resurser som möjligt, behålla resurserna 
så länge som möjligt och att minimera avfall och utsläpp. Samtidigt strävar vi mot att använda förnybar energi i alla 
delar av verksamheten.

Lean  
–  50% återvunna eller icke-fossila råmaterial
–  50% icke-fossil energi (scope 1 och 2)
–  50% av alla transporter drivs av icke-fossilt bränsle (scope 1 och 3)
–  100% av alla produktionsenheter ISO 14001-certifierade

Keep  
–  100% av alla produkter som tillverkas och/eller säljs är återvinningsbara
–  Jobba tillsammans med kunder för att hitta och identifiera produkter  
 med potential att öka cirkulariteten genom återanvändning

Close  
– Samla in lika mycket råmaterial som vi förser marknaden med varje år  
 (med en livscykel kortare än ett år)
– Noll utsläpp från produktion
– Minska mängden avfall och skicka 80% av vårt avfall till återvinning

Lean

Keep

Close
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Övergången till en cirkulär ekonomi kräver systematisk 
förändring och en fundamental förändring av tankesättet 
bakom hur vi producerar, använder och återanvänder 
produkter. Det kräver samarbete genom hela värdekedjan 
samt med myndigheter och samhälle.

Vi behöver skapa en koalition som är både multikulturell 
och inkluderande. BEWI tror på att förena företag, myndig-
heter och akademin för att öka kapaciteten och kunska-
perna som kan förbättra världens ekologiska tillstånd. 
Det kan bidra till att uppfylla Paris-avtalet samt att bygga 
nödvändig infrastruktur och skapa allianser som inhämtar 
och delar cirkulär kunskap på global nivå.

Aktivt söka samarbeten 

Genom att vara en aktiv, ansvarsfull samarbetspartner kan vi skapa en 
cirkulär ekonomi tillsammans med våra intressenter. 

Senast 2030 ska vi:

Förbättra riktlinjer och industristandards för cirkulära lösningar 
– Ha en aktiv roll i internationella initiativ för cirkulära lösningar 
– Vara en aktiv deltagare i det nationella näringslivet. Vi ska vara öppna, transparenta  
 och dela lärdomar från våra framgångar, misslyckanden och utmaningar

Öka kunskap om och utveckling av cirkulära lösningar 
– Delta i forskningsprojekt för att hitta nya cirkulära möjligheter 
– Samarbeta och dela vår kunskap med organisationer i tillväxtekonomier för att skapa  
 en mer cirkulär ekonomi och ett inkluderande samhälle

Samarbeta för att skapa gemensamma värden 
– Jobba tillsammans med våra partners för att undersöka och identifiera möjligheter till ökad cirkularitet   
 genom design, innovation, återanvändningsmodeller och insamling av material  för återvinning. Jobba   
 aktivt med våra leverantörer för att öka efterfrågan av mer hållbara produkter och lösningar 
– 100% av våra leverantörer följer våra hållbarhetskrav
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För att samhället ska bli mer inkluderande måste vi stå upp 
och ge tillgång till rättvisa för alla och skapa effektiva, 
ansvarstagande och inkluderande institutioner. Detta 
inkluderar allt från mänskliga rättigheter och att arbeta för 
att alla ska kunna göra sig hörda, vara engagerade och ha 
rätt att spela en aktiv roll i samhället.

Som företag har BEWI en viktig roll i att skapa ett inklude-
rande samhälle – genom att vara en ansvarsfull arbets-
givare, partner och medborgare. Vi kan göra skillnad för 
människor och gemenskaper i länder vi verkar i. Det gör 
vi genom att arbeta mot korruption, för arbetsrätt och att 
vara inkluderande.

Bidra till ett inkluderande samhälle

BEWIs ambition är att skapa avtryck i samhället senast år 2030 för 
alla delar i vår värdekedja. 

Senast 2030 ska vi:

Vara en ansvarsfull arbetsgivare 
– Ge alla samma möjligheter oavsett etnicitet, kön, religion, ålder eller sexuell identitet 
– 100% av våra anställda har en utvecklingsplan som tillåter dem att växa, göra sig hörda, vara  
 engagerade och nå sin fulla potential 
– Aldrig kompromissa med hälsa och säkerhet och arbeta aktivt för att motverka alla typer av olyckor

Vara en ansvarsfull samarbetspartner 
– 100% av våra partners följer våra krav på etnicitet, arbetsrätt och mänskliga rättigheter 
– Anti-korruption med visselblåsartjänst som ger en alternativ kanal för anställda och intressenter 
 som vill göra sig hörda

Vara en ansvarsfull medborgare 
– Vara engagerade lokalt 
– Vara en god medborgare där vi är verksamma
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Våra åtaganden
Strategisk grundpelare Strategiskt mål Åtagande

Bli cirkulära

Aktivt söka  
samarbeten

Bidra till ett  
inkluderande samhälle

Lean

Förbättra riktlinjer och 
industristandards för 
cirkulära lösningar

Vara en ansvarsfull 
arbetsgivare 

Vara en ansvarsfull sam-
arbetspartner

Vara en ansvarsfull  
medborgare

Samarbeta för att skapa 
gemensamma värden

Öka kunskap om och 
utveckling av cirkulära 
lösningar

Keep

Close 

50% återvunna eller icke-fossila råmaterial

50% icke-fossil energi (scope 1 och 2)

50% av alla transporter drivs av icke-fossilt bränsle (scope 1 och 3)

100% av alla produktionsenheter ISO 14001-certifierade

Ha en aktiv roll i internationella initiativ för cirkulära lösningar

Vara en aktiv deltagare i det nationella näringslivet. Vi ska vara 
öppna, transparenta och dela lärdomar från våra framgångar, 
misslyckanden och utmaningar

Ge alla samma möjligheter oavsett etnicitet, kön, religion, ålder 
eller sexuell identitet

100% av våra anställda har en utvecklingsplan som tillåter 
dem att växa, göra sig hörda, vara engagerade och nå sin fulla 
potential

Aldrig kompromissa med hälsa och säkerhet och arbeta aktivt 
för att motverka alla typer av olyckor

100% av våra partners följer våra krav på etnicitet, arbetsrätt 
och mänskliga rättigheter

Anti-korruption med visselblåsar-processer som ger en alterna-
tiv kanal för anställda och intressenter som vill göra sig hörda

Vara engagerade lokalt

Vara en god medborgare där vi är verksamma

Jobba tillsammans med våra partners för att undersöka och 
identifiera möjligheter till ökad cirkularitet genom design, 
innovation, återanvändningsmodeller och insamling av material  
för återvinning. 

Jobba aktivt med våra leverantörer för att öka efterfrågan av 
mer hållbara produkter och lösningar

100% av våra leverantörer följer våra hållbarhetskrav

Deltaga i forskningsprojekt för att hitta nya cirkulära  
möjligheter

Samarbeta och dela vår kunskap med organisationer i  
tillväxtekonomier för att skapa en mer cirkulär ekonomi och ett 
inkluderande samhälle

100% av alla produkter som tillverkas och/eller säljs är återvinningsbara

Jobba tillsammans med kunder för att hitta och identifiera  
produkter med potential att öka cirkulariteten genom återanvändning

Samla in lika mycket råmaterial som vi förser marknaden med 
varje år (med en livscykel kortare än ett år)

Noll utsläpp från produktion

Minska mängden avfall och skicka 80% av vårt avfall till  
återvinning



43BEWiSynbra ÅRSREDOVISNING 2020

Vi arbetar kontinuerligt med att öka hållbarheten i våra 
produkter genom design och innovation. Under 2019 
antog vi riktlinjer för hållbarhet för vårt arbete. Vi söker 
ständigt nya möjligheter för att minska konsumtionen av 
råmaterial, att förbättra kvaliteten i vårt råmaterial för att 
säkra att material används så länge som möjligt och för 
att finna bättre och effektivare produktionsmetoder. Allt 
vi gör inom R&D ska resultera i hållbarare produktion och 
konsumtion.

VAD BEHÖVS FÖR ATT GÖRA BEWIS PRODUKTION  
MER HÅLLBAR? 
Vår huvudsakliga påverkan kommer från användningen 
av fossilbaserade råvaror (styren). För att förbättra hållbar-
heten behöver vi öka innehållet av återvunna material i 
vår produktion. Den största utmaningen idag är att säkra 
tillräckligt stora volymer av återvunnet material och att 
förbättra kvaliteten så att våra produktionsanläggningar 
kan säkra en hög kvalitet på sina produkter. 

VILKA ÄR UTMANINGARNA FRAMÖVER FÖR ATT  
YTTERLIGARE FÖRBÄTTRA BEWIS CIRKULÄRA VISION?
Det finns tillräckligt med material på marknaden, men det 
är fortfarande så att stora volymer inte sorteras för att kun-
na samlas in. Vår största utmaning blir att öka sorteringen 
och att säkra en hög kvalitet på råmaterialet. Efterfrågan 
ökar för produkter med återvunnet innehåll och vi förvän-
tar oss att det fortsätter öka under kommande år. Idag är 
kostnaden dock högre för produkter gjorda av återvunna 
material jämfört med produkter av originalmaterial och 
efterfrågan är därför begränsad.  
 Förhoppningsvis kommer nya regleringar och initiativ 
som gynnar återvunna material att introduceras vilket 
kommer leda till en konkurrenskraftigare marknad och 
därmed en ökad efterfrågan. 

VILKET HAR VARIT DEN STÖRSTA FRAMGÅNGEN 
I DITT ARBETE DE SENASTE ÅREN BETRÄFFANDE 
HÅLLBARHET?
Vi startade vår extruder i Borgå i Finland 2017 och genom 
ett joint venture med Remondis i Polen började vi samla in 
och återvinna fisklådor. Det har varit ett omfattande arbete 
att göra det lönsamt, men 2020 lyckades vi återvinna 2 500 
ton fisklådor och uppnådde lönsamhet. 

Hur arbetar RAW med hållbarhet? 
Hållbarhet är det viktigaste kriteriet i vårt arbete när det gäller att förbättra  
produktionen av råmaterial och design av nya produkter.

Intervju med Ville Nurminen, R&D Director 
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Hållbarhet genom vår värdekedja 
BEWI jobbar kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela värdekedjan. Genom att  
analysera varje del av verksamheten kan vi ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete. 

Material  
och design

Produktion och 
energianvändning

Omställning till  
icke-fossilt

Hållbara  
inköp

Insamling och  
återvinning

Transport  
och logistik

Ett inkluderande  
samhälle

Material och design
• Förbättra resursanvändning 
• Öka användning av återvunna och icke-fossila  
  råmaterial 
• Förbättra design för att reducera råmaterial, öka 
  produktens livslängd och säkerställa återvinning

Produktion och energianvändning
• Öka användning av förnybar energi 
• Utveckla energieffektiva produktionsprocesser 
• Använda återvunna råmaterial i produktionen

Omställning till icke-fossilt
• Investera i energibesparande åtgärder 
• Minska den totala energiförbrukningen 
• Ställa om till icke-fossila energikällor

Inkluderande samhälle
• Stå upp för värderingar och rättigheter, arbeta  
  för förändring och aktivt stödja den 
• Aktivt engagemang tillsammans med anställda,  
  partners och andra intressenter för att skapa  
  positiv förändring

Transport och logistik
• Optimera transportrutter och tanka mer     
  miljöeffektivt 
• Kräva fler icke-fossila alternativ från leverantörer

Insamling och återvinning
• Öka insamlingskapaciteten 
• Samarbeta med kunder och partners för att  
  säkerställa insamling och återvinning av produkter

Hållbara inköp
• Sätta tydliga mål 
• Samarbeta aktivt med leverantörer 
• Säkerställa att inköp reflekterar uppsatta mål  
  för effektivitet, cirkularitet och socialt ansvar
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BEWI Rebox – Återvinningsbar  
fisklåda. Lådorna samlas in, rengörs 
och skickas tillbaka till kunden för att 
återanvändas. Återanvändning av  
emballage är en hållbar, lönsam  
lösning för framtiden.

BEWI samlar in spill och använda  
transportemballage. När de kommer i retur 
omformas de av fräsrobot så att de passar 
till transport av nya produkter. Det sänker 
kostnader och minskar materialåtgång.

Många av BEWIs produktions-  
anläggningar följer EU:s energi- 
effektivitetsdirektiv. Vi arbetar för att 
implementera direktiven på alla  
anläggningar för att förbättra och 
effektivisera vår energianvändning 
ytterligare.

Vi arbetar för att skapa ett system som 
säkerställer att alla våra leverantörer 
följer BEWIs hållbarhetskrav. Det  
innebär bl a att vi sätter hållbarhetsmål 
och jobbar aktivt med dokumentation 
och uppföljning.

Utvalda exempel från vår värdekedja
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BEWI Circular leder vägen framåt 
mot en cirkulär ekonomi

Intervju med Henrik Ekvall, Managing Director, BEWI Circular

HUR HAR DET SENASTE ÅRET VARIT FÖR BEWI 
CIRCULAR?
Det var ett intensivt år, då vi passerade många viktiga 
milstolpar. Koncernen genomförde flera strategiska förvärv 
som är avgörande för att vi ska nå vår ambition att vara 
cirkulära. 
 När vi startade vår cirkulära verksamhet 2018, existerade 
ingen systematisk insamling av EPS. I slutet av 2020 hade vi 
ökat vår kapacitet till 20 000 ton. Vi har haft en brant inlär-
ningskurva och en spännande resa fram till den punkt där 
vi befinner oss idag. Fram till nu har vår främsta prioritet 
varit att etablera en solid plattform för BEWI Circular för att 
ytterligare skala upp våra aktiviteter. 

FINNS DET TILLRÄCKLIGT MED RÅMATERIAL PÅ 
MARKNADEN?
Det vi behöver är använd EPS. Det finns stora volymer 
använd EPS på marknaden. Mycket av denna EPS är dock 
inte sorterad för återvinning. En stor andel av EPS-spill går 
därför till förbränning. Det finns en enorm potential för 
ökad sortering, särskilt vid källan där spillet produceras. 
Det krävs mer av alla i värdekedjan för att detta ska hända. 
Myndigheter bör komma med tydliga krav och regleringar 
för att öka andelen av återvunna material och göra det 
lönsamt att sortera och samla in EPS för återvinning. 

KAN DU SÄGA NÅGOT OM DE VIKTIGASTE FRAM- 
STEGEN FÖR BEWI CIRCULAR UNDER 2020?
Jag vill nämna två händelser: Först att vi etablerade en 
återvinningsverksamhet från grunden i Portugal 2020. An-
läggningen togs i bruk under fjärde kvartalet och med en 
årlig kapacitet om cirka 10 000 ton stärker den avsevärt vår 
kapacitet. Vi förväntar oss en ökning av volymerna under 
2021. För det andra förvärvade vi strategiska tillgångar, 
inklusive en extruder för återvinning, i Danmark. Med detta 
som bas etablerade vi BEWI Circular i Danmark. Återvin-
ningsverksamheten började i december och adderade 
ytterligare återvinningskapacitet till koncernen. 

VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA  
FRAMÖVER?
Det finns potential att samla in mycket större volymer 
använd EPS. Särskilt i Norge och Sverige. Vi ser gärna ökade 
avgifter för förbränning och deponi. Det skulle gynna både 
oss och samhället i stort. Ökade krav borde också riktas 
mot tillverkare för att öka deras användning av återvunnet 
material. Det kommer naturligtvis alltid att finnas utma-
ningar men vi fokuserar mer på möjligheterna! Vi har eta-
blerat oss som en ledande aktör när det gäller att ta ansvar 
för att vara mer cirkulär.
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”Med BEWIs insamlingskapacitet om 20 000 ton förbrukad 
EPS kan vi ersätta originalmaterial och därmed bidra till 
en minskning av omkring 26 000 ton CO2 vilket motsvarar 
cirka 20 000 flygresor mellan Oslo och New York.”
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UPPFÖRANDEKOD 
BEWIs uppförandekod är basis för hur vi agerar och inter-
agerar med samhället. Den ger vägledning i etiska frågor 
och tydliga policies som överensstämmer med lokal, na-
tionell och internationell lagstiftning. I vår uppförandekod 
ingår bland annat: 
• Behandla anställda med respekt och omtanke  
• Hälsa, säkerhet och miljö 
• Riktlinjer för relationer med kunder, leverantörer   
 och samhälle 
• Affärsetik

Behandla anställda med respekt och omtanke 
Våra anställda är vår mest värdefulla resurs. Det är viktigt för 
oss att skapa en lärande miljö där varje anställd har möjlig-
het växa och nå sin fulla potential.
 Alla anställda har årliga utvärderingar. Här diskuteras och 
planeras bl a individuella mål och kompetensutveckling.
 2020 startade BEWI Business School för att bidra med 
ledarskapsutveckling till alla regioner och affärsområden. 
Det första programmet, Growth 2020, inleddes under året.
 Under 2021 kommer koncernen att introducera ett 
seniort ledarskapsprogram, som ytterligare ska utveckla 
affärsverksamheten, beslutsfattare och anställda. En med-
arbetarundersökning ska genomföras under 2021.
 BEWIs talangutveckling för företagsledning och karriär-
möjligheter fokuserar på gruppens interna behov på både 
kort och lång sikt.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
BEWIs målsättning är noll olyckor på arbetsplatsen. För 
att understryka vikten av hälsa och säkerhet arbetar vi stän-
digt med att skapa säkra arbetsplatser och att utbilda våra 
medarbetare. Alla enheter inom BEWI rapporterar eventu-
ella incidenter. Långsiktig hälsovård är en viktig del av det 
fortlöpande arbetet.
 Under 2020 infördes lokala begränsningar för att skydda 
anställda mot covid-19 på deras arbetsplatser.

Riktlinjer för relationer med kunder,  
leverantörer och samhälle
Mänskliga rättigheter
Respekt och stöd för mänskliga rättigheter är djupt rotade i 
BEWIs företagskultur. Genom vår uppförandekod och håll-
barhetspolicy åtar vi oss att ta sociala aspekter i beaktande 
när vi väljer leverantörer och samarbetspartners. Vi ska 
också öka våra medarbetares kännedom om sociala för-
hållanden. Sedan 2017 ställer vi krav på att varje leverantör 
ska ha en egen uppförandekod. 

Hållbarhet i leverantörsledet
BEWI arbetar med att förbättra rutiner och dokumentation 
av hur leverantörer hanterar mänskliga rättigheter, arbets-
rätt, etik, social rättvisa, miljöpolicies, hälsa och säkerhet 
och anti-korruption.

Förenkla återinträde i arbetslivet
För att stötta människor utanför arbetslivet samarbetar 
BEWI med lokala myndigheter, för att underlätta arbetsträ-
ning och återinträde i arbetslivet efter långvarig sjukdom.

En engagerad och inspirerande 
värdekedja
Genom att vara en ansvarstagande arbetsgivare, partner och medborgare spelar BEWI 
en viktig roll i att skapa ett inkluderande samhälle. Vi står för våra värderingar och vår 
övertygelse, försvarar och stödjer positiv förändring. Det innebär att vi är aktivt enga-
gerade tillsammans med våra anställda, partners och andra intressenter för att skapa 
ett positivt genomslag för alla berörda genom hela värdekedjan.
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AFFÄRSETIK
Anti-korruption
BEWI strävar mot högsta möjliga transparens och god 
affärsetik. Vi tror att gällande lagstiftning, transparens och 
ansvar är de bästa medlen för att förhindra korruption.
 För att motverka risken för korruption krävs att två 
personer attesterar varje fakturabetalning och att minst två 
anställda lägger in nya leverantörer i BEWIs affärssystem.
 BEWIs visselblåsartjänst ger varje anställd och extern 
intressent möjlighet att anmäla missförhållanden anonymt. 
Våra anställda är den viktigaste källan för att avslöja even-
tuella felaktigheter som behöver åtgärdas. Visselblåsar-
tjänsten gör det möjligt att delge företaget eventuella 
misstankar.
 BEWI följer flera etablerade riktlinjer om företagsledning, 
hållbarhet och socialt ansvar. De ger oss ett tydligt ramverk 
för den löpande verksamheten.
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BEWIs hållbarhetsarbete vidkänner planetens 
nio olika miljöbegränsningar. Därför stödjer vi 
arbetet som ändrar FNs globala mål från ett linjär 
modell till en figur där målen anpassas till de nio 
miljöbegränsningarna.
 Målen som beskrivs nedan är de vi anser vara 
viktigast och där BEWI som företag kan ha störst 
betydelse.

Hur vi arbetar med FNs globala 
hållbarhetsmål
FNs globala mål för hållbarhet är vårt gemensamma ramverk för att nå våra mål 
år 2030. 

Bli cirkulära

Lean  

Keep   

Close   

Aktivt söka 
samarbeten

Förbättra riktlinjer 
för cirkulära  
lösningar

 

Öka kunskap och 
utveckling av 
cirkulära lösningar

 

Samarbeta för att 
skapa gemen- 
samma värden

 

Bidra till ett 
inkluderande 

samhälle

Vara en ansvars-
full arbetsgivare  

Vara en ansvars-
full samarbets-
partner

  

Vara en ansvars-
full medborgare 

Översikt av våra mest 
väsentliga SDGs

Ekonomi

Samhälle

Biosfär
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På BEWI har vi högt ställda mål för mer hållbar produktion och 
konsumtion. Vi arbetar aktivt med att sänka vår konsumtion och 
att öka användandet av förnybar energi. Vår cirkulära affärsmodell 
säkerställer att produkterna som levereras ut på marknaden kan 
samlas in och återanvändas som råmaterial. Genom att produkterna 
är avsedda för återvinning och återanvändning kan vi minska vårt 
klimatavtryck och bidra till en mer hållbar konsumtion.

BEWI ska vara aktivt engagerade i samarbeten. För att nå FNs 
hållbarhetsmål är vi beroende av samarbeten med andra företag, 
myndigheter och akademin. Genom att arbeta tillsammans kan vi 
höja kapaciteten och öka möjligheterna att påskynda gemensam-
ma aktiviteter i syfte att förbättra sociala förhållanden och globala 
ekologiska förhållanden.

Som arbetsgivare för drygt 1 400 personer i sex länder omfamnar vi 
vårt ansvar för hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt genom 
produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla. Det 
omfattar säkerhet, välmående och personlig utveckling för alla med-
arbetare. Vi arbetar för mänskliga rättigheter i hela leverantörsledet.

Att kämpa mot klimatförändringarna är vår största utmaning ur 
hållbarhetssynpunkt. Målsättningen är att minska våra utsläpp i 
enlighet med Paris-avtalet genom en kombination av minskad 
konsumtion och ökad energieffektivitet, övergång till icke-fossila 
bränslen och transporter, samt ökad användning av återvunna  
och icke-fossila råmaterial. 
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Viktiga samarbeten
Vi är övertygade om att vi kan påskynda utvecklingen mot en mer hållbar  
framtid. Nyckeln är vara aktivt engagerad i samarbeten. Tillsammans med  
andra kan vi öka möjligheterna att nå hållbarhetsmålen.

EUMEPS
European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS) 
är den gemensamma organisationen för EPS-industrin (Expan-
ded Polystyrene). EUMEPS representerar 23 nationella förbund 
i Europa och fokuserar på två viktiga marknadssegment:  
byggnadsindustrin och produkter som emballage och 
formpressade komponenter. Organisationen arbetar med att 
marknadsföra fördelarna med EPS och för att nå de europeiska 
återvinningsmålen 2025 

European Plastic Pact
BEWI var bland de första att ansluta till European Plastics Pact. 
Det är en koalition av privata och offentliga intressenter - fö-
retag, nationer och andra organisationer. Målsättningen är att 
sätta upp gemensamma mål och att uppmuntra samarbete, 
innovation och koordination på europeisk nivå. Allt för att 
skapa en genuint cirkulär europeisk plastindustri. Pakten ar-
betar för att reducera plastavfall i miljön. Dels genom att göra 
produkter mer återvinnings- och återanvändbara, dels genom 
ett skifte till mer ansvarsfull plastförbrukning genom insam-
ling, sortering och återvinning. Dessutom ska användandet av 
återvunnet råmaterial i nya produkter och förpackningar öka.

PolyStyreneLoop
The PolyStyreneLoop Cooperative grundades för att visa att 
det är möjligt att skapa en anläggning för återvinning av poly-
styren, insulation foam och bromin i stor skala. Den planeran-
de demoanläggningen i Terneuzen, Nederländerna, kommer 
att använda CreaSolv@ Technology, som har utvecklats av 
Fraunhofer-institutet och CreaCycle GmbH.
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Operation Clean Sweep 
Som partner i det internationella initiativet Clean Sweep 
arbetar BEWI för renare hav. Syftet är att bekämpa utsläpp i na-
turen av plastgranulat från produktionsanläggningar. Initiati-
vet är en del av det globala Marine Litter Initiative, som arbetar 
för att förbättra världens marina miljöer. BEWI har åtagit sig att 
undvika utsläpp av plastgranulat. Överenskommelsen omfat-
tar årliga kontroller, att BEWI samlar in plastgranulat i ytvattnet 
på sina anläggningar i Danmark och Sverige, utbildning av 
personal och analyser för att upptäcka avfall i vattencisterner.

Team BEWI cyklar för hållbarhet 
Team BEWI är ett initiativ som stödjer viktiga samhällsprojekt 
och samlar in pengar för välgörande ändamål. Alla BEWI-med-
arbetare kan vara med. Genom att cykla tillsammans för ett 
gott syfte kan de anställda göra skillnad för social hållbarhet. 
Samtidigt uppmuntrar det en hälsosam livsstil och gör att 
människor lär känna varandra utanför arbetsplatsen. På BEWI 
betyder social hållbarhet att bry sig om varandra, jobba 
som ett team där varje individ är lika viktig och att behandla 
varandra med respekt. Genom åren har Team BEWI samlat in 
betydande belopp för olika projekt och organisationer, t ex 
Barncancerfonden och Loza Foundation. Initiativet stödjer 
även barnens rättigheter och projekt som bekämpar sexuellt 
utnyttjande av barn.

Håll Norge/Sverige/Danmark Rent 
Organisationerna Hold Norge Rent, Håll Sverige Rent och Hold 
Danmark Rent är ideella föreningar som arbetar mot ned-
skräpning i Norden. Föreningarna är medlemsföreningar för 
företag, myndigheter, organisationer och andra aktörer som 
vill bidra till en renare natur. Den grundläggande tanken är att 
nedskräpning är ett delat ansvar och att alla kan bidra. 
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Hållbar kultur 
Vi är pionjärer i vår bransch, innovativa och nyfikna. Vi ska 
leda vår bransch mot en cirkulär ekonomi och guida våra 
kunder.
 Vi tar ansvar för allt vi gör. Vi är stolta över vårt företag, 
kollegor och vad våra produkter kan göra för kunder och 
användare. Vi är trygga och pålitliga, tänker strategiskt 
och planerar långsiktigt. Kvaliteten på våra produkter och 
tjänster är måttstocken för våra kunder.

Hållbart företagande 
BEWIs hållbarhetsstrategi är integrerad i vår affärsmodell 
och målen understöds av riktlinjer, processer och hand-
lingsplaner. Hållbarhet är förankrad hos styrelsen, den 
verkställande företagsledningen och lokala ledningsgrup-
per. Den verkställande ledningen följer upp och analyserar 
företagets hållbarhetsstrategi, policies, resultat och rap-
portering, medan de lokala ledningsgrupperna följer upp 
hållbarhets-KPI:er månadsvis.

 

Kartläggning för miljön
År 2020 började BEWI att kartlägga sitt koldioxidavtryck 
enligt GHG-protokollets riktlinjer. Det gör det möjligt för 
oss att ta väl underbyggda beslut för att minska koldioxid- 
avtrycket och att följa upp och värdera åtgärderna. Vi kom-
mer att rapportera i enlighet med GHG-protokollet (scope 
1, 2 och 3) med start 2021.

GRI rapportering 
BEWI kommer att rapportera sin utveckling inom hållbar-
het i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) för 
2021. Detta kommer att säkerställa jämförbarhet, transpa-
rens och ansvarsfördelning. 

Hållbarhet och transparens
BEWI är transparenta i hållbarhetsarbetet. Vi märker en ökad efterfrågan från 
olika intressenter på dokumentation av vårt hållbarhetsarbete. Vi är transparenta 
i vårt arbete för både miljö och samhälle samt vår framtida utveckling.
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Risker och riskhantering
Styrningen av BEWiSynbra grundas på företagets bolags-
ordning, 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 övergripande 

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 verksam-
heten 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 pro-
dukter styrs av byggkonjunkturen 
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 produktionsmeto-
der, tillgänglighet och genom att erbjuda konkurrenskraftiga priser, få kunder att föredra 
deras produkter. 

BEWiSynbras kundrelationer präglas av långsiktighet där gemensamt utvecklingsarbete 
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 hållbar produktportfölj. 

BEWiSynbra har fokus på alla kostnader i produktions- och distributionskedjan och strävar 
efter att vara den mest kostnadseffektiva samarbetspartnern för sina kunder. 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 
distributionskostnader.

Risken för vikande konjunktur på en eller flera av BEWiSynbras slutmarknader balanseras 
genom att företaget har en mycket god spridning av sina kunder på olika slutmarknader 
såsom konstruktion, livsmedel, läkemedel och fordon samt i olika geografiska regioner.  

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, avtalsmodeller, 
inköpsstrategier, samt anpassade kundavtal genom hela värdekedjan.
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Produktionskapacitet 
Produktionsstörningar eller -bort-
fall innebär en risk att inte kunna 
leverera.

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

Utveckling, FoU 
Krav från kunder och lagstiftare på 
ökad funktionalitet och miljövänli-
gare lösningar, leder till nya krav på 
BEWiSynbras produkter.

Information and IT systems 
BEWiSynbra är beroende av 
IT-system för sin verksamhet. 
Avbrott eller fel i kritiska system kan 
medföra påverkan på produktion 
och andra viktiga affärsprocesser. 
Felaktigheter i rapporteringssyste-
men riskerar att påverka koncernens 
resultatrapportering. 

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

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 produktionsbortfall.

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, kvalitetskontroller, Lean 
Production-filosofi, samt nödvändiga försäkringar. 

Det finns också ett integrerat uppföljningssystem vid avvikelser som identifierar orsaker 
och förebygger åtgärder.

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 pro-
duktportfölj så att den förblir relevant och innovativ. BEWiSynbra är medlem i såväl lokala 
som europeiska branschorganisationer för rådgivning beträffande material och lagkrav.

BEWISynbras IT-system är baserat på bolagsstyrning, standardiserade IT-processer och 
säkerhet. Arbete fortgår med att frångå traditionella och skräddarsydda, lokala lösningar till 
moderna standardiserade och gemensamma system för att minska risker. 

En snabb tillväxt genom företagsförvärv kan medföra en risk att integrationsprocesser 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 nyckelpersoner 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.

LEGALA RISKER

Lagstiftning
Legala risker omfattar ett antal risker 
på olika områden, som förändringar i 
regelverk, lagöverträdelser i verksam-
heten, risker beträffande efterlevnad 
och felaktigheter i avtal som ingåtts 
av BEWiSynbra. 

BEWiSynbra vidtar preventiva åtgärder genom sin styrningsstruktur och iakttar kontinuer-
ligt regler och förordningar på EU-nivå och på varje respektive marknad. BEWiSynbra arbe-
tar för att anpassa sina produkter och verksamheter till framtida förändringar. BEWiSynbra 
övervakar legala risker som uppstår i samarbete med externa rådgivare om det bedöms 
relevant. 
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Klimatförändringen 
Klimatförändringen kan innebära 
en betydande riskaspekt för 
BEWiSynbra.

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 arbetslagstift-
ning inte följs.

Oetiskt beteende 
Med 1 369 medarbetare i flera 
europeiska länder finns risk att någon 
medarbetare är involverad i oetiskt 
beteende vad gäller mutor, korrup-
tion eller bedrägeri.

Klimatförändringar och klimatpolitik är av mycket stor vikt för näringslivet. Därför är det allt 
viktigare för BEWiSynbra att kartlägga och rapportera hur koncernen är exponerad för kli-
matrisker och hur den kommer att hantera de olika konsekvenser sådana förändringar kan 
medföra. BEWI kommer under de kommande åren att genomföra en klimatriskbedömning 
på regelbunden basis för att säkra att koncernens klimatriskhantering är i linje med Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

I egenskap av arbetsgivare gör BEWISynbra riskbedömningar av betingelser som kan inne-
bära en risk för hälsan för medarbetare, samt implementerar åtgärder för att avlägsna eller 
minska riskfaktorer så långt som möjligt. BEWISynbra har en noll-vision för brister gällande 
hälsa och säkerhet och samtliga produktionsenheter är ISO 9001-certifierade. BEWISynbra 
arbetar preventivt och systematiskt för att förhindra sjukdomar och skador och arbetar 
kontinuerligt för uppföljningar genom reguljära utvärderingar och åtgärder. Samtliga 
avvikelser och olyckor rapporteras och är basen för kontinuerliga förbättringar. 

Riskbedömningar används också som underlag för vilka faror som kräver särskild uppmärk-
samhet. BEWISynbra arbetar aktivt för att finna gröna substitut och överväga om processer 
och resurser kan ändras för att förbättra koncernens HSE-profil. Dessutom erbjuder BEWI 
utbildning med aktivt deltagande av medarbetare för att etablera goda rutiner för att 
förhindra arbetsrelaterade olyckor för medarbetare. Medarbetare är väl insatta i kraven och 
får ta del av BEWis HSE policy och ska efterleva regler om intern säkerhet och instruktioner.

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. BEWI har en stabsfunktion för perso-
nalfrågor med 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 transporter från certifie-
rade speditörer.

BEWis uppförandekod tydliggör att oetiskt beteende är oacceptabelt. Rutiner är väl eta-
blerade så att attestering av kostnader och utbetalningar, val av leverantör samt godkän-
nande 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 
miljöpåverkan på luft, mark eller 
vatten. 

För att kunna säkra efterlevnaden av olika lagar och regleringar från myndigheter och 
koncernen i sig själv, genomför koncernens samtliga verksamheter en riskbedömning för 
att identifiera risker av oförutsedda, oönskade händelser eller olyckor som skulle kunna 
innebära konsekvenser för den externa miljön. Samtliga produktionsenheter arbetar 
systematiskt för att minska dessa risker och ska certifieras enligt ISO 9001 och 14001, vilket 
omfattar implementering av ett antal processer för att identifiera, övervaka, mäta, analy-
sera och registrera miljörisker. Resultatet av detta är grunden för arbetet med att adressera 
och utvärdera möjliga begränsningsåtgärder för att kunna förbättra rutiner och minska 
bolagets miljöpåverkan. 
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Revisorns 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 2020 på sidorna 12-13, 31-55 och 57 och för att den 
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
 
GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhets-
rapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbar-
hetsrapporten 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 uttalan-
de.
 
UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.
 
Stockholm den 20 april 2021
PricewaterhouseCoopers AB 

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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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 ansvarsfördel-
ningen mellan ägare, styrelse och ledningsgrupp. Bo-
lagsstyrning i BEWiSynbra är, utöver tillämpliga lagar och 
regler, baserad på koncernens värderingar och kultur och 
bolagsordning.
 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.

IMPLEMENTERING 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 två obligations-
lån på listan över företagsobligationer på Nasdaq i Stock-
holm. 

ÄGANDE
Det totala antalet utestående aktier uppgick den 31 
december 2020 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. Samtliga aktier ägs sedan hösten 2020 av BEWI ASA. 
BEWI ASA är ett norskt publikt aktiebolag noterat på Oslo 
Börsen (”BEWI ASA”).

ÅRSSTÄMMOR
Enligt den svenska aktiebolagslagen är årsstämman bola-
gets högsta beslutsfattande organ. Vid årsstämman utövar 
aktieägarna sin rösträtt beträffande frågor som fastställan-
de av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets 
vinst, inklusive utdelning, ansvarsfrihet för styrelse och 
verkställande direktör, val av styrelsemedlemmar och revi-
sorer 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 19 maj 
2020.

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 understi-
ga tre och inte överstiga sju. 
 Vid slutet av 2020 bestod styrelsen av sju medlem-
mar. Ordföranden Gunnar Syvertsen och ledamöterna 
Per Nordlander, Kristina Schauman, Göran Vikström och 
Christian Bekken omvaldes alla för ett år vid årsstämman 
2020. Rik Dobbelaere och Stig Waernes invaldes som nya 
styrelseledamöter.

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, lö-
pande bedömning av resultat och finansiell ställning samt 
utvärdering av ledningsgruppen samt tillsättande respek-
tive entledigande 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 
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styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar styrelsens funk-
tioner och ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkstäl-
lande direktören (VD). Enligt arbetsordningen är ordföran-
den 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 styrelsemö-
tena diskuterar styrelsens ordförande och VD löpande 
förvaltningen av Bolaget.
 Under 2020 höll styrelsen 12 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 Bola-
gets aktieägare.
 Den exekutiva ledningsgruppen i BEWiSynbra bestod 
2020 av VD, CFO, personaldirektören och opererar gemen-
samt med BEWI ASA’s ledningsgrupp där även CEO för 
BEWI ASA ingår.

REVISORER
Vid årsstämman 2020 utsågs PricewaterhouseCoopers AB 
till revisor, med auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg 
som huvudrevisor intill årsstämman 2021.

INTERN KONTROLL AV DEN FINANSIELLA RAPPOR-
TERINGEN
Styrelsen har övergripande ansvar för finansiell rapporte-
ring och för att säkra att Bolaget har effektiv intern kontroll. 
 Styrelsens ansvar regleras av den svenska aktiebolagsla-
gen och årsredovisningslagen. Bolagsledningen rapporte-
rar 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, deleger-
ing 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 adminis-
tration av rapporter, rekommendationer och underlag till 
beslut. Delårsrapporter, liksom material avseende värde-
ring 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 kommunika-
tion 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, inklu-
sive regioner och verksamhetssegment samt på koncern-
nivå.
 Rapportering äger rum till ledningsgrupp och styrelse 
månadsvis. Styrelsen övervakar ekonomiska trender i rela-
tion till strategi och affärsplan och budget och kontrollerar 
att beslutade investeringar är i enlighet med plan.



61BEWiSynbra ÅRSREDOVISNING 2020

Revisors yttrande om bolags- 
styrningsrapporten
Till bolagsstämman i BEWiSynbra Group AB,  
org.nr 556972-1128.
 
UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2020 på sidorna 59-60 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrap-
porten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Standards on Audi-
ting och god revisionssed 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 års-
redovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma 
lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredo-
visningen samt är i överensstämmelse med årsredovis-
ningslagen.
 
Stockholm den 20 april 2021
PricewaterhouseCoopers AB 

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Göran Vikström
Född: 1944. Invald: 2014.
Ordförande till och med 2017.
Utbildning: Ingenjör. Studier i 
Business Administration vid Harvard 
Business School.
Yrkesbakgrund: CEO i Becker 
Acroma AB, ledande positioner inom 
Tarkett och Volvo Cars.
Övriga styrelseuppdrag: 
Ordförande HYMA Skog & Trädgård 
AB.
Nationalitet: Svensk.
Aktier i BEWI ASA per den  
31 december 2020: 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 positioner vid 
Investor AB, ABB och Stora Enso.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot 
i BillerudKorsnäs AB, Coor Service 
Management Holding AB, Diaverum 
AB, Nordic Entertainment Group 
AB, AF Pöyry AB och Reeda Capital 
Management AB. 
Nationalitet: Svensk.
Aktier i BEWI ASA per den  
31 december 2020: 193 452

Gunnar Syvertsen 
Född: 1954. Invald: 2014.
Ordförande sedan 2018.
Utbildning: Civilingenjör.
Yrkesbakgrund: CEO Heidelberg 
Cement Northern Europe AB, 
Managing Director Heidelberg 
Cement Norway AS, Managing 
Director Norcem AS, ledande  
positioner i Heidelberg Cement  
AG i Afrika och USA.
Övriga styrelseuppdrag: 
Ordförande Frøya Invest AS och 
GIS AS, ledamot Topaas og Haug 
Entrepenørforretning och olika  
styrelseuppdrag och ledande  
positioner inom koncernen.
Nationalitet: Norsk.
Aktier i BEWI ASA per den  
31 december 2020: 317 559 *

Stig Waernes
Född: 1968. Invald: 2020.
CEO i BEWI Holding AS. 
Utbildning: Examen i revision och 
redovisning i NTNU business school. 
Yrkesbakgrund: Regionalpartner 
och vice ordförande i BDO AS, 
ordförande och Regional-VD i Inter 
Revisjon/Praxity (int). Omfattande 
erfarenhet från revision, rådgivning 
och olika styrelseuppdrag. 
Övriga styrelseuppdrag: 
Ordförande i Frøya Investment AS, 
Matpartner AS, Overaae AS och 
Overaae Holding AS, Sw Invest AS, 
Birger Overaae AS, EBE Eiendom 
AS. Styrelseledamot i Bekken Invest 
AS, KMC Properties ASA, Måsøval 
Eiendom AS, Nardo Bil gruppen AS, 
Wærnes Invest AS och Snewær AS. 
Suppleant till styrelsen i Riaren AS.
Nationalitet: Norsk.
Aktier i BEWI ASA per den  
31 december 2020: – ***

Per Nordlander
Född: 1967. Invald: 2014.
Partner Verdane Capital Advisors. 
Utbildning: Civilingenjör fysik, 
Uppsala Universitet och Freie 
Universität Berlin; Advanced 
Management Program, 
Handelshögskolan. 
Yrkesbakgrund: Grundare och 
CEO Avanza Bank Holding AB och 
Nordnet. Tidigare positioner vid 
Öhman Securities, OMX, Accenture. 
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot 
Livförsäkringsbolaget Skandia öms; 
Estate Group, Allgon AB, Bellman 
Group AB, NF Holding AB (Nordic 
Finance), samt ledamot i Verdanes 
olika fonder och private bolag 
holding companies.
Nationalitet: Svensk.
Aktier i BEWI ASA per den  
31 december 2020: – ****

Christian Bekken
Född: 1982.
Chief Executive Officer BEWI ASA.
Anställd: 2002.
Utbildning: Högskola, finans- och 
ekonomiprogram i Norge.
Yrkesbakgrund: Produktionschef 
BEWI, Försäljningschef BEWI, CEO 
Smart Bolig, utveckling av sektionen 
för byggnation vid BEWI.
Nationalitet: Norsk.
Aktier i BEWI ASA per den  
31 december 2020: 5 952 **
Optioner per 31 december 2020: 
250 000

Rik Dobbelaere
Född: 1954. Invald: Föreslagen för 
inval i styrelsen vid BEWiSynbras 
årsstämma i maj 2020. 
Utbildning: Civilingenjör och MBA 
från Catholic University i Leuven, 
Belgien.
Yrkesbakgrund: CEO BEWiSynbra 
Group. CEO BEWiSynbra Holding 
B.V. Ledande positioner i globala 
industriföretag. Globalt ansvar för 
serviceverksamheten vid Bombardier, 
Produktionschef Europa för 
Bombardiers Transportdivision, Chef 
Intercity och höghastighetståg vid 
Raychem Corporation, en tillverkare 
av polymera komponenter för 
industrikunder.
Nationalitet: Belgisk.
Aktier i BEWI ASA per den  
31 december 2020: 98 497

* Gunnar Syvertsen är ordförande i Frøya Invest AS, ett investmentbolag ägt av familjen Bekken, vilket ägde 82 107 826 aktier den 31 december 2020.
** Christian Bekken är medlem i familjen Bekken. Utöver innehavet om 5 952 aktier ägde familjen Bekken 85 939 920 aktier genom sina investmentbolag Frøya Invest AS, KMC Family AS  
 och BEWI Holding AS.
***  Stig Waernes är CEO i BEWI Holding AS, ett investmentbolag ägt av familjen Bekken, vilket ägde 1 616 739 aktier den 31 december 2020. 
**** Per Nordlander är partner i Verdane group, rådgivare till och manager för Verdanes fonder Verdane Eft III, SPV K/S och Verdane Skuld 1 AS. Per Nordlander är också i styrelsen för VC  
 2019 (D) och (E), totalt ägare till 22 500 000 aktier i BEWI ASA. 
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Ledningsgrupp

Marie Danielsson 
Chief Financial Officer.
Född: 1975.
Anställd: 2015.
Utbildning: Filosofie Magister, 
Stockholms universitet.
Yrkesbakgrund: Revisor KPMG, 
Vice President Financial Control 
and Taxes, Haldex AB.
Nationalitet: Svensk.
Aktier i BEWI ASA per den 
31 december 2020: 180 952.
Optioner i BEWI ASA per den 
31 december 2020: 250 000.

Jonas Siljeskär
Chief Executive Officer and Chief 
Operating Officer.
Född: 1972.
Anställd: 2010.
Utbildning: Ingenjör, Dalarnas 
universitet.
Yrkesbakgrund: Vd BEWiSynbra 
RAW; Chief Operating 
Officer Gustafs Inredningar, 
Produktionsdirektör Tomoko 
Hus.
Nationalitet: Svensk.
Aktier i BEWI ASA per den 
31 december 2020: 99 702.
Optioner i BEWI ASA per den 
31 december 2020: 250 000.

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.
Aktier i BEWI ASA per den 
31 december 2020: 5 952.
Optioner i BEWI ASA per den 
31 december 2020: 125 000.
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Förvaltningsberättelse 2020

OM BEWiSYNBRA GROUP 
Verksamhet och säte
BEWiSynbra (”BEWiSynbra” eller ”bolaget”) omfattar BEWiSynbra 
Group AB (publ) och alla dess dotterföretag och intresseföretag. 
BEWiSynbra är helägt av BEWI ASA, ett norskt publikt aktiebolag. 
Bolaget har en integrerad och cirkulär affärsmodell: Från produktion 
av råmaterial och slutprodukter, insamling av förbrukat material 
för återvinning och återanvändning av återvunna material till nytt 
råmaterial och nya slutprodukter.
 Koncernen har sitt säte i Solna, Sverige, och hade totalt 38 
produktionsanläggningar i sju länder per den 31 december 2020: 9 
i Norge, 7 i Sverige, 4 i Finland, 8 i Danmark, 6 i Nederländerna, 1 i 
Belgien och 3 i Portugal. Koncernen har också 3 lagerställen i Norge, 
flera försäljnings- och administrativa kontor i dessa länder, samt 
minoritetsintressen i ytterligare 15 anläggningar i Tyskland, Frankrike 
och England. 
 BEWiSynbras verksamhet är organiserad i tre rörelsesegment: 
Segmentet RAW för tillverkning av råmaterial samt bolagets två 
downstream segment Insulation och Packaging & Components 
(P&C). 
 Segmentet RAW utvecklar och producerar råmaterialet vit och 
grå expanderbar polystyren, så kallade EPS-pärlor, alternativt cell-
plast, samt BioFoam, ett helt biobaserat partikelskum. Råmaterialet 
saluförs både internt och externt för vidare produktion av slutpro-
dukter. 
 Segmentet Insulation utvecklar och tillverkar ett omfattande  
sortiment isoleringsprodukter för byggnadsindustrin. Materialet 
består främst av EPS och XPS. BEWiSynbra är en av de större europe-
iska tillverkarna av EPS-baserade isoleringsprodukter. 
 Segmentet P&C utvecklar, tillverkar och distribuerar standard-
mässiga och kundanpassade förpackningslösningar och tekniska 
komponenter för kunder inom många industrisektorer. Exempel är 
EPS-lådor för transport av färsk fisk och andra livsmedel, skyddan-
de förpackningar för läkemedel och elektronik, återanvändbara 
plastlådor, samt komponenter för fordons- och HVAC-branscherna. 
Materialen utgörs främst av EPS, EPP, papper/fiber samt fabricated 
foam. 
 För ytterligare information om segmenten, se avsnittet “Seg-
mentsinformation”.

Vision, mission och värderingar
BEWiSynbras vision är: Vi skyddar människor och varor för en 
bättre vardag.
Det innebär att ta ansvar och att anpassa bolagets verksamhet till 
morgondagens förväntningar. Genom att hantera hela värdekedjan 
– från produktion av råmaterial och slutprodukter till återvinning av 
förbrukade produkter tillbaka till nytt råmaterial – kan BEWi- 
Synbra sluta cirkeln och leda förändringen i riktning mot en cirkulär 
ekonomi. 

BEWiSynbras mission är: Koncernen ska skapa värde genom att 
erbjuda hållbara förpackningar, komponenter och isolerings- 
lösningar med innovativa och effektiva metoder. 

Styrelsen och den verkställande direktören för BEWiSynbra Group AB (publ), med organisations-
nummer 556972-1128, registrerat i Sverige och med säte i Solna, avger härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Koncernen har starka kärnvärderingar som är djupt rotade i organi-
sationen, vilka ska säkra kundfokus och fungera som viktiga riktlinjer 
i det dagliga arbetet:
• Ansvarstagande
• Stolt
• Stabil
• Kvalitetsmedveten 

Strategiska prioriteringar
BEWiSynbra har tre strategiska prioriteringar:
• Innovation för mer hållbara material, produkter, lösningar och 

produktionsprocesser 
• En cirkulär ekonomi, för att bli en CO2-effektiv leverantör av  

förpackningar, komponenter och isoleringslösningar och det 
första företaget i branschen som sluter cirkeln

• Lönsam tillväxt genom organiska tillväxtinitiativ och tillfällen  
till förvärv som tillför koncernen ökad återvinningskapacitet,  
geografisk expansion och ytterligare stärkta marknadspositioner

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 
av lösningar för förpackningar och/eller isolering på samtliga sina 
marknader. Hållbarhet är koncernens strategiska drivkraft. BEWi-
Synbra kommer att leda förändringen mot en cirkulär ekonomi och 
strävar efter att minimera sin miljömässiga påverkan genom att 
skapa hållbara produkter och sluta cirkeln genom återvinning. 

Marknader och kunder 
BEWiSynbra betjänar ett stort antal slutmarknader genom att 
erbjuda säkra, effektiva och hållbara lösningar. Omkring 55 procent 
av koncernens nettoomsättning emanerar från byggbranschen, 
inklusive försäljning av råmaterial till denna bransch. Livsmedelsför-
packningar står vidare för omkring 25 procent, fordonsindustrin för 
omkring 5 procent och övriga branscher för omkring 15 procent. 
 Koncernen har produktionsfaciliteter i sju länder och försäljnings- 
intäkter från mer än 20 länder. Koncernens diversifierade och 
integrerade affärsmodell har visat sig robust under 2020, då både 
påverkan av covid 19-pandemin varierade i regioner och på slut-
marknader, men också då råmaterialpriserna varit relativt volatila. 
Råmaterialpriserna var lägre under 2020 än under 2019, vilket ledde 
till lägre försäljningspriser och nettoomsättning, särskilt inom 
segmentet RAW men även i segmenten Insulation och Packaging & 
Components. De lägre råmaterialpriserna påverkade lönsamheten 
positivt i de två downstream-segmenten.
 Som ett resultat av koncernens diversifierade exponering för slut-
marknader är generell ekonomisk tillväxt på koncernens relevanta 
geografiska marknader en tillväxtfaktor för koncernen. Koncernen är 
exponerad för större delen av Europa, men huvuddelen av verksam-
heten utförs i länder i västra och norra Europa. Efterfrågan på EPS 
fortsätter öka beroende på dess unika egenskaper och mångsidig-
het, vilket gör den relevant för ett stort antal användningsområden. 
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Trenden drivs av attraktiva egenskaper som låg vikt, slitstyrka, 
flexibilitet, kostnadseffektivitet och återvinningsbarhet. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2020
Covid-19 pandemin
Covid-19 pandemin orsakade störningar i världsekonomin med 
ökad osäkerhet beträffande utvecklingen för regioner och bran-
scher under 2020. BEWiSynbras integrerade och diversifierade 
affärsmodell har visat sig vara mycket robust och motståndskraftig. 
Vissa branscher påverkades mycket negativt medan andra påver-
kades mindre och ytterligare andra noterade ökade volymer under 
2020 jämfört med 2019. 
 Under året vidtog BEWiSynbra åtgärder för att minska kostnader 
och använde stödåtgärder i begränsad omfattning implementerade 
av de europeiska länderna. Korttidsarbete och tillfälliga permit-
teringar infördes i länder där intäkter och produktion påverkades 
mest. 
 Temporära statsbidrag uppgick till 0,5 MEUR för helåret 2020.  
Olika statliga initiativ för att senarelägga inbetalningar av bolagsskatt, 
moms och socialförsäkringar användes under året, varav de flesta 
uppskjutna betalningar reglerades under fjärde kvartalet. Per den 31 
december 2020 hade totalt 1,2 MEUR i olika skatter skjutits upp.

Inlösen av obligationslån
Den 3 mars offentliggjorde BEWiSynbra sin rätt att påkalla förtida  
inlösen av ett senior secured floating rate bonds som emitterades 
av BEWiSynbra den 8 juni 2017 uppgående till 550 MSEK med slut-
ligt förfallodatum den 8 juni 2020. Obligationerna återköptes till  
100 procent av det aggregerade nominella beloppet. 

Förvärv och nyetableringar
Under 2020 genomförde BEWiSynbra flera förvärv och nyetable-
ringar, samtliga i linje med koncernens strategiska prioriteringar 
beträffande tillväxt och förstärkning av koncernens cirkulära 
verksamheter. 

Förvärv av isoleringsfabrik i Norrköping
I januari offentliggjorde BEWiSynbra sitt förvärv av en isolerings- 
fabrik i Norrköping. Förvärvet stöder bolagets strategi att stärka sin 
position på den nordiska isoleringsmarknaden. Den nya fabriken 
ger tillgång till stora volymer av extruderad polystyren, vilket 
möjliggör för BEWiSynbra att erbjuda sina kunder en kombination 
av EPS och XPS.
 Under 2020 investerade BEWiSynbra i modern extruderingstek-
nologi och maskiner vid fabriken för att möjliggöra förbättrad effek-
tivitet och kapacitet. Som planerat överfördes också verksamheten 
som tidigare fanns i Norrtälje till den nya fabriken i Norrköping, 
varpå fabriken i Norrtälje stängdes under fjärde kvartalet. Fabriken 
är dessutom utrustad för att återvinna stora volymer av förbrukad 
XPS i nya produkter. Placeringen i centrala Sverige möjliggör effektiv 
tillförsel till kunderna på den nordiska byggmarknaden. 

Förvärv av holländskt återvinningsföretag
I slutet av februari offentliggjorde bolaget sitt förvärv av 75 procent 
av det holländska återvinningsbolaget De Wijs-van Loon inklusive 
dess dotterbolag Poredo B.V. Bolagen är aktiva inom återvinning av 
expanderad polystyren (EPS), främst i södra delen av Nederländer-
na. Verksamheterna omfattar insamling av förbrukat förpacknings-
material av EPS och rengöring och omvandling av förbrukad EPS. 
Slutprodukterna används i ursprungsskick av företag i branscher för 

mindre möbler, bygg- och trädgårdsverksamhet. 

Etablering av återvinningsbolag i Danmark 
I juni offentliggjorde BEWI förvärvet av delar av tillgångarna, 
inklusive en extruder för återvinning, från det danska återvinnings-
bolaget EPS Recycle. Bolaget etablerade därpå återvinningsbolaget 
BEWiSynbra Circular Denmark A/S. Tillgångarna integrerades i den 
danska verksamheten och återvinningsverksamheten startade 
i december, vilket tillförde ytterligare återvinningskapacitet till 
koncernen. 

Förvärv av 49 procent av Jablite Group i UK
Den 22 juni offentliggjorde BEWiSynbra förvärvet av en minori-
tetsandel i Jablite Group, ett nyligen bildat brittiskt bolag för isole-
ringar och förpackningar av EPS, sprunget ur Jablite, en tillverkare 
och leverantör av EPS-produkter för tillämpningar för isolering och 
infrastruktur, samt systerbolaget Styropack, en tillverkare av EPS-för-
packningar. Bolaget ägs gemensamt med delar av dess tidigare 
ledningsgrupp. 

Etablering av ny fabrik för fisklådor i Senja i Norge
I augusti offentliggjorde BEWiSynbra att det ingått ett långsiktigt 
avtal med SalMar för leverans av EPS-boxar till SalMars nya slakteri 
och förädlingsfabrik i Senja i norra Norge, InnovaNor. BEWI etablerar 
därmed sin femte fabrik för fisklådor i Norge vid Senja.

BEWI Drift Holding (BDH) i Norge
Den 17 augusti offentliggjorde BEWiSynbra förvärvet av det norska 
förpackningsföretaget BEWi Drift Holding (BDH). BDH bestod främst 
av fyra verksamheter, Nordic Emballasje, Norplasta, Biobe och 
Tommen Gram, med tre produktionsanläggningar i Norge samt 
säljkontor i Norge, Island, Sverige, Danmark, Ryssland och Litauen. 
 Förvärvet stärkte BEWiSynbras marknadsposition avsevärt i 
Norge och försåg bolaget med en utökad produktportfölj. Total 
köpeskilling uppgick till ca 38,5 MEUR, av vilket 9,5 MEUR betalades 
genom en riktad nyemission av aktier i BEWiSynbra och resterande 
del genom en kombination av kontant köpeskilling och reglering av 
skulder. BDH:s verksamhet bidrog med 34,8 MEUR till koncernens 
nettoomsättning och 3,5 MEUR till justerad EBITDA för 2020. För 
2019 uppgick BDH:s intäkter och EBITDA till cirka 850 MNOK respek-
tive 55 MNOK. 

Avyttring av fastigheter 
Under 2020 avyttrade BEWiSynbra flera fastigheter i linje med 
bolagets strategi för tillväxt. Avyttringarna frigör kapital som ökar 
bolagets finansiella flexibilitet. Fastigheterna har sålts i sale-and- 
leaseback transaktioner till KMC Properties. 
 Under andra kvartalet såldes en fastighet i Sverige för en 
nettoköpeskilling om 4,4 MEUR och under tredje kvartalet såldes 
två fastigheter i Danmark för en köpeskilling om cirka 10,2 MEUR. 
Under fjärde kvartalet såldes fyra fastigheter i Nederländerna för en 
köpeskilling om 33,0 MEUR, av vilka 5,7 MEUR reglerades i aktier i 
det på Oslobörsen noterade bolaget KMC Properties ASA. 

Övriga händelser
Moderbolaget BEWi ASAs aktier togs upp till handel på handelsplat-
sen Euronext Growth (tidigare Merkur Market) den 28 augusti 2020. 
Under det fjärde kvartalet förberedde bolaget en notering på Oslo 
Børs och hade den 18 december 2020 sin första handelsdag på Oslo 
Børs under symbolen BEWI.
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
Alla belopp inom parentes är jämförelsesiffror för 2019 om inte annat 
anges. 
Den följande finansiella översikten är baserad på koncernredovis-
ningen för BEWiSynbra med dotterbolag. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS).
 Enligt styrelsen ger koncernens rapport över totalresultatet, 
finansiell ställning, förändringar i eget kapital och kassaflöde, samt 
noter, tillfredsställande information om verksamheten, finansiell 
ställning och koncernens och moderbolagets position per den 31 
december 2020. 

Koncernens rapport över totalresultatet 
Nettoomsättningen ökade till 462,6 MEUR (429,9) för 2020 mot-
svarande en ökning om 7,6%. Ökningen drevs av förvärv. Lägre 
råvarupriser påverkade omsättningen negativt i alla tre segmenten. 
Förutom en nedgång på marknaden för isoleringsprodukter i  
Benelux var volymerna stabila eller utvecklades positivt jämfört 
med 2019 i alla regioner och segment. 
 Justerad EBITDA ökade med 14,4 MEUR till 66,2 MEUR (51,8) av 
vilka 4,1 MEUR var relaterade till förvärv. Förbättringen drevs främst 
av större volymer i segmentet RAW och den norska verksamheten 
för fisklådor. Bruttomarginalen för styren (GAP) förbättrades under 
året, beroende på en stark underliggande efterfrågan. Gynnsamma 
råvarupriser påverkade downstream-segmenten positivt, särskilt 
Insulation. Dessutom påverkades resultaten för 2020 positivt av en 
god kostnadskontroll och en god utveckling i de svenska verksam-
heterna. 
 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 42,5 MEUR (20,3) för helåret, 
positivt påverkat av reversering av negativ goodwill om 3,5 MEUR 
avseende ett intressebolag i Frankrike. Realisationsvinster om 6,3 
MEUR från sale and leaseback-transaktioner och avyttring av  
maskiner bidrog också positivt. 
 Finansiella poster, netto, uppgick till -7,3 MEUR (-11,0) för 2020 och 
påverkades positivt av en förändring i verkligt värde av aktier om 3,9 
MEUR. 
 Skatter uppgick till 3,0 MEUR (3,7) för 2020, inklusive en positiv  
effekt om 4,9 MEUR relaterad till sale och leaseback-transaktioner 
som redovisats under året. Skatten påverkades också positivt av 
den skattefria omvärderingen av aktier och justerat för dessa  
engångsposter var den effektiva skattesatsen 30%. 
 Nettoresultatet för 2020 uppgick till 32,2 MEUR (5,6).

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Koncernens finansiella ställning
Per den 31 december 2020 uppgick de totala tillgångarna till 540,1 
MEUR, jämfört med 445,1 MEUR per den 31 december 2019. Ökning-
en sedan föregående år förklaras främst av förvärv. 
 Det egna kapitalet uppgick till 189,7 MEUR, motsvarande en soli-
ditet om 35,1%, per den 31 december 2020 jämfört med 150,1 MEUR 
vid årsskiftet 2019. 
 Nettoskulden uppgick till 177,4 MEUR per den 31 december 2020 
(98,9 exklusive IFRS16) jämfört med 134,4 MEUR vid årsskiftet 2019 
(101,5 exklusive IFRS16). Ökningen från slutet av 2019 utgörs främst 
av IFRS 16 leasingskulder i förvärvade bolag.
 Likvida medel uppgick till 44,2 MEUR per den 31 december 2020 
jämfört med 56,3 MEUR vid årsskiftet 2019. 

Koncernens kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,5 
MEUR (35,9), inklusive en ökning av rörelsekapitalet om 5,1 MEUR 
(minskning om 5,7). Ökningen av rörelsekapital under 2020 är främst 
hänförligt till förvärvade bolag och ökade affärsvolymer. Statliga 
initiativ relaterade till covid-19 och inbetalning av moms och sociala 
avgifter hade en positiv påverkan om 1,2 MEUR för helåret.
 Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 2,7 MEUR 
(-19,1). Försäljningar av fastigheter och andra anläggningstillgång-
ar bidrog till kassaflödet med 43,3 MEUR. För en översikt över de 
huvudsakliga investeringarna, se avsnittet Investeringar nedan. 
 Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -49,1 
MEUR (16,1), främst påverkat av återbetalning av obligationslån om 
14,8 MEUR och refinansiering av förvärvade bolag. 

Investeringar
BEWiSynbra har fastställt ett finansiellt mål om årliga investeringar 
om 12,5–15,0 MEUR, exklusive etablering av greenfield-projekt. Då 
koncernen är i en tillväxtfas, kommer det finansiella målet för inves-
teringar att revideras.
 Osäkerheten på marknaden under 2020 innebar lägre inves-
teringar (CAPEX) för den löpande verksamheten. Koncernen 
investerade emellertid mer i greenfield-projekt och andra projekt 
relaterade till särskilda kundkontrakt som ska säkra framtida tillväxt. 
 Investeringarna uppgick till 26,6 MEUR (14,3), av vilka 13,3 MEUR 
var relaterade till greenfield-projekt. Se nedan för ytterligare infor-
mation om investeringsprogrammet/greenfield projekten. 
 BEWiSynbra bedömer att investeringarna för 2021 ska ligga i linje 
med det offentliggjorda finansiella målet, utöver investeringar om 
cirka 7,5 MEUR för att färdigställa pågående investeringsprogram 
vilka beskrivs nedan. Summan exkluderar ytterligare investeringar i 
koncernens ERP-system, vilka är beroende av projektets framsteg.

Pågående investeringsprogram
Packaging & Components Norge
BEWiSynbra etablerar en ny fisklådefabrik i Senja i Norge, där kon-
cernen har ett långsiktigt leveransavtal med SalMar. Produktions-
start planeras till tredje kvartalet 2021.
 Koncernen investerar också i ny teknologi vid fabriken i Stjørdal 
för tillverkning av gjutna komponenter enligt ett leveransavtal med 
en ny kund verksam inom energisektorn. Produktionsstart planeras 
till första halvan av 2021. 

Insulation Sverige
I början av 2020 offentliggjorde BEWiSynbra förvärvet av en isole-
ringsfabrik i Norrköping. Som tidigare kommunicerats involverade 
projektet också investeringar i teknologi och maskiner. 
 Projektet fortsatte under 2020, inklusive investeringen i modern 
extruderingsteknologi vid den nya fabriken för att förbättra produk-
tionskapaciteten och effektiviteten. Som planerat överfördes också 
verksamheten som tidigare fanns i Norrtälje till den nya fabriken i 
Norrköping varpå fabriken i Norrtälje stängdes under fjärde kvarta-
let.

Circular Portugal
Som tidigare kommunicerats har BEWiSynbra investerat i en green-
field-återvinningsverksamhet i Portugal, inklusive en ny produk-
tionslina för extrudering. Den nya produktionslinan ökar bolagets 
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återvinningskapacitet med mer än 10 000 ton, vilket innebär en 
betydande förstärkning i linje med bolagets strategiska prioritering 
att bli helt cirkulärt. Produktionen började under fjärde kvartalet 
och planen är att skala upp verksamheten under 2021. 

ICT
För att möjliggöra ytterligare tillväxt investerade BEWiSynbra i en ny 
ICT-plattform med ny infrastruktur under 2020. Den nya plattfor-
men kan skalas upp respektive ner efter behov. Under de komman-
de åren kommer ytterligare investeringar att göras i ett nytt och 
modernt ERP-system och mallar kommer att utvecklas under 2021 
och 2022. Implementeringen av ERP-systemet kommer att beslutas 
av koncernens dotterbolag baserat på en utvärdering av uppnådda 
fördelar.

Segmenten 
Segment RAW
Segmentet RAW utvecklar och producerar vit och grå expanderbar 
polystyren, så kallade EPS-pärlor eller cellplast samt Biofoam, ett 
helt biobaserat partikelskum. Råmaterialet saluförs både internt och 
externt för vidare produktion av slutprodukter. Efter expandering 
respektive extrudering av polystyrenpärlorna, kan materialet form-
gjutas eller på annat sätt bearbetas till en mängd olika slutproduk-
ter och användningsområden. BEWiSynbra har totalt två anlägg-
ningar, en i Borgå i Finland och en i Etten-Leur i Nederländerna för 
tillverkning av råmaterial.

Nyckeltal – Belopp i MEUR (utom procent)

2020 2019

Nettoomsättning 191,2 206,7

Varav internt 56,5 71,6

Varav externt 134,7 135,1

Rörelsekostnader -181,8 -201,7

Justerad EBITDA 9,4 5,0

Justerad EBITDA % 4,9% 2,4%

Jämförelsestörande poster 0,5 -0,1

EBITDA 9,9 4,9

Avskrivningar -3,7 -3,5

Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 191,2 MEUR (206,7). 
Segmentet hade en total volymökning om cirka 12%. Lägre råmate-
rialpriser resulterade dock i en försäljningsminskning om 7,5%.
 Justerad EBITDA ökade till 9,4 MEUR under 2020 (5,0) driven av 
större volymer, stabil produktion och förbättrad bruttomarginal.

Segment Insulation
Segmentet Insulation utvecklar och tillverkar ett omfattande sorti-
ment isoleringsprodukter för byggnadsindustrin. Materialet består 
främst av EPS och XPS. BEWiSynbra är en av de större europeiska 
tillverkarna av EPS-baserade isoleringsprodukter. Benelux är den 
största marknaden och representerar mer än 50% av segmentets 
totala försäljning. 

Den övervägande delen av isoleringsprodukter används till 
husgrunder, en mindre del till väggar och tak. Åtgärder för högre 
energieffektivitet är viktiga drivkrafter för efterfrågan på den euro-
peiska byggmarknaden. Effektiv isolering av väggar, tak och golv är 
det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå högre energieffektivitet 
och minska utsläppen av växthusgaser. 
 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. 
 Totalt har BEWiSynbra 17 fabriker i sex länder för tillverkning av 
isoleringsprodukter. Koncernen har också minoritetsintressen i sex 
fabriker i Frankrike, sex fabriker i Tyskland och tre i Storbritannien.

Nyckeltal – Belopp i MEUR (utom procent)

2020 2019

Nettoomsättning 146,6 139,3

Varav internt 2,4 2,1

Varav externt 144,1 137,2

Rörelsekostnader -120,1 -117,0

Justerad EBITDA 26,5 22,3

Justerad EBITDA % 18,1% 16,0%

Jämförelsestörande poster 5,9 -1,4

EBITDA 32,4 20,9

Avskrivningar -7,4 -4,9

Nettoomsättningen ökade 5,2% och uppgick till 146,6 MEUR (139,3) 
för helåret 2020. Exklusive förvärv minskade omsättningen 5,7%. 
Volymerna i Norden var stabila under året medan en inbromsning 
noterades i Benelux.
 Justerad EBITDA ökade till 26,5 MEUR för helåret (22,3), vilket 
motsvarar en marginalökning från 16,0% till 18,1%. Exklusive förvärv, 
ökade justerad EBITDA 11,8% till 26,5 MEUR. Den positiva utveck-
lingen förklaras av lägre råmaterialpriser och en anpassad kostnads-
struktur, liksom av positiv utveckling och bidrag från den svenska 
verksamheten och koncernens intressebolag i Tyskland. 

Segment Packaging & Components (P&C)
Segmentet P&C utvecklar och tillverkar kundanpassade och stan-
dardmässiga förpackningslösningar och tekniska komponenter för 
kunder inom många industrisektorer. Exempel är lådor för transport 
av färsk fisk och andra livsmedel, skyddande förpackningar för läke-
medel och elektronik, samt komponenter för bilar och värmesys-
tem. BEWiSynbra är en av världens största leverantörer av fiskboxar 
till fiskodlingsindustrin i Norge, världens största exportör av färsk 
lax och till industrin för vildfångad fisk i Portugal. Materialen utgörs 
främst av EPS, EPP samt fabricated foam. 
 Totalt har BEWiSynbra 19 fabriker i sex länder för produktion av 
förpackningslösningar och komponenter. Koncernen har också 
minoritetsintressen i två fabriker i Storbritannien.
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Nyckeltal – Belopp i MEUR (utom procent)

2020 2019

Nettoomsättning 179,9 157,6

Varav internt 2,3 2,5

Varav externt 177,6 155,1

Rörelsekostnader -145,8 -128,7

Justerad EBITDA 34,1 28,9

Justerad EBITDA % 19,0% 18,3%

Jämförelsestörande poster 2,1 -0,4

EBITDA 36,2 28,4

Avskrivningar -12,3 -11,5

Nettoomsättningen för helåret 2020 ökade 14,2% till 179,9 MEUR 
(157,6). Justerad för förvärv, minskade nettoomsättningen 2,8%. 
Då de försålda volymerna ökade, förklaras den negativa organiska 
tillväxten med lägre försäljningspriser som en konsekvens av lägre 
råmaterialpriser.
 Justerad EBITDA ökade 18,3% till 34,1 MEUR (28,9). Exklusive 
förvärv ökade justerad EBITDA 10,3%. Volymökning, produktmix, 
fortsatt gott resultat från omstruktureringen i Sverige och god 
kostnadskontroll bidrog samtliga till den goda utvecklingen. 

Circular och koncernen
BEWiSynbra Circular (Circular) ansvarar för att öka koncernens 
insamling och återvinning av EPS. Sedan verksamheten etablerades 
2018 har Circular lanserat ett flertal aktiviteter för att öka insamling 
och återvinning av EPS. BEWiSynbra har offentliggjort en årlig mål-
sättning om återvinning av 60,000 ton EPS, vilket kommer att göra 
koncernen fullt ut cirkulär. Mängden utgör omkring en tredjedel 
av BEWiSynbras årliga produktion, vilket är den del av BEWiSynbras 
produkter med en livslängd på mindre än ett år, som hamnar på 
slutmarknader. De övriga två tredjedelarna av volymen används 
för produkter med en livstid på mer än ett år, d.v.s. cykelhjälmar, 
fordonskomponenter, isolering i byggnader och liknande. 
 I slutet av 2020 hade Circular en årlig återvinningskapacitet på 
omkring 20,000 ton. Kapaciteten stärktes avsevärt under året, i 
synnerhet efter uppbyggnaden av den nya återvinningsenheten i 
Portugal i oktober. 
 Intäkter och kostnader för koncernfunktioner som inte är relate-
rade till något av segmenten, redovisas som oallokerade kostnader. 
Detta inkluderar kostnader relaterade till koncernens cirkulära 
verksamheter, affärsutveckling och andra koncernfunktioner. 
 För helåret 2020 uppgick de oallokerade kostnaderna till -3,8 
MEUR (-4,4), av vilka 0,6 MEUR var relaterade till den nya återvin-
ningsfabriken i Portugal. 

Finansiering och likviditet 
Per den 31 december 2020 hade moderbolaget två utestående 
obligationer. 155 MSEK utestående vid årets början, av obligations-
lånet om 550 MSEK som emitterades 2017, inlöstes i sin helhet den 3 
april 2020. Obligationslånen redovisas enligt effektivräntemetoden 
till upplupet anskaffningsvärde, efter avdrag för transaktionskostna-
der. I januari 2020 utökade koncernens huvudbank checkräknings-
krediten med 100 MSEK till 375 MSEK (motsvarande 37,4 MEUR). Per 
den 31 december var 0,4 MEUR utnyttjat. Koncernen har också ett 
antal skulder i förvärvade bolag som inte reglerats efter förvärvet, 
såsom skulder till kreditinstitut, samt skulder avseende leasing. 

Moderbolagets resultat och finansiella ställning 
BEWiSynbra Group AB (publ.) är koncernens moderbolag. Resultat 
efter skatt uppgick till 12,3 MSEK (15,8) för helåret. 
 Per den 31 december 2020 uppgick eget kapital i moderbolaget 
till 1 532,2 MSEK jämfört med 1 389,3 MSEK per den 31 december 
2019.

Föreslagen utdelning av nettovinsten 
Följande medel står till årsstämmans förfogande: 

Belopp i KSEK

Överkursfond 1 499 199

Balanserat resultat 19 367

Årets resultat 12 262

Till årsstämmans förfogande 1 530 828

Styrelsen föreslår följande disposition:

I ny räkning överföres 1 530 828

FORSKNING OCH UTVECKLING 
BEWiSynbra har tre strategiska prioriteringar, av vilken innovation 
– för mer hållbara material, produkter, lösningar och produktions-
processer – är en. Koncernens program för forskning och utveckling 
(R&D) utförs i Borgå i Finland och i Etten-Leur i Nederländerna där 
koncernen bedriver produktion av råmaterial. Produktutveckling 
sker delvis baserat på egenutvecklad teknologi och delvis genom 
köpta licenser och externa avtal. 

MEDARBETARE OCH ORGANISATION 
BEWiSynbras viktigaste tillgång är medarbetarnas kunskaper och 
kompetens. Per den 31 december 2020 hade BEWiSynbra-koncernen 
1 437 medarbetare, en ökning från 1 266 per den 31 december 2019. 
Medelantalet anställda i koncernen under 2020 var 1 369 jämfört 
med 1 254 under 2019.

HÅLLBARHETSRAPPORT 
BEWiSynbra Groups hållbarhetsrapport avser verksamhetsåret 2020. 
Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna 
i den svenska årsredovisningslagen. Rapporten omfattar moderbo-
laget BEWiSynbra Group AB och samtliga enheter som konsolideras 
i koncernredovisningen (se specifikation i Moderbolaget not 7). 
Arbetet med rapporten är resultatet av en genomlysning av koncer-
nens mest väsentliga hållbarhetsaspekter och har inspirerats av Glo-
bal Reporting Index (GRI). I de fall där resultatindikatorer upprättas 
med vägledning av GRI kommer detta att anges med en *. Tillämp-
ningen av GRIs ramverk kommer stegvis att utökas. Hållbarhetsrap-
porten finns på följande sidor: Affärsmodell sidorna 12–13, Risker 
och riskhantering sidorna 55–57 och Policies och styrning sidorna 
31–54. Styrelsen för BEWiSynbra har vid undertecknande av års- och 
koncernredovisningen också godkänt hållbarhetsrapporten.  

MILJÖPÅVERKAN 
Miljöpåverkan (anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken). 
Produktion av EPS från styrenmonomerer är i Sverige en anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Samtliga svenska pro-
duktionsenheter är anmälda för denna verksamhet samt godkända 
och miljöcertifierade. Produktion av EPS från styrenmonomerer 
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utförs i produktionsanläggningarna för RAW i Borgå i Finland och 
i Etten-Leur i Nederländerna. Miljöpåverkan beskrivs närmare i 
hållbarhetsrapporten.

RISKER OCH RISKHANTERING 
BEWiSynbra är exponerad för ett antal riskfaktorer kategoriserade 
i operationella risker, inklusive marknadsrisk och risker relaterade 
till produktionen, legala risker, risker relaterade till hållbarhet och 
finansiella risker. En av de viktigaste riskfaktorerna är koncernens 
exponering för förändringar i priset på råvaran styrenmonomerer.
Råvaran handlas på världsmarknaden och köps i en kombination 
på spot- och kontraktspriser. Inköpspriset är kopplat dels till tillgång 
och efterfrågan dels till oljepriset. Priset på styren sätts i dollar och 
euro och innebär naturligt en riskexponering mot de nordiska va-
lutorna. 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 Europakommis-
sionen 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 förvärvet 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 osäker-
hetsfaktorerna återfinns i not 3 Finansiell riskhantering. En översikt 
av koncernens viktigaste operationella risker, legala risker och 
hållbarhet återfinns i en separat sektion av denna årsredovisning. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
Den 13 april 2021 offentliggjorde BEWiSynbra att koncernen förvär-
vat 51% i det danska förpackningsbolaget Honeycomb Cellpack A/S. 
Honeycomb erbjuder lösningar inom skyddsförpackningar, inklusive 
design, utveckling och tillverkning av hållbara förpackningar som är 
både återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. Förpacknings-
produkterna kan vara komplement eller alternativ till produkter av 
expanderad polystyren (EPS).
 Honeycombs geografiska fokus har varit de nordiska länderna. I 
denna region har bolaget haft ett flertal nära och långlivade relatio-
ner med välkända och stora kunder. Omsättningen för Honeycomb 
under 2019 uppgick till närmare 30 MDKK. Detta adderar till BEWi-
Synbras existerande årliga omsättning från förpackningsmaterial av 
papper, vilken uppgår till ca 150 MNOK. BEWiSynbra har också en 
option att förvärva resterande 49% av aktierna i Honeycomb.

AKTIER OCH AKTIEÄGARINFORMATION 
BEWiSynbra Group AB är helägt av BEWI ASA (Reg. No. 925 437 948) 
registrerat i Frøya, Norge. BEWI ASAs aktier är noterade på Oslo Børs.

UTSIKTER 
Hittills under 2021 har affärsvolymerna varit stabila och den under-
liggande utvecklingen på marknaden i de flesta länder präglas av 
försiktig optimism tack vare de vaccinationsprogram mot covid-19 
som nu införs i de europeiska länderna. Fortfarande är osäkerheten 
stor hur pandemin kommer att utvecklas och potentiellt påverka 
vissa slutmarknader. BEWiSynbra följer utvecklingen noga och bo-
lagets diversifierade affärsmodell har visat sig mycket robust under 
utmanande omständigheter. 

Ett starkt resultat för 2020 i kombination med avyttringar av fastig-
heter ger BEWiSynbra en stark finansiell position vid inledningen av 
2021. Bolaget har ett fortsatt fokus på tillväxt i linje med sina strate-
giska prioriteringar, både beträffande befintliga initiativ för organisk 
tillväxt och attraktiva möjligheter gällande förvärv. 

Solna den 20 april 2021 

Styrelsen och verkställande direktören för BEWiSynbra Group AB 
(publ)
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Koncernens rapport över  
totalresultatet
MEUR Not 2020 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 462,6 429,9

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,9

Summa rörelsens intäkter 462,6 430,8

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 18 -181,1 -198,1

Handelsvaror 18 -35,2 -13,8

Övriga externa kostnader 7, 8, 10 -97,5 -90,7

Personalkostnader 6 -87,1 -80,9

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  
och immateriella tillgångar 12, 13 -30,4 -27,6

Resultat andelar intresseföretag 4,9 0,6

Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 6,3 -

Summa rörelsens kostnader -420,1 -410,5

Rörelseresultat 42,5 20,3

Finansiella intäkter 9 4,2 0,2

Finansiella kostnader 9 -11,5 -11,2

Finansiella poster – netto -7,3 -11,0

Resultat före skatt 35,2 9,3

Inkomstskatt 11 -3,0 -3,7

Årets resultat 32,2 5,6

Övrigt totalresultat:

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen:

Valutakursdifferenser -3,8 0,9

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen:

Omvärdering av nettopensionförpliktelsen 0,0 -1,2

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

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -3,8 -0,1

Summa totalresultat för året 28,4 5,5

Årets resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 32,3 5,6

Innehav utan bestämmande inflytande -0,1 0,0

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 28,5 5,5

Innehav utan bestämmande inflytande -0,1 0,0
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MEUR Note 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill 12 83,8 71,2

Övriga immateriella tillgångar 12 79,4 74,1

Summa immateriella tillgångar 163,2 145,3

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 70,0 63,1

Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 80,8 71,5

Inventarier, verktyg och installationer 13 10,2 10,5

Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar 13 9,3 3,2

Summa materiella anläggningstillgångar 170,3 148,3

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i intresseföretag 8,0 1,5

Pensionsmedel netto 3,2 3,0

Långfristiga fordringar intresseföretag 4,1 2,5

Andra långfristiga fordringar 0,0 0,2

Andel i andra företag 9,9 0,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 25,2 7,3

Uppskjutna skattefordringar 11 5,3 4,6

Summa anläggningstillgångar 16 364,0 305,5

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 22,2 19,9

Varor under tillverkning 1,6 1,0

Färdiga varor och handelsvaror 33,6 17,3

Summa varulager 57,4 38,2

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17 58,9 41,5

Skattefordran 3,0 0,3

Övriga kortfristiga fordringar 9,9 2,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 2,7 1,3

Övriga finansiella fordringar 0,0 -

Likvida medel 20 44,2 56,3

Summa kortfristiga fordringar 16 118,7 101,4

Summa omsättningstillgångar 176,1 139,6

SUMMA TILLGÅNGAR 540,1 445,1

Koncernens rapport över 
finansiell ställning
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MEUR Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 21 0,1 0,1

Övrigt tillskjutet kapital 143,9 134,4

Reserver -3,1 0,7

Balanserat resultat (inklusive årets resultat) 48,4 15,5

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 189,3 150,7

Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 -0,6

Summa eget kapital 189,7 150,1

SKULDER

Långfristiga skulder

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda 23 2,5 2,6

Övriga avsättningar 24 0,7 0,6

Uppskjutna skatteskulder 11 20,9 22,9

Obligationslån 22 137,9 137,4

Skulder till kreditinstitut 22 70,2 29,8

Summa långfristiga skulder 16 232,2 193,3

Kortfristiga skulder

Obligationslån 22 - 14,7

Skulder till kreditinstitut 22 13,5 8,7

Övriga finansiella skulder 0,9 0,5

Leverantörsskulder 54,5 45,0

Aktuella skatteskulder 6,6 4,7

Övriga kortfristiga skulder 16,5 6,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 26,2 21,7

Summa kortfristiga skulder 16 118,2 101,7

Summa skulder 350,4 295,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 540,1 445,1
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Rapport över förändringar 
koncernens i eget kapital

Belopp i MEUR
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat 

(inkl årets 
resultat) Summa

Innehav utan  
bestämmande 

inflytande

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2019 0,1 134,4 0,8 10,6 145,9 1,1 147,0

Årets resultat 5,6 5,6 0,0 5,6

Övrigt totalresultat -1 -0,1 -0,1

Summa totalresultat -0,1

Transaktioner med ägarna,  
redovisade direkt i eget kapital

Utdelning minoritet -0,1 -0,1

Förvärv minoritet

Summa transaktioner med aktieägare, 
redovisade direkt i eget kapital 0,0 0,0 -0,7 -0,7

Utgående balans per  
31 december 2019 0,7 15,5

Belopp i MEUR
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat 

(inkl årets 
resultat) Summa

Innehav utan  
bestämmande 

inflytande

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2020 0,1 134,4 0,7 15,5 150,7 -0,6 150,1

Årets resultat 32,3 32,3 -0,1 32,2

Övrigt totalresultat -3,8 -3,8 -3,8

Summa totalresultat -3,8 32,3 28,5 -0,1 28,4

Transaktioner med ägarna,  
redovisade direkt i eget kapital

Nyemission 0,0 9,5 9,5 9,5

Aktieägartillskott 3,3 3,3 3,3

Koncernbidrag -3,3 -3,3 -3,3

Skatt hänförligt till koncernbidrag 0,7 0,7 0,7

Förvärv av innehav utan  
bestämmande inflytande -0,1 -0,1 1,1 1,0

Aktierelaterade ersättningar IFRS 2 0,0 0,0 0,0

Summa transaktioner med aktieägare, 
redovisade direkt i eget kapital 0,0 9,5 0,6 10,1 1,1 11,2

Utgående balans per  
31 december 2020 0,1 143,9 -3,1 48,4 189,3 0,4 189,7



BEWiSynbra ÅRSREDOVISNING 2020 77

Koncernens rapport över kassaflöde

Belopp i MEUR Not 2020 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 42,5 20,3

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 29 19,1 26,9

Betald ränta och finansiella kostnader -10,4 -10,2

Erhållen ränta 0,2 0,1

Betald inkomstskatt -11,9 -6,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital 39,6 30,2

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager 0,2 3,8

Ökning/minskning av rörelsefordringar -9,5 8,7

Ökning/minskning av rörelseskulder 4,2 -6,8

Summa förändring av rörelsekapital -5,1 5,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,5 35,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12, 13 -26,6 -14,3

Rörelseförvärv 14 -10,8 -2,3

Förvärv av intresseföretag 15 -0,3 -0,2

Lämnade lån till intresseföretag 15 -3,2 -2,5

Övriga finansiella investeringar, inklusive engångsbetalning  
till pensionsstiftelser 0,1 0,1

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 43,3 -

Amortering av lån till intresseföretag 15 0,3 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,7 -19,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån, netto efter transaktionskostnader 22 0,4 64,5

Amortering av lån 22 -49,5 -44,7

Reglering valutaränteswap 22 - -3,6

Utdelning till minoritetsintressen - -0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -49,1 16,1

Periodens kassaflöde -11,9 32,9

Likvida medel vid periodens början 56,3 22,9

Kursdifferens i likvida medel -0,2 0,5

Likvida medel vid årets slut 20 44,2 56,3
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Redovisningsprinciper,  
bokslutskommentarer och noter
 Belopp i miljoner kronor (MEUR) om något annat inte anges.

KONCERNEN

NOT 1 ALLMÄN INFORMATION
BEWiSynbra Group AB (moderföretaget) och dess dotterföretag 
(sammantaget Koncernen) bedriver produktion, marknadsföring 
och försäljning av kundanpassade förpackningslösningar och iso-
leringsmaterial. Bolaget bedriver verksamhet genom dotterföretag 
i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, Nederländerna, Belgien, 
Portugal och Spanien och genom intressebolag i Tyskland, Frankrike 
och Storbritannien.
 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 underkoncernerna.
 Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med 
säte i Solna med adress Gårdsvägen 13, 169 70 Solna.
 BEWiSynbra Group AB är helägt av BEWI ASA (reg. Nummer 925 
437 948) med registrerad adress på Frøya, Norge. BEWI ASAs aktier är 
noterade på Oslo Børs.
 Styrelsen har godkänt denna koncernredovisning för offentliggö-
rande den 21 april 2021.

NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGS-
PRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
 Samtliga belopp redovisas i miljontals Euro (MEUR) 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 Komplet-
terande redovisningsregler för koncerner, samt International Financi-
al 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 an-
vändning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen 
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.
 Det har under 2020 inte tillkommit några nya IFRS standarder, 
eller ändringar i standarder, som har krävt någon förändring av 
redovisnings- eller värderingsprinciper.

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 bestämmande 
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 företa-
get. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 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 före-
tagets identifierbara nettotillgångar.
 Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 
 Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen 
redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande änd-
ringar 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 köpeskillingen är 
lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, 
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 
 Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostna-
der på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster och 
förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som 
är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna 
för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktie-
innehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i 
intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
 Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i intresseföretag 
initialt i koncernens balansräkning till anskaffningskostnad. Det 
redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncer-
nens andel av resultatet och övrigt totalresultat från sina intressefö-
retag efter förvärvstidpunkten. Koncernens andel av resultatet ingår 
i koncernens resultat och koncernens andel av övrigt totalresultat 
ingår i övrigt totalresultat i koncernen. Utdelningar från intresseföre-
tag 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 koncer-
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nens nettoinvestering i detta intresseföretag), redovisar koncernen 
inga ytterligare förluster såvida inte koncernen har påtagit sig 
förpliktelser eller har gjort betalningar å intresseföretagets vägnar. 
 Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess 
intresseföretag elimineras till omfattningen av koncernens innehav 
i intresseföretag. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte 
transaktionen utgör en indikation på nedskrivning av tillgången 
som överförs. Redovisningsprinciperna för intresseföretag har 
justerats om nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med 
koncernens redovisningsprinciper.

2.3 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funk-
tionell 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 Euro 
(EUR) som koncernens presentationsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakurs- 
vinster 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 funktionel-
la valuta till koncernens rapporteringsvaluta, Euro, till den valutakurs 
som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader för var och en av 
resultaträkningarna omräknas till Euro till den genomsnittskurs som 
förelegat vid varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som 
uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i 
övrigt totalresultat. 

2.4 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp 
varmed köpeskillingen överstiger 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 
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 förvärvade som 
en del av ett rörelseförvärv bedöms ha en obestämbar nyttjande 
period då koncernen gjort bedömningen att dessa kommer att 
driva försäljningen under en obestämbar framtid och nedskrivnings-
testas årligen på samma sätt som finns beskrivet för 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 ekono-
miska 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 reparationer och 
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den 
period de uppkommer. Inga avskrivningar görs på mark. Avskriv-
ningar 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 anläggningstill-
gång fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och 
det redovisade värdet. 

2.6 NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA  ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR
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 redovisa-
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de värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljnings-
kostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskriv-
ningsbehov 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 helfabrikat 
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 följan-
de kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultatet, finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffnings-
värde, finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 
och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella till-
gången 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, intressefö-
retag och joint ventures. Aktierna i KMC Properties ASA, noterade 
på Oslobörsen, ingår i denna kategori. Derivat redovisas till verkligt 
värde via resultatet. Positiva förändringar i verkligt värde på derivat 
redovisas som finansiella tillgångar. 

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

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet begrän-
sas 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 kredit-
institut, skulder avseende finansiell leasing och leverantörsskulder. 

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 försälj-
ningar av finansiella tillgångar redovisas på likviddagen. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassa-
flöden 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 till-
lämpning av effektivräntemetoden.

2.8.3 Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att 
kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med 
ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera 
skulden.

2.8.4 Nedskrivning finansiella instrument 
Vid varje bokslutsdatum nedskrivningstestas finansiella tillgångar 
värderade till upplupet anskaffningsvärde enligt modellen för för-
väntade kreditförluster (KFK). KFK utgör skillnaden mellan alla kon-
traktuella kassaflöden som förfaller i enlighet med kontraktet och 
alla kassaflöden som koncernen förväntar sig att erhålla, nuvärdes-
beräknade med den ursprungliga effektivräntesatsen. Nedskrivning-
ar 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 emissionslikviden.

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, redovisas de 
som långfristiga skulder.
 Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

2.13 UPPLÅNING
Skulder till kreditinstitut och skuld till närstående redovisas inled-
ningsvis 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 resultaträkningen 
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemeto-
den.
 Checkräkningskredit redovisas som skulder till kreditinstitut bland 
Kortfristiga skulder i balansräkningen.

2.14 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 sanno-
likheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid 
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regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En 
avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseen-
de en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. 
 Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas 
krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonterings-
ränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av 
det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade 
med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid 
förflyter redovisas som räntekostnad.

2.15 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den 
aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som 
på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder 
där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och gene-
rerar 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 överskott 
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 upp-
skjutna 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.

2.16 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 personalkostnader 
när de förfaller till betalning. En förmånsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan som inte är avgiftsbestämd.
 Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett be-
lopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, 
vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgörings-
tid 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 förmåns-
bestämda pensionsplanen är nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen vid rapportperiodens slut minskat med verkligt värde 
på förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförplik-
telsen 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 användning av räntesatsen 
för förstklassiga företagsobligationer/bostadsobligationerna 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 förvalt-
ningstillgångar. Den under året intjänade pensionen redovisas bland 
personalkostnaderna och nettoräntan bland de finansiella posterna. 
Omvärderingsvinster och -förluster till följd av erfarenhetsbaserade 

justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i  
övrigt totalresultat under den period de uppstår. De ingår i ba-
lanserad vinst i rapporten över förändringar i eget kapital samt i 
balansräkningen. 
 Kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder redovisas 
direkt i resultaträkningen.  

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

Aktierelaterade ersättningar
2020 införde moderbolaget BEWI ASA ett aktie-baserat incentive-
program vilket berättigade deltagarna att teckna sig för aktier i BEWI 
ASA under en treårsperiod. 
 Det verkliga värdet på utställda aktieoptioner beräknas vid ut-
ställandetidpunkten med Black & Scholes värderingsmodell, varvid 
hänsyn tas till villkor som är aktiekursrelaterade. 
 Värdet redovisas som en personalkostnad i resultaträkningen, 
fördelad över intjänandeperioden, med en motsvarande ökning av 
eget kapital. 
 Den kostnad som redovisas motsvarar det verkliga värdet av en 
uppskattning av det antal aktieoptioner som förväntas bli intjänade.  
I efterföljande perioder justeras denna kostnad för att återspegla det 
verkliga antalet intjänade aktieoptioner. 

2.17 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 transaktionspriset och 
steg 5: Redovisa intäkten – över tid eller vid en viss tidpunkt. 
 Vad gäller steg 5, så redovisas en intäkt när företaget har uppfyllt 
ett prestationsåtagande, vilket är när kontrollen av underliggande 
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 livsmedels-
producenter. I princip all denna försäljning tillgodoser kraven på in-
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täktsredovisningen vid en viss tidpunkt. Försäljning av produkterna 
intäktsredovisas när ett koncernföretag har levererat produkten till 
en kund. Leverans anses inte ha skett förrän produkterna har anlänt 
till angiven plats, i enlighet med leveransvillkoren.

2.18 RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivränte-
metoden.

2.19 LEASING
Fram till och med 2018 tillämpade koncernen IAS 17 för leasing- 
avtal. Från och med den 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 
Leasingavtal.
 Enligt IFRS 16 redovisar en leastagare en nyttjanderättstillgång 
som representerar en rätt att använda den underliggande till-
gången samt en leasingskuld som representerar en skyldighet att 
betala leasingavgifter. Varje leasingbetalning fördelas mellan ränta 
och amortering av leasingskulden. Räntan redovisas som finansiell 
kostnad i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje 
period belastas med ett belopp som motsvarar en fast ränta på den 
underliggande leasingskulden.
 Nyttjanderättstillgången värderas till anskaffningsvärdet vilket 
motsvaras av värdet på leasingskulden, plus eventuella initiala 
direkta utgifter, plus åtaganden för till exempel nedmontering, bort- 
forsling eller återställande efter leasingkontraktets slut. Huvudregeln 
är att nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt över kontraktets löptid 
eller den tid som leasetagaren bedömes utnyttja tillgången om en 
förlängningsoption finns.
 Koncernen har beslutat att tillämpa bestämmelserna om lätt-
nadsregler 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 kostnadsföring 
över leasingperioden. Exempel på tillgångar av lågt värde är datorer, 
skrivare och kopiatorer.
 Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av framtida leasing-
avgifter. Leasingavgifterna ska diskonteras med användning av
leasingavtalets implicita ränta, om denna räntesats lätt kan faststäl-
las, men vanligaste metoden är att koncernen använder marginell 
låneränta. Framtida leasingavgifter som nuvärdesberäknas består 
främst av fasta avgifter. Leasingskulder som förfaller inom 12 
månader klassificeras som kortfristig skuld och skulder som förfaller 
bortom 12 månader som långfristig skuld. Vid fastställande av löptid 
för leasingkontraktet tas hänsyn till förlängningsoptioner om det är 
troligt att de kommer att utnyttjas.

2.20 STATLIGA STÖD
Statliga bidrag redovisas när det föreligger rimlig säkerhet att 
bidraget kommer att erhållas samt att bolaget med stor sannolikhet 
kommer att uppfylla de villkor som bidraget är förknippat med. De 
statliga stöden periodiseras systematiskt i årets resultat på sam-
ma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är 
avsedda att kompensera för. Statliga stöd hänförliga till kostnader 
redovisas i resultaträkningen genom att motsvarande kostnader 
minskas. Statliga stöd avseende investeringar redovisas i balansräk-
ningen som en reduktion av bokfört värde på tillgången.

2.21 UTDELNINGAR
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i kon-
cernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns 
av moderbolagets aktieägare.

2.22 KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisa-
de kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar.

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 ogynnsamma effekter på 
koncernens finansiella resultat.
 Användningen av derivat har än så länge begränsats till att mins-
ka valutaexponeringen på koncernintern in- och utlåning. Riskhan-
teringen sköts centralt av koncernens treasuryfunktion på finansav-
delningen. 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 
Svenska kronor (SEK), 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. Transaktionsex-
ponering ska, när så är möjligt, centraliseras till Sverige och skötas av 
koncernens treasuryfunktion på finansavdelningen. 

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 transaktionsexponeringen för ope-
rativa 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 koncer-
nens dotterföretag. Emellertid är de två utestående obligationslånen 
per 31 december 2020 upptagna i EUR för att matcha koncerninter-
na lån till dotterbolag som huvudsakligen befinner sig i Euroområ-
det.
 Följande åtgärder vidtas av BEWiSynbra för att minska transak-
tionsexponeringen:
• 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 regle-
ras 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.
 Nettoexponeringen av balansräkningen har hanterats genom 
korta derivat. 
 Det verkliga värdet på derivatkontrakt som används för att säkra 
EUR-transaktionsexponering per 31 december presenteras i tabellen 
nedan. Alla kortsiktiga derivat i tabellen nedan förfaller inom 6 
månader.
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MEUR 31 dec, 2020 31 dec, 2019
Verkligt värde kortfristiga derivat -0,9 -0,5

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering uppkommer när resultaträkningarna och 
nettotillgångarna från utlandsverksamheter räknas om från den 
lokala funktionella valutan till EUR, presentationsvalutan för koncer-
nens finansiella rapporter.
 Koncernens nettoomsättning och resultat, liksom koncernens 
nettotillgångar, är därmed exponerade till förändringar i valutakurser 
mellan svenska kronor och valutan i koncernens utländska företag. 
Omräkningsexponeringen är inte säkrad men koncernen 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 Euron fluktuerat 5% gent-
emot alla andra valutor i koncernen skulle effekten på resultat efter 
skatt vara +/- 0,3 MEUR in 2019 (0,4 MEUR). Detta förutsätter att alla 
andra variabler är konstanta och att effekten från transaktionsexpo-
nering en, 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 kassaflödes-
risk genom att begränsa den genomsnittliga löptiden för räntan för 
både upplåning och finansiella investeringar.
 Koncernens upplåning är främst exponerad för förändringar i 
Euribor genom obligationslånen, vilket beskrivs utförligare i not 22 
Upplåning. Koncernens utlåning, begränsad till lån till intresseföre-
tag, 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 
+/- 0,8 MEUR 2019 (0,4 MEUR).

PRISRISK
Koncernen är exponerad för prisrisk i fråga om aktieinnehav andra 
än andelar i koncernföretag eller intresseföretag. Sådana andra aktie-
innehav värderas till verkligt värde. Exponeringen är främst relaterad 
till aktier i KMC Properties ASA, ett bolag noterat på Oslo Børs. Dessa 
aktier var del av sale and leaseback-transaktionen i Nederländerna 
2020. Slutligen är obligationslånen noterade på NASDAQ Stockholm 
och koncernen är därmed exponerad för förändringar i marknads-
värdet om återköpsklausulen i obligationsavtalet skulle utnyttjas.

KREDITRISK
Med kreditrisk menas risken att en motpart i en finansiell transaktion 
inte fullföljer sin åtaganden. Kreditrisk gäller för kundfordringar, 
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. 
 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 ex-
terna 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. Kon-
cernen 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 rörel-
sekapital, har koncernen säkerställt en checkräkningskredit med sin 
huvudbank, som uppgick till 375 MSEK (motsvarande 37,4 MEUR) 
per 31 december 2020 (275 MSEK). Checkräkningskrediten utökades 
med 100 miljoner SEK i januari 2020.
 För koncernens långsiktiga finansiering har BEWiSynbra emitterat 
två obligationslån, ett 4-årig obligation på 75 MEUR emitterat 2018 
och ett 4-årigt obligationslån på 65 MEUR emitterat 2019.
 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, odiskonterade 
kassaflödena.  

Per 31 dec, 2020 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år
Obligationslån - 75,0 65,0 -
Skulder till kreditinstitut 0,8 0,7 0,1 0,2
Utnyttjad checkkredit 0,4 - - -
Leverantörsskulder 54,5 - - -
Leasingskulder 14,9 13,0 30,8 48,4
Summa 70,6 88,7 95,9 48,6

Per 31 dec, 2019 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år
Obligationslån 14,9 - 140,0 -
Skulder till kreditinstitut 0,6 1,2 - -
Factoringskulder 0,8 - - -
Leverantörsskulder 45,0 - - -
Leasingskulder 8,6 7,5 14,4 16,4
Summa 69,9 8,7 154,4 16,4

Det odiskonterade kassaflödet för leasingkontrakt motsvarar de 
framtida leasingbetalningarna som återspeglas i beräkningen av 
den diskonterade leasingskulden i enlighet med IFRS 16.

3.2 Verkligt värde
Tabellen nedan visar verkligt värde på finansiella instrument värdera-
de till verkligt värde via resultaträkningen, eller, vilket är fallet med 
obligationslånen, verkligt värde på finansiella instrument värderade 
till upplupet anskaffningsvärde. För övriga finansiella tillgångar och 
skulder i koncernen anses det bokförda värdet utgöra en god app-
roximation av det verkliga värdet, då de antingen löper med rörlig 
ränta eller är av kortfristig natur.
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Per 31 dec, 2020
MEUR Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Bokfört 
värde

Finansiella till-
gångar värderade 
till verkligt värde 
via resultaträk-
ningen
Andelar i övriga 
företag 9,6 - 0,3 9,9 9,9
Summa 9,6 - 0,3 9,9 9,9
Finansiella skulder 
värderade till 
upplupet anskaff-
ningsvärde

Obligationslån 141,2 - - 141,2 137,9

Summa 141,2 - - 141,2 137,9
Finansiella skulder 
värderade till 
verkligt värde via 
resultaträkningen

Derivatskuld - 0,9 - 0,9 0,9
Summa - 0,9 - 0,9 0,9

Per 31 dec, 2019 
MEUR Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Bokfört 
värde

Finansiella till-
gångar värderade 
till verkligt värde 
via resultaträk-
ningen
Ägarintressen i  
övriga företag - - 0,2 0,2 0,2
Summa - - 0,2 0,2 0,2
Finansiella skulder 
värderade till 
upplupet anskaff-
ningsvärde

Obligationslån 157,1 - - 157,1 152,1

Summa 157,1 - - 157,1 152,1
Finansiella skulder 
värderade till 
verkligt värde via 
resultaträkningen
Derivatskuld - 0,5 - 0,5 0,5
Summa - 0,5 - 0,5 0,5

Nivå 1 – Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för iden-
tiska 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 obser-
verbara marknadsdata.

Nivå 3 – Förändring under 
perioden, MEUR

Ägarintressen i
övriga företag

Per 31 dec, 2019 0,2
Valutakursdifferens 0,1
Anskaffningar 1,3
Avyttringar -1,3

Per 31 dec, 2020 0,3

Under 2020 redovisas en reavinst hänförlig till avyttring av andelar i 
intresseföretag, vilka förvärvats under året, uppgående till 0,1 MEUR.

Nivå 3 – Förändring under 
perioden, MEUR

Ägarintressen i
övriga företag

Tilläggsköpe- 
skilling

As of Dec 31, 2018 0,3 0,2
Valutakursdifferens -0,1 -
Betalning av skuld - 0,0
Återföring genom  
resultaträkningen - -0,2

Per 31 dec, 2019 0,2 0,0

2019 betalades 0,0 MEUR av de 0,2 MEUR i skulder för tilläggsköpe-
skillingar som avsatts 2017, för förvärvet av BEWi M-Plast Oy, medan 
kvarvarande 0,2 MEUR reverserades via resultaträkningen, då säljarna 
inte längre hade rätt till tilläggsköpeskillingar beräknade på resultat 
efter 2018.
 Emellertid nåddes ett separat avtal under 2019, vilket gav säljarna 
av samma företag rätt till 0,3 MEUR i tilläggsköpeskillingen, som 
också redovisades via resultaträkningen.
 Följaktligen redovisades en nettokostnad på 0,1 MEUR under 
2019.

3.3 Hantering av kapital
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncer-
nens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fort-
sätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra 
intressenter 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 kre-
ditinstitut, factoring skuld och skulder för leasing), med avdrag för 
likvida medel. Totalt kapital beräknas som Eget kapital i koncernens 
balansräkning plus nettoskulden.

MEUR 31 dec, 2020 31 dec, 2019
Total upplåning 221,6 190,7
Avgår: 
Skulder enligt IFRS 16 -78,5 -32,9
Likvida medel -44,2 -56,3
Nettoskuld (A) 98,9 101,5
Eget kapital (B) 189,7 150,1

Totalt kapital (A+B) 288,6 251,6

Skuldsättningsgrad 52,1% 67,6%

Nettoskuld/totalt kapital 34,2% 40,3%

Minskningen i skuldsättning mellan 2019 och 2020 beror främst på 
ökning av eget kapital hänförlig till nyemission samt årets resultat. 
För mer information om förändringen av nettoskulden under året, 
se not 22.
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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 förhållanden.

4.1 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR 
REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resulta-
tet. 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 
helfabrikat bestäms som huvudregel i en efterkalkyl och består av 
anskaffningsvärdet för ingående råmaterial och halvfabrikat, andra 
direkta kostnader som nedlagts på varan samt ett 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 standardpro-
dukter 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 57,4 MEUR per 31 decem-
ber 2020 (31 december 2019: 38,2 MEUR).

(b) Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill
och varumärke
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov före-
ligger för goodwill och varumärke, i enlighet med den redovisnings-
princip 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 antaganden. 
I de antaganden som använts vid fastställande av nettokostnad 
(intäkt) för pensioner ingår diskonteringsräntan. Varje förändring i 
dessa antaganden kommer att inverka på pensionsförpliktelsernas 
redovisade värde. Koncernen fastställer lämplig diskonteringsränta 
i slutet av varje år. Detta är den ränta som används för att fastställa 
nuvärdet av bedömda framtida utbetalningar som förväntas krävas 
för att reglera pensionsförpliktelsen. Vid fastställande av lämplig 
diskonteringsränta beaktar koncernen räntorna för förstklassiga 
företagsobligationer som är uttryckta i den valuta i vilken ersätt-
ningarna kommer att betalas, och som har löptider som motsvarar 
bedömningarna för den aktuella pensionsförpliktelsen. Andra 
viktiga antaganden rörande pensionsförpliktelsen baseras delvis på 
rådande marknadsvillkor. Ytterligare information lämnas i not 23.
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Belopp i MEUR 2020 2019

RAW

Segmentens intäkter 191,2 206,7

Försäljning mellan segment -56,5 -71,6

Intäkter från externa kunder 134,7 135,1

Insulation

Segmentens intäkter 146,6 139,3

Försäljning mellan segment -2,4 -2,1

Intäkter från externa kunder 144,1 137,2

Packaging & Components

Segmentens intäkter 179,9 157,6

Försäljning mellan segment -2,3 -2,5

Intäkter från externa kunder 177,6 155,1

Oallokerat

Segmentens intäkter 6,4 2,5

Försäljning mellan segment -0,2 -0,1

Intäkter från externa kunder 6,1 2,5

Summa

Segmentens intäkter 524,1 506,1

Försäljning mellan segment -61,5 -76,2

Intäkter från externa kunder 462,6 429,9

Justerad EBITDA1

RAW 9,4 5,0

Insulation 26,5 22,3

Packaging and Components 34,1 28,9

Oallokerat -3,8 -4,4

Summa justerad EBITDA 66,2 51,8

EBITDA

RAW 9,9 4,9

Insulation 32,4 20,9

Packaging and Components 36,2 28,4

Oallokerat -5,7 -6,3

Summa EBITDA 72,9 48,0

EBITA

RAW 6,2 1,4

Insulation 25,0 16,1

Packaging and Components 23,9 16,9

Oallokerat -6,5 -7,0

Summa EBITA 48,7 27,5

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 marknads-
mässiga villkor.

1.  Ett normaliserat resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (dvs jämförelsestörande poster som stör jämförbarheten återläggs).  
     Justerad EBITDA är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå resultatet justerat för jämförelsestörande poster.
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MEUR 2020 2019

EBIT

RAW 5,8 0,7

Insulation 23,1 14,1

Packaging and Components 20,4 13,4

Oallokerat -6,9 -7,8

Summa EBIT 42,5 20,3

Finansiella poster – netto -7,2 -11,0

Resultat före skatt 35,2 9,3

Specifikation av påverkan från särskilda poster på segmenteringen 2020 2019

Resultat från andelar i intresseföretag

Justerad EBITDA EBITDA, EBITA och EBIT för Insulation 1,5 0,6

Justerad EBITDA EBITDA, EBITA och EBIT för Packaging and Components -0,2 -

Realisationsvinst från försäljning av fastigheter

EBITDA, EBITA och EBIT för Insulation 3,4 -

EBITDA, EBITA och EBIT för Packaging and Components 2,3 -

EBITDA, EBITA och EBIT för RAW 0,6 -

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

EBITA och EBIT för Insulation -1,2 -0,2

Nedskrivning goodwill

EBIT för Insulation - -0,3

Nedskrivning övriga immateriella tillgångar

EBIT för Oallokerat - -0,3

OMSÄTTNING PER LAND

Externa intäkter per land (säljande bolags geografi)  2020 2019

RAW

Totalt Finland 67,6 72,4

Totalt Nederländerna 67,0 62,7

Summa RAW 134,7 135,1

Packaging & Components och Insulation

Totalt Finland 15,9 15,2

Totalt Sverige 53,2 47,4

Totalt Danmark 54,3 55,6

Totalt Norge 76,0 41,3

Totalt Nederländerna 110,1 115,1

Totalt Portugal & Spanien 18,3 20,2

Summa Packaging & Components och Insulation 327,8 294,8

Summa koncernen 462,6 429,9
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Externa intäkter per land (kundens geografi) 2020 2019

Nederländerna 94,2 101,5

Sverige 49,4 48,4

Danmark 47,3 48,6

Baltländerna/Polen/Ryssland 38,4 34,4

Finland 27,4 28,8

Tyskland 35,9 40,7

Norge 81,0 58,9

Övrigt 24,0 10,1

Storbritannien 10,8 9,5

Portugal 15,3 15,3

Spanien 10,7 13,9

Belgien 8,9 8,4

Frankrike 11,9 8,6

Island 7,4 2,8

Summa koncernen 462,6 429,9

MEUR 2020 2019

Löner och andra ersättningar -64,7 -61,2

Sociala avgifter -7,8 -7,3

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer -6,3 -5,5

Pensionskostnader – förmånsbestämda planer -0,1 -0,1

Övriga personalkostnader -2,9 -1,6

Kostnader inhyrd personal -5,3 -5,2

Summa ersättningar till anställda -87,1 -80,9

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

2020 2019

Löner och andra ersättningar -2,7 -1,8

Bonus -0,6 -0,2

Pensionskostnader -0,3 -0,4

Koncernen totalt -3,6 -2,4

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land

2020 2019

Medelantal 
anställda Varav män

Medelantal 
anställda Varav män

Sverige 209 145 174 118

Finland 147 122 139 113

Danmark 240 160 255 170

Norge 152 116 110 87

Island 5 5 - -

Nederländerna 426 390 392 356

Belgien 8 7 6 5

Portugal 177 95 173 98

Spanien 5 4 5 4

Koncernen totalt 1 369 1 044 1 254 951

NOT 6  ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA, M.M.

Av styrelseledamöterna in om koncernbolagen var 70% män (69%) och av de verkställande direktörerna var 100% män 
(100%).
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2020                    2019

MEUR

Grundlön  
inkl.  

förmåner/ 
styrelse- 
arvoden

Rörlig  
ersättning

Pensions- 
ersättning

Grundlön 
inkl.  

förmåner/ 
styrelse- 
arvoden

Rörlig  
ersättning

Pensions-
ersättning

Styrelsen

6 (6) ledamöter, varav 1 (1) kvinna

Gunnar Syvertsen (ordförande) -0,04 -0,05

Christian Bekken -0,01 -0,01

Göran Vikström -0,02 -0,02

Rune Marsdal (fram till 2019-08-31) - -0,01

Bernt Thoresen (fram till 2019-05-31) - -0,01

Kristina Schauman -0,02 -0,03

Per Nordlander -0,01 -0,02

Stig Waernes - -

Rik Dobbelare -0,01 -

Summa -0,10 -0,13

Verkställande direktör

Rik Dobbelare (fram till 2019-12-31) - - - -0,47 -0,20 -0,10

Jonas Siljeskär (från 2020-01-01 - ) -0,27 -0,10 -0,09 - - -

Övriga ledande befattningshavare 
(2 pers) -0,45 -0,26 -0,15 -0,69 -0,11 -0,21

Summa -0,73 -0,36 -0,24 -1,16 -0,31 -0,30

Konsulttjänster från  
styrelsemedlemmar

Gunnar Syvertsen -0,06 -0,08

Rik Dobbelaere -0,07 -

Göran Vikström - -0,02

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: 

Procent av optionsprogrammet Intjänandedatum Förfallodatum

20% 19 november 2021 19 november 2025

30% 19 november 2022 19 november 2025

40% 19 november 2023 19 november 2025

I november 2020 implementerade moderbolaget BEWI ASA ett optionsprogram vilket berättigar deltagarna till aktier  
i BEWI ASA under en treårsperiod. Syftet med programmet är att ytterligare stärka bolagets intressen med dess aktie- 
ägare genom att erbjuda förmåner till dess anställda för att motivera att materiellt bidra till framgång och lönsamhet för 
bolaget. Teckningsoptionerna berättigar deltagarna att köpa aktier till en lösenkurs av 24,48 NOK, motsvarande 110% of 
snittpriset under en femdagarsperiod innan teckningsdagen den 19 november 2020. Vinsten per option kan dock inte 
överstiga lösenpriset gånger två. Antalet utnyttjningsbara optioner kommer att reduceras proportionellt så att maximal 
vinst inte överstiger lösenpriset gånger två multiplicerat med antalet berättigande optioner. Denna vinst beräknas 
baserat på aktiens värde fem dagar före förfallodatum.
 VD för BEWiSynbra Group AB berättigades 250 000 optioner och andra medlemmar av ledningsgruppen i BEWi-
Synbra Group AB totalt 500 000 optioner. Optionerna har ett intjänande i tre omgångar under en treårsperiod, enligt 
tabellen nedan:

Avgångsvederlag 
Enligt anställningsavtal har VD en uppsägningstid om 6 månader både vid uppsägning från bolagets sida och från den 
anställdes sida. Fr o m 2025-01-01 motsvarar avgångsvederlaget 12 månader. Under uppsägningstiden har den anställde 
rätt till oförändrad lön och andra anställningsförmåner, Avgångsvederlaget är avräkningsbart mot annan inkomst.
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Leasingvillkor och köpoptioner
Koncernen leasar byggnader (t.ex. produktionsanläggningar, lagerlokaler, kontorslokaler), maskiner (t.ex. gasanläggning-
ar, kompressorer, formgjutningsmaskiner) och utrustning (t.ex. bilar, lastbilar, gaffeltruckar). Kontrakt för produktionsan-
läggningar löper normalt i tio år, men det finns undantag med både kortare och längre hyresvillkor. Separata lagerbygg-
nader 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 åtta år och att förutsägelser 
utöver den tidsperioden är svåra att göra, så beaktas inte förlängningsoptioner avseende kontrakt för produktionsan-
läggningar som löper ut efter den tidsramen vid bedömning av hyresperioden, såvida inte specifika villkor finns. För-
längningsoptioner avseende  lagerlokaler och kontorslokaler beaktas inte då de för närvarande inte bedöms sannolikt 
att de kommer att utövas.
 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. Förlängningsoptio-
ner beaktas när det bedöms sannolikt att de kommer att användas.

Diskonterings ränta, 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.

Sale and leaseback-transaktioner under 2020
Under 2020 avyttrade BEWiSynbra flera fastigheter i linje med bolagets strategi för tillväxt. Avyttringarna frigör kapital 
som ökar bolagets finansiella flexibilitet. Fastigheterna har sålts i ett antal sale and leaseback-transaktioner. Under andra 
kvartalet såldes en fastighet i Sverige för en köpeskilling, netto, om 4,4 MEUR och under tredje kvartalet såldes två fastig- 
heter i Danmark för en köpeskilling om 10,2 MEUR. Under fjärde kvartalet såldes fyra fastigheter i Nederländerna för en 
köpeskilling om 33,0 MEUR, där 5,7 MEUR reglerades i aktier i det på Oslobörsen noterade bolaget KMC Properties ASA 
och resten i likvida medel. Efter avdrag för transaktionskostnader uppgick kassaflödet från sale and leaseback-transak-
tioner till 41,8 MEUR. Hyrestiderna löper på mellan 12-15 år, med förlängningsoptioner om tre år i taget. Förlängningsop-
tionerna har inte beaktats när leasingsskulderna har beräknats. 

NOT 8 LEASING

MEUR 2020 2019

PwC

– Revisionsuppdraget -0,5 -0,4

– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,0 0,0

– Skatterådgivning 0,0 0,0

– Övriga tjänster - 0,0

Summa -0,5 -0,5

Andra revisionsbyråer än PwC

– Revisionsuppdraget -0,1 0,0

Summa -0,6 -0,5

NOT 7 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER
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Leasingkostnader för leasingavtal aktiverade i enlighet med IFRS 16

MEUR 2020 2019

Avskrivningar och amorteringar -8,2 -5,6

Räntekostnader -3,0 -2,5

Summa -11,1 -8,1

Leasingkostnader för leasingavtal som ej aktiverats enligt IFRS 16
MEUR 2020 2019

Leasingkostnader korttidsleasingavtal -0,3 -0,1

Leasingkostnader för tillgångar med lågt värde -0,4 -0,8

Leasingkostnader variabla leasingavgifter -0,2 0,0

Summa -0,9 -0,9

Kassaflöde från leasingbetalningar
MEUR 2020 2019

Redovisat i 

     Rörelseresultat -0,9 -0,9

     Betald ränta -3,0 -2,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

     Amortering av lån -7,6 -5,6

Summa -11,4 -9,0

MEUR 2020 2019

Ränteintäkter 0,2 0,2

Förändring verkligt värde andra aktier och andelar 3,9 -

Övriga finansiella intäkter 0,1 0,0

Summa finansiella intäkter 4,2 0,2

Räntekostnader -10,3 -10,7

Förändring verkligt värde derivat -1,7 -0,4

Övriga finansieringskostnader -0,1 -0,2

Valutakursvinster och förluster 0,7 0,1

Summa finansiella kostnader -11,5 -11,2

Summa finansiella poster – netto -7,3 -11,0

-1,2 MEUR (2019: -1,3 MEUR) av räntekostnaderna hänför sig till avskrivningar på aktiverade finansieringskostnader och 
-0,4 MEUR var hänförligt till betald premie vid obligationsåterköp under 2019.

Finansiella intäkter och kostnader – netto per typ av finansiellt instrument

MEUR 2020 2019

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 2,2 -0,4

Finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -9,4 -10,6

-7,3 -11,0

NOT 9 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

MEUR 2020 2019

Övriga rörelsekostnader -0,1 -0,1

Finansiella poster – netto (not 9) 0,7 0,1

Valutakursdifferenser – netto 0,5 0,0

NOT 10 VALUTAKURSDIFFERENSER – NETTO
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Skatteintäkter och kostnader i resultaträkningen

MEUR 2020 2019

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

Aktuell skatt intäkt(+)/kostnad(-) detta år -9,2 -6,4

Justering redovisad i innevarande år i förhållande till aktuell skatt tidigare år 0,4 -0,2

Uppskjuten skatt intäkt(+)/kostnad(-) 5,8 2,9

Summa skatt intäkt(+)/kostnad(-) -3,0 -3,7

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

MEUR 2020 2019

Resultat före skatt 35,2 9,3

Skatteintäkt(+)/kostnad(-) enligt lokal skattesats -9,4 -2,8

Effekt av skattefri intäkt 8,4 0,1

Effekt av ej avdragsgill kostnad -0,2 -0,5

Effekt av underskottsavdrag och skatteavdrag som inte redovisas som uppskjuten 
skattefordran -1,6 -1,8

Effekt av tidigare inte redovisade uppskjutna skattefordringar hänförliga till  
underskottsavdrag, skattekrediter och temporära skillnader - 0,2

Effekt av nedskrivningar och återföring av uppskjutna skattefordringar/skulder 0,6 -

Effekt på uppskjuten skatt av förändrad skattesats -1,4 1,2

Justering redovisad i innevarande år i förhållande till aktuell skatt tidigare år 0,4 -0,2

Övrigt 0,2 -

Summa skatt intäkt(+)/kostnad(-) i resultaträkningen 3,0 -3,7

Effekt av skattefri intäkt under 2020 är huvudsakligen hänförlig till resultat från andelar i intresseföretag, skattefria sale 
and leaseback-transaktioner och skattefri omvärdering av aktier.

Redovisat i övrigt totalresultat

MEUR 2020 2019

Uppskjuten skatt

Skatt omvärdering av förmånsbestämd förpliktelse 0,0 0,2

Summa 0,0 0,2

Redovisat direkt i eget kapital

MEUR 2020 2019

Aktuell skatt

Skatteeffekt i koncernen hänförlig till koncernbidrag till moderbolaget BEWI ASA 0,7 -

Summa 0,7 -

NOT 11 INKOMSTSKATT
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Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 2020

MEUR 

Ingå-
ende 

balans

Genom 
förvär-

vad verk-
samhet

Redovisat i 
resultaträk-

ningen

Redovisat i 
övrigt total-

resultat

Valuta-
kursdiffe-

renser

Utgå-
ende 

balans

Uppskjuten skatt i balans- 
räkningen hänförlig till:

Förlustavdrag 2,4 0,4 -0,2 - -0,1 2,5

Immateriella tillgångar -16,3 -2,5 0,0 - 0,4 -18,4

Materiella tillgångar -4,1 -1,1 6,0 - 0,1 0,9

Varulager -0,2 0,0 0,0 - 0,0 -0,2

Obeskattade reserver -0,1 -0,3 0,1 - 0,0 -0,3

Pensionsmedel och skulder -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2

Avsättningar 0,1 0,0 - - 0,0 0,1

Övrigt 0,1 -0,1 0,0 - 0,0 0,0

Summa uppskjutna skatte-
fordringar och uppskjutna 
skatteskulder – netto -18,3 -3,6 5,8 0,0 0,4 -15,6

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 2019

MEUR 

Ingå-
ende 

balans

Genom 
förvär-

vad verk-
samhet

Förändrade 
redovisnings- 

principer

Redovisat i 
resultat- 

räkningen

Redovisat 
i övrigt 
totalre-

sultat

Valuta-
kursdiffe-

renser

Utgå-
ende 

balans

Uppskjuten skatt i balansräkningen 
hänförlig till:

Förlustavdrag 2,3 0,0 - 0,1 - 0,0 2,4

Immateriella tillgångar -17,9 - - 1,8 - -0,1 -16,3

Materiella tillgångar -5,6 - 0,7 0,7 - 0,0 -4,1

Varulager -0,4 - - 0,2 - 0,0 -0,2

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

Pensionsmedel och skulder -0,4 - - 0,0 0,2 0,0 -0,2

Avsättningar 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,1

Övrigt - - - 0,1 - 0,0 0,1

Summa uppskjutna skatte-
fordringar och uppskjutna 
skatteskulder – netto -22,1 0,0 0,7 2,9 0,2 -0,1 -18,3

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller temporära skillnader i den utsträckning som 
det  är sannolikt att de kan utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. 2,1 MEUR av uppskjuten skattefordran är hänför-
lig till skattemässiga underskottsavdrag från förluster som förfaller mellan 2021 och 2029. Återstående underskott redovisade 
som uppskjutna skattefordringar saknar förfallotidpunkt. Underskottsavdrag motsvarande en uppskjuten skatt om 7,7 MEUR 
(6,1 MEUR) redovisas inte som uppskjutna skattefordringar. Underskottsavdragen vid utgången av 2020 är hänförliga till Sveri-
ge och Finland. Vidare redovisas inte uppskjuten skattefordran om 0,8 MEUR (0,5 MEUR) avseende skatteavdrag hänförliga till 
uppskjutna ränteavdrag, vilka förfaller 2025 och 2026.
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MEUR Goodwill Varumärke

Kund- 
relationer Teknologi

Patent och 
licenser  Summa

Per 1 januari 2019

Anskaffningsvärde 70,8 20,1 56,0 7,8 2,9 157,6

Ackumulerade avskrivningar/ 
nedskrivningar -0,7 0,0 -4,5 -1,3 -1,0 -7,5

Redovisat värde 70,1 20,1 51,5 6,5 1,9 150,1

Räkenskapsåret 2019

Ingående redovisat värde 70,1 20,1 51,5 6,5 1,9 150,1

Valutakursdifferenser 0,4 0,1 0,4 0,0 -0,3 0,6

Inköp 0,7 0,7

Genom förvärv 1,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1

Omklassificeringar 0,0 0,0

Nedskrivningar -0,3 -0,4 -0,7

Avyttringar och utrangeringar -

Avskrivningar 0,0 0,0 -4,7 -0,9 -0,9 -6,5

Utgående redovisat värde 71,2 20,2 47,2 5,6 1,1 145,3

Per 31 december 2019

Anskaffningsvärde 72,1 20,2 56,4 7,8 11,9 168,4

Ackumulerade avskrivningar/ 
nedskrivningar -0,9 0,0 -9,2 -2,2 -10,8 -23,1

Redovisat värde 71,2 20,2 47,2 5,6 1,1 145,3

Räkenskapsåret 2020

Ingående redovisat värde 71,2 20,2 47,2 5,6 1,1 145,3

Förändring av redovisningsprinciper 0,0 0,0

Valutakursdifferenser -1,2 -0,3 -1,5 0,0 0,0 -3,0

Inköp 1,7 1,7

Genom förvärv 13,9 1,4 9,2 1,2 0,0 25,7

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Avyttringar och utrangeringar -

Avskrivningar -4,8 -1,0 -0,5 -6,4

Utgående redovisat värde 83,8 21,3 50,1 5,8 2,2 163,3

Per 31 december 2020

Anskaffningsvärde 85,1 21,3 64,1 9,0 13,6 193,1

Ackumulerade avskrivningar/ 
nedskrivningar -1,2 0,0 -14,0 -3,2 -11,4 -29,8

Redovisat värde 83,8 21,3 50,1 5,8 2,2 163,3

Av avskrivningarna ovan var 0,0 MEUR (0,0) hänförliga till leasing. Det redovisade värdet av aktiverad leasing per den 31 
december 2020 var 0,0 MSEK (0,0).

NOT 12  IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
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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

MEUR 2020-12-31 2019-12-31

RAW 10,9 10,7

Insulation Sverige 2,9 0,0

Insulation Finland 0,7 0,7

Insulation Norge 2,9 -

Insulation Nederländerna 20,9 21,0

Packaging & Components Sverige 2,9 2,8

Packaging & Components Danmark 2,9 2,8

Packaging & Components Nederländerna 1,7 1,7

Packaging & Components Norge 30,7 25,1

Packaging & Components Portugal och Spanien 5,4 5,4

Segmentet Oallokerat (Circular business) 1,8 1,0

Summa 83,8 71,2

Varumärke  
MEUR 2020-12-31 2019-12-31

RAW 0,6 0,6

Insulation Nederländerna 5,9 5,9

Insulation Norge 0,4 0,0

Packaging & Components Danmark 5,1 5,1

Packaging & Components Nederländerna 2,3 2,3

Packaging & Components Norge 6,0 5,2

Packaging & Components Portugal och Spanien 1,1 1,1

Summa 21,3 20,2

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 antagan-
dena 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 affärs-
planer som godkänts av företagsledningen och som därefter extrapolerats under fyra år, med ett försiktigt antagande 
om en ökning av intäkter och kostnader på 2,0%. Beräkningen baseras på ledningens erfarenhet och historiskt data. 
Diskonteringsräntan uppgår efter skatt till 8,0% (7,3%). 
 Den långsiktigt uthålliga tillväxttakten har bedömts till 2% (2%) för samtliga kassagenererande enheter och har 
bedömts utifrån branschprognoser. Inget nedskrivningsbehov av goodwill eller övriga immateriella tillgångar har 
identifierats under 2020. En förändring i diskonteringsräntan om 1% eller minskade kassaflöden om 10% skulle inte 
förändra utfallet av prövningen. Materiella anläggningstillgångar om 1,2 MEUR har skrivits ned under 2020, baserat på 
en individuell bedömning, kan främst härledas till en nedstängning av en fabrik i Sverige och flytt av verksamhet till en 
fabrik i Norrköping. Goodwill om 2,8 MSEK, tillhörande isoleringsverksamheten i Sverige, skrevs ned under 2019 som ett 
resultat av fortsatta omstruktureringen av den verksamheten. Vidare skrevs 0,3 MEUR avseende mjukvarulicenser och 
andra immateriella tillgångar relaterade till IT ned under 2019. 
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MEUR
Byggnader 

och mark 

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer

Pågående nyanläggningar  
och förskott materiella  
anläggningstillgångar Summa

Per 1 januari 2019

Anskaffningsvärde 71,4 218,7 22,0 10,1 322,2

Ackumulerade avskrivningar -32,8 -154,6 -15,4 0,0 -202,8

Redovisat värde 38,6 64,1 6,6 10,1 119,3

Räkenskapsåret 2019

Ingående redovisat värde 38,6 64,1 6,6 10,1 119,3

Förändring av redovisningsprinciper 28,8 1,3 2,8 0,0 32,9

Valutakursdifferenser -0,4 0,4 0,0 -0,2 -0,2

Inköp 1,2 17,1 2,4 3,9 24,6

Aktiverad leasing 0,3 0,4 1,5 0,0 2,3

Genom förvärv 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

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

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 -10,6 -10,6

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

Avskrivningar -5,5 -11,8 -2,9 0,0 -20,2

Utgående redovisat värde 63,0 71,5 10,5 3,2 148,2

Per 31 december 2019

Anskaffningsvärde 101,0 238,8 28,1 3,2 371,1

Ackumulerade avskrivningar -38,0 -167,3 -17,6 0,0 -222,9

Redovisat värde 63,0 71,5 10,5 3,2 148,2

Räkenskapsåret 2020

Ingående redovisat värde 63,0 71,5 10,5 3,2 148,2

Valutakursdifferenser 0,6 -0,6 -0,1 0,0 -0,1

Inköp 1,2 15,8 1,2 7,3 25,4

Aktiverad leasing 21,4 0,0 1,3 0,0 22,6

Genom förvärv 19,6 7,5 0,6 0,0 27,7

Nedskrivningar -0,7 -0,4 0,0 -0,1 -1,2

Omklassificeringar 0,1 0,2 0,2 -0,9 -0,4

Avyttringar och utrangeringar -28,7 -0,1 -0,4 -0,1 -29,3

Avskrivningar -6,4 -13,1 -3,2 0,0 -22,7

Utgående redovisat värde 70,0 80,8 10,2 9,3 170,2

Per 31 december 2020

Anskaffningsvärde 89,3 255,0 30,5 9,4 384,2

Ackumulerade avskrivningar -19,3 -174,3 -20,4 -0,1 -214,0

Redovisat värde 70,0 80,8 10,2 9,3 170,2

Belopp ovan hänförliga till leasing

Avskrivningar 2020 -4,7 -2,8 -1,5 -9,0

Av vilka är hänförliga till IFRS 16 -4,7 -0,5 -1,4 -6,6

Redovisat värde per 31 december 2020 55,8 6,7 3,3 65,8

Av vilket är hänförligt till IFRS 16 55,4 0,7 3,2 59,3

Avskrivningar 2019 -3,5 -1,7 -1,4 -6,7

Av vilka är hänförliga till IFRS 16 -3,5 -0,6 -1,4 -5,4

Redovisat värde per 31 december 2019 25,3 5,4 3,1 33,8

Av vilket är hänförligt till IFRS 16 24,9 1,2 3,0 29,1

NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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Kassaflöde från förvärv av verksamheter

MEUR 2020 2019

Kontant köpeskilling -13,5 -2,2

Likvida medel i förvärvade bolag 2,7 0,2

Reglering av tilläggsköpeskillingar - -0,3

Summa kassaflöde -10,8 -2,3

MEUR

Nyemission 9,5

Likvida medel 5,1

Reglering kundfordringar 0,5

Förväntad tillkommande köpeskilling 2,3

Summa köpeskilling 17,4

Värde av identifierade tillgångar och uppskattade skulder

Varumärken 1,4

Kundrelationer 9,2

Teknologi 1,2

Materiella anläggningstillgångar 20,7

Övriga anläggningstillgångar 0,9

Lager 16,6

Kortfristiga fordringar 11,3

Likvida medel 1,8

Långfristiga skulder -36,1

Uppskjuten skatteskuld -2,9

Kortfristiga skulder -15,5

Summa nettotillgångar 8,6

Skulder till innehav utan bestämmande inflytande 1,1

Goodwill 9,9

Likvida medel i förvärvat bolag 1,8

Summa kassaflöde -3,2

RÖRELSEFÖRVÄRV UNDER ÅRET
BEWi Drift Holding AS (BDH) 
Per den 17 augusti 2020 förvärvade BEWiSynbra BEWi Drift Holding AS (BDH), ett norskt bolag som tillhandahåller 
förpackningsprodukter för användning på land och till sjöss samt isolering. BDH förvärvades från BEWi Holding AS, ett 
bolag ägt av medlemmar i familjen Bekken, den störste aktieägaren i moderbolaget BEWI ASA, såsom närmare redogörs 
för i not 28 Upplysningar om närstående. Förvärvet möjliggör en utökad produktportfölj och geografisk spridning inom 
koncernen. 2019 var BDHs omsättning och EBITDA ca 850 MNOK respektive 55 MNOK. Köpeskillingen betalades med 
en kombination av likvida medel, reglerade kundfordringar samt nyemission. En avsättning för tillkommande justering 
av köpeskillingen om 2,3 MEUR, baserad på slutlig EBITDA i BDH 2020 (jämfört med preliminär EBITDA) har gjorts efter 
förvärvet. Externa lån uppgående till 21,1 MEUR reglerades i samband med förvärvet. Förvärvsvärdet och det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar och skulder redovisas i tabellen nedan. Övervärdet var relaterat till varumärken, kundre-
lationer, teknologi samt materiella anläggningstillgångar. Företaget har konsoliderats från och med 1 augusti och den 
preliminära förvärvsanalysen har givit en goodwill på 9,9 MEUR, vilken är hänförlig till synergier, såsom tillväxtmöjlighe-
ter på marknaden och framtida kostnadsbesparingar. Goodwill är inte skattemässigt avdragsgill. Fram till den 31 decem-
ber har BDH bidragit med 34,8 MEUR till koncernens nettoomsättning, 3,5 MEUR till justerad EBITDA samt 1,8 MEUR till 
EBIT. Om anskaffningen av BDH hade genomförts den 1 januari så skulle BDH bidragit till koncernens nettoomsättning 
med 84,9 MEUR, till justerad EBITDA med 7,0 MEUR samt till EBIT med 4,0 MEUR. Transaktionskostnader uppgick till 0,3 
MEUR.

NOT 14 RÖRELSEFÖRVÄRV
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MEUR

Likvida medel 8,4

Summa köpeskilling 8,4

Värde av identifierade tillgångar och uppskattade skulder

Materiella anläggningstillgångar 7,4

Lager 2,7

Kortfristiga fordringar 0,9

Likvida medel 0,8

Långfristiga skulder -4,4

Uppskjutna skatteskulder -0,9

Kortfristiga skulder -1,8

Summa nettotillgångar 4,7

Goodwill 3,6

Likvida medel i förvärvade bolag 0,8

Totalt kassaflöde från förvärv av bolag -7,6

*Förvärvsanalysen är preliminär.

Övriga anskaffningar
Den 9 januari 2020 meddelade BEWiSynbra förvärvet av en anläggning för tillverkning av isoleringsmaterial i Norrköping 
och den 28 februari slutfördes förvärvet genom anskaffning av Ravago Building Solutions Nordic AB. Bolaget hade 
en omsättning och EBITDA uppgående till 133 MSEK respektive -9 MSEK 2019. Genom förvärvet, vilket stärker den 
strategiska satsningen att stärka positionen på den nordiska marknaden, kommer koncernen att erhålla tillgång till 
höga volymer av XPS, vilket gör det möjligt att erbjuda kunderna en kombination av EPS- och XPS-produkter. Samtidigt 
annonserades att tillverkningsenheten i Norrtälje kommer att stängas i början av 2021. Förvärvet betalades med likvida 
medel. Bolaget är konsoliderat från förvärvsdatumet och den preliminära förvärvsanalysen resulterade i en goodwill 
uppgående till 2,8 MEUR och hänförs till synergier och tillväxtmöjligheter på marknaden från en förbättrad produkt-
portfölj och erbjudande till kunderna. Goodwill är inte avdragsgill.
 Per den 28 februari förvärvade BEWiSynbra 75% av det nederländska företaget De Wijs-van Loon BV inklusive dess 
dotterföretag Poredo BV. De Wijs-van Loon BV är ett bolag i framkant för återvunnen EPS. Förvärvet betalades med 
likvida medel och resulterade i en mindre goodwill. Bolaget är konsoliderat från förvärvsdatumet.
 Per den 10 juni förvärvade BEWiSynbra vissa tillgångar i det danska bolaget EPS-Recycle och etablerade, i samband 
härmed, återvinningsbolaget BEWiSynbra Circular Denmark A/S. 
 Per den 22 december förvärvade BEWiSynbra återstående 49% av aktierna i Eurec A/S.
 De totala anskaffningsvärdena och det verkliga värdet av anskaffade tillgångar och skulder i dessa övriga anskaff-
ningar redovisas i tabellen nedan. Fram till 31 december, har dessa förvärv bidragit till koncernens nettoomsättning och 
justerade EBITDA med 8,8 MEUR respektive 0,9 MEUR samt till EBIT med 0,2 MEUR. Om dessa anskaffningar genomförts 
den 1 januari skulle dessa bolag bidragit till koncernens nettoomsättning med 10,5 MEUR, till justerad EBITDA med 6,0 
MEUR samt till EBIT med -0,2 MEUR. Transaktionskostnader uppgår till 0,2 MEUR.

Namn
Bokfört värde

31 dec, 2019
Förvärv  

under året
Utdel-

ning
Resultat- 

andel
Valutakurs 

differens
Bokfört värde

31 dec, 2020

HIRSCH Porozell GmbH 1,3 - -0,5 1,6 - 2,4

HIRSCH France SAS 0,2 1,7 - 3,5 - 5,4

Jablite Group Ltd - 0,3 - -0,2 0,0 0,1

Summa 1,5 2,0 -0,5 4,9 0,0 8,0

Namn
Bokfört värde

31 dec, 2018
Förvärv  

under året Fusion
Resultat- 

andel
Valutakurs 

differens
Bokfört värde

31 dec, 2019

Isobouw GmbH 0,5 0,1 -0,6 - - -

HIRSCH Porozell GmbH 0,1 - 0,6 0,6 - 1,3

HIRSCH France SAS - 0,2 - - - 0,2

Summa 0,6 0,3 - 0,6 - 1,5

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
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Långfristiga fordringar på intresseföretag 31 dec, 2020 31 dec, 2019

Per den 1 januari 2,5 -

Lämnade lån 3,1 2,5

Konverterat till eget kapital -1,7 -

Per den 31 december 3,9 2,5

Finansiell information för intresseföretag 
i sammandrag, 2020

Netto- 
omsättning EBITDA

Rörelse- 
resultat (EBIT)

Årets  
resultat

IsoBouW GmbH 87,0 10,3 7,4 4,6

HIRSCH France SAS 62,6 1,9 1,2 0,0

Jablite Group Ltd 17,0 1,1 -0,4 -0,5

31 dec, 2020
Långfristiga 

tillgångar
Kortfristiga 

tillgångar
Långfristiga 

skulder
Kortfristiga 

skulder
Netto- 

skuld

IsoBouW GmbH 29,2 35,2 12,6 29,2 13,6

HIRSCH France SAS 34,3 30,5 31,7 17,4 13,6

Jablite Group Ltd 2,0 9,1 5,6 4,6 5,0

* EBITDA, EBIT och nettoomsättning för HIRSCH France SAS i tabellen ovan inkluderar inte 10,3 MEUR hänförlig till återföring av negativ good-
will, vilket påverkade resultatet för bolaget positivt 2020. BEWiSynbras andel härav, 3,5 MEUR, är dock inkluderat i resultatandelen av intäkter 
från intresseföretag 2020. Balansräkningsposter i tabellen ovan är också justerade för att återspegla justeringar gjorda av BEWiSynbra Group när 
intresseföretagen inkluderas i koncernredovisningen genom kapitalandelsmetoden. Balansräkningen för dessa bolag kommer därför att skilja 
sig mot tabellen ovan för vissa poster. 

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 isoleringsverksamhet 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 anlägg-
ningar 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 produktions-
anläggningar 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 och till 66% ägt av Hirsch Servo Group.

Jablite Group Ltd (49% ägarandel) 
I juni 2020 förvärvade BEWiSynbra 49% i det nyetablerade bolaget Jablite Group Ltd, vilket driver tre produktionsanlägg-
ningar i Storbritannien.

Resultatandel från HIRSCH France SAS under 2020 inkluderar ett positivt bidrag på 3,5 MEUR, hänförlig till BEWiSynbras 
andel av återförd negativ goodwill. Den negativa goodwillen uppkom när HIRSCH France SAS förvärvade de sex  
produktionsenheterna som bolaget driver. Säljaren hade beslutat att avyttra EPS-enheterna i Frankrike. Den lokala  
ledningen har gjort en fördelning av anskaffningsvärdet och i detta syfte erhållit en extern värdering av fastigheter, 
vilket är den största delen av förvärvade tillgångar. BEWiSynbra har genomfört en oberoende värdering av komponen-
terna i fördelningen av anskaffningsvärdet.

BEWiSynbra innehar en fordran på Hirsch France SAS uppgående till 2,3 MEUR. Lånet löper med en ränta om 6 måna-
ders Euribor, med ett räntegolv om noll procent, plus en marginal på 5.0%. BEWiSynbra innehar även en fordran på 
Jablite Group Ltd, med en ränta om 4% över Bank of Englands basränta.
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31 december, 2020
MEUR

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt  

värde via resultatet 

Finansiella tillgångar  
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Summa
Tillgångar i balansräkningen

Andra långfristiga fordringar - 4,1 4,1

Ägarintressen i övriga företag 9,9 - 9,9

Kundfordringar - 58,9 58,9

Likvida medel - 44,2 44,2

Summa 9,9 107,2 117,1

31 december, 2020
MEUR

Finansiella skulder  
värderade till verkligt  

värde via resultatet

Finansiella skulder  
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Summa
Skulder i balansräkningen

Obligationslån långfristigt - 137,9 137,9

Långfristiga skulder till kreditinstitut - 1,0 1,0

Långfristiga skulder leasing - 69,2 69,2

Obligationslån kortfristigt - - -

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 0,8 0,8

Checkräkningskredit - 0,4 0,4

Kortfristiga skulder leasing - 12,3 12,3

Kortfristiga derivatskulder 0,9 - 0,9

Leverantörsskulder - 54,5 54,5

Summa 0,9 276,1 277,1

31 december, 2019
MEUR

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt  

värde via resultatet 

Finansiella tillgångar  
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Summa
Tillgångar i balansräkningen

Andra långfristiga fordringar - 2,6 2,6

Ägarintressen i övriga företag 0,2 - 0,2

Kundfordringar - 41,5 41,5

Likvida medel - 56,3 56,3

Summa 0,2 100,3 100,6

31 december, 2019
MEUR

Finansiella skulder  
värderade till verkligt  

värde via resultatet 

Finansiella skulder  
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Summa
Skulder i balansräkningen

Obligationslån långfristigt - 137,4 137,4

Långfristiga skulder till kreditinstitut - 1,2 1,2

Långfristiga skulder leasing - 28,7 28,7

Obligationslån kortfristigt - 14,7 14,7

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 0,6 0,6

Skulder factoring - 0,8 0,8

Kortfristiga skulder leasing - 7,4 7,4

Kortfristiga derivatskulder 0,5 - 0,5

Leverantörsskulder - 45,0 45,0

Summa 0,5 235,7 236,2

NOT 16 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI
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MEUR 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar 59,6 42,0

Reservering för osäkra fordringar -0,7 -0,5

Kundfordringar – netto 58,9 41,5

Åldersanalysen av samtliga kundfordringar framgår nedan:

MEUR 2020-12-31 2019-12-31

Ej förfallna 52,9 35,3

1-30 dagar 4,4 3,8

31-60 1,2 1,6

> 61 dagar 1,1 1,4

Minus: reservering för osäkra fordringar -0,7 -0,5

Summa kundfordringar – netto 58,9 41,5

MEUR 2020-12-31 2019-12-31

Förfallna kundfordringar som inte ingår i reservering för osäkra kundfordringar 5,9 6,2

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

MEUR 2020-12-31 2019-12-31

SEK 6,7  5,4   

EUR 28,9  23,8   

GBP 0,5  0,6   

NOK 11,7  3,7   

DKK 9,6 8,0

ISK 1,1 -

Övriga 0,4 -

Summa 58,9 41,5

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 kundfordringar baseras 
på ett antal förutsättningar, såsom insolvens, misslyckade juridiska och andra indrivningsprocesser, kreditriskbedömning 
baserat på kreditinformation tillhandahållen av kreditinstitut, betalningsbeteende, bolagsspecifik information såsom för-
ändringar i ledningen eller förlorade kontrakt samt på makroekonomiska utsikter för branscher och länder. Kreditförlus-
ter på kundfordringar redovisas i rörelseresultatet. Även återföring av tidigare kreditförluster redovisas i rörelseresultatet.

Den utgift för varulager som kostnadsförts ingår i posten råvaror och förnödenheter samt handelsvaror i resultaträk-
ningen och uppgår till  216,3 MEUR (211,9 MEUR).
 Nedskrivningar om 0,1 MEUR (0,0 MEUR). Koncernen återförde 0,1 MEUR under 2020 (0,1 MEUR) av en tidigare ned-
skrivning av varulagret. Kostnaden samt det återförda beloppet ingår i Råvaror och förnödenheter i resultaträkningen.

NOT 17 KUNDFORDRINGAR

NOT 18 VARULAGER
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MEUR Dec 31, 2020 Dec 31, 2019

Förutbetalda energiskattekostnader 0,5 0,5

Förutbetalda lokalhyreskostnader 0,9 0,2

Förutbetalda försäkringskostnader - 0,0

Upplupen bonus och rabatter 0,1 0,1

Övriga poster 1,2 0,6

Summa 2,7 1,4

MEUR Dec 31, 2020 Dec 31, 2019

Banktillgodohavanden 44,2 56,3

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

NOT 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 20 LIKVIDA MEDEL

15,6 MEUR av banktillgodohavanden per 31 december 2019 var kortfristigt placerade på spärrat konto för att användas 
vid betalningen av det kvarvarande obligationslånet som förföll under 2020.

Den 31 december 2020 bestod aktiekapitalet av 143 943 671 stamaktier med kvotvärde 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

Förändring 
av aktie- 

kapital
Summa  

antal aktier

Summa 
aktiekapital 

(SEK)
Kvotvär-
de (SEK)

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

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

17 aug, 2020 5 005 691 48 538 143 943 671 1 395 747 0,009696

31 dec 31, 2020 143 943 671 1 395 747 0,009696

Den 17 augusti 2020 hölls en extra bolagsstämma där det beslutades om en nyemission om 97 MSEK, motsvarande 9.5 
MEUR, genom utfärdande av 5 005 691 nya aktier, som en del av förvärvet av BEWi Drift Holding AS. Den 21 augusti 
2020 förvärvades BEWiSynbra Group AB av det nyetablerade moderbolaget BEWI ASA i Norge, i ett aktieutbyte varige-
nom varje aktie i BEWiSynbra Group AB berättigade aktieägarna till en ny aktie i BEWI ASA.

NOT 21 AKTIEKAPITAL
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Räntebärande skulder
MEUR 31 dec, 2020 31 dec, 2019

Långfristiga

Obligationslån 137,9 137,4

Skulder till kreditinstitut 1,0 1,2

Skulder leasing 69,2 28,7

Summa långfristig upplåning 208,1 167,2

Kortfristiga

Obligationslån - 14,7

Skulder till kreditinstitut 0,8 0,6

Skulder leasing 12,3 7,4

Skulder factoring - 0,8

Checkräkningskredit 0,4 -

Summa kortfristig upplåning 13,5 23,4

Summa upplåning 221,6 190,7

Effekt från IFRS 16
MEUR 31 dec, 2019

Långfristiga skulder leasing

Skulder finansiell leasing enligt IAS 17 1,7

Tillkommande skulder leasing enligt IFRS 16 27,0

Summa långfristiga skulder leasing 28,7

Kortfristiga skulder leasing

Skulder finansiell leasing enligt IAS 17 1,5

Tillkommande skulder leasing enligt IFRS 16 5,9

Summa kortfristiga skulder leasing 7,4

Nettoskuld vid slutet av rapportperioden
MEUR 31 dec, 2020 31 dec, 2019

Räntebärande skulder 221,6 190,7

Likvida medel -44,2 -56,3

Nettoskuld inklusive IFRS 16 177,4 134,4

Återläggning skulder leasing hänförliga till IFRS 16 -78,5 -32,9

Nettoskuld exklusive IFRS 16 98,9 101,5

Förändring i nettoskuld
MEUR 31 dec, 2020 31 dec, 2019

Förändring i räntebärande skulder 30,9 58,5

Förändring i likvida medel

      Påverkan från kassaflödet under perioden 11,9 -32,9

      Påverkan från kursdifferenser 0,2 -0,5

Påverkan i nettoskuld inklusive IFRS 16 43,0 25,1

Återläggning skulder leasing hänförliga till IFRS 16 -45,6 -32,9

Förändring i nettoskuld exklusive IFRS 16 -2,6 -7,8

Från och med 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 och redovisar därför räntebärande skulder för i stort sett samtliga lea-
singkontrakt (undantag för kortfristiga och rörliga leasar). Som en konsekvens ökade de räntebärande skulderna jämfört 
med 2018. 

Specifikation av nettoskuld

NOT 22 UPPLÅNING
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Förändring i räntebärande skulder
Obliga-

tionslån
Skulder till 

kreditinstitut
Skulder 
leasing

Skulder 
factoring

Utnyttjad  
checkkredit Summa

Räntebärande skulder per 31 dec 2019 152,1 1,8 36,1 0,8 - 190,7

Kassaflödespåverkande förändringar

Upptagna lån - - - - 0,4 0,4

Amortering av lån -14,8 -26,3 - -0,8 - -41,9

Amortering av skulder leasing - - -7,6 - - -7,6

Summa kassaflöde i finansierings- 
verksamheten -14,8 -26,2 -7,6 -0,8 0,4 -49,1

Icke kassaflödespåverkande 
förändringar

Genom förvärv - 26,6 15,4 - - 42,0

Aktiverad leasing - - 37,0 - - 37,0

Upplösning aktiverade  
finansieringskostnader 1,2 - - - - 1,2

Valutakursdifferenser -0,6 -0,3 0,6 - - -0,3

Summa icke kassaflödespåverkande 
förändringar 0,6 26,3 53,0 - - 80,0

Summa förändring -14,2 - 45,4 -0,8 0,4 30,9

Räntebärande skulder per 31 dec 2020 137,9 1,8 81,5 - 0,4 221,6

Förändring i räntebärande skulder  
Obliga-

tionslån
Skulder till 

kreditinstitut
Skulder 
leasing

Skulder 
factoring

Skulder till innehav 
utan bestämmande 

inflytande Summa

Räntebärande skulder per 31 dec 2018 125,6 2,1 3,7 0,7 0,1 132,2

Kassaflödespåverkande förändringar

Upptagna lån 65,5 - - 0,1 - 65,6

Transaktionskostnader vid  
upptagande av lån -1,1 - - - - -1,1

Amortering av lån -37,3 -1,8 - - -0,1 -39,2

Amortering av skulder leasing - - -5,6 - - -5,6

Summa kassaflöde i finansierings- 
verksamheten 27,1 -1,8 -5,6 0,1 -0,1 19,7

Icke kassaflödespåverkande  
förändringar

Genom förvärv - 1,3 0,1 - - 1,4

Förändrade redovisningsprinciper - - 34,4 - - 34,4

Aktiverad leasing - - 2,5 - - 2,5

Upplösning aktiverade  
finansieringskostnader 1,3 - - - - 1,3

Valutakursdifferenser -1,9 0,1 1,0 - - -0,8

Summa icke kassaflödespåverkande 
förändringar -0,6 1,4 38,0 - - 38,8

Summa förändring 26,5 -0,4 32,4 0,1 -0,1 58,5

Räntebärande skulder per 31 dec 2019 152,1 1,8 36,1 0,8 - 190,7

Valutaränteswappen som ingicks i samband med emissionen av obligationen under 2017, i syfte att säkra exponeringen 
mot EUR på koncernintern utlåning, reglerades i november 2019 till en kostnad om 3,6 MEUR, av vilket 3,5 MEUR påverkade 
kassaflödet från finansieringsverksamheten och 0,1 MEUR, relaterat till ränta och transaktionskostnader, påverkade kassa- 
flödet från betalad ränta och finansiella kostnader.
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Obligationslån

Ramverk Utestående belopp Emissionsdag Förfallodag

100 MEUR 75 MEUR 19 april, 2018 19 april, 2022

115 MEUR 65 MEUR 22 november, 2019 22 november, 2023

               Nominell ränta                Genomsnittlig ränta

Obligationslån Räntevillkor 2020 2019 2020 2019

75 MEUR Euribor 3 m + 4,75% 4,24-4,50% 4,29-4,44% 5,32% 5,61%

65 MEUR Euribor 3 m + 3,40% 2,89-3,18% 2,99% 3,70% 3,56%

MEUR 31 dec, 2020 31 dec, 2019

Checkräkningskredit 375,0 275,0

Utnyttjad checkräkningskredit 0,4 -

Den 31 december 2020 hade koncernen två utestående obligationslån. 155 MSEK utestående per 31 december 2019 av 
det obligationslån om 550 MSEK som emitterats under 2017, inlöstes i sin helhet den 3 april 2020. 
 Obligationer redovisas enligt effektivräntemetoden till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskost-
nader. Räntevillkor samt nominella räntor och genomsnittsräntor redovisas i tabellen nedan.

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 1.5-6.0% 
under 2020 (1.5-5.2%).

Skulder leasing
I fråga om leasing aktiverad i balansräkning i enlighet med IFRS 16, så har räntesatsen för att diskontera de framtida 
leasingbetalningarna 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 kreditvärderingar har applicerats på kreditspreadarna 
för att erhålla diskonteringsräntorna. Beroende på leasingkontraktens löptid och kreditvärderingen, så varierar diskonte-
ringsräntorna från 4,0-6,3%, för kontrakt som löper ut inom 1-3 år, till 4,4-12,9% för kontrakt som löper ut efter tio år. För 
leasingkontrakt som redan var aktiverade i enlighet med IAS 17 före övergången till IFRS 16, 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 375 MSEK (ökad med 100 MSEK under 2020), kombinerat med en så kallad multi-currency 
cash pool. Ränta utgår på nettooutnyttjandet av krediten i respektive valuta, där justeringen av räntesatsen kan göras 
baserat på koncernens skuldsättning, i enlighet med vissa förutbestämda tröskelvärden. Skuldsättningen beräknas som 
nettoskulden delat med justerad EBITDA (så som det definieras i låneavtalet). Under 2020 uppgick räntan till 1,25-1,50% 
på utnyttjad kredit, plus 0,5% på outnyttjad kredit.

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, 
så som de definieras i låneavtalen. Påverkan från IFRS 16 på nettoskuld och EBITDA exkluderas i covenantberäkningen 
i låneavtalen för checkräkningskrediten. Efterlevnaden av covenanterna beräknas regelbundet i fråga om låneavtalen 
för ckeckräkningskrediten, medan efterlevnaden enligt villkoren för obligationslånen utlöses av vissa händelser, så som 
upptagande av nya lån. I tillägg till ovan nämnda covenantberäkningar 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 koncer-
nens EBITDA, nettoomsättning och totala tillgångar. Koncernen har inte brutit mot några covenanter under 2020 eller 
2019.
 För checkräkningskrediten och obligationslånen har säkerhet ställts i form av företagsinteckningar, aktier i dotterföre-
tag 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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       2020-12-31        2019-12-31

MEUR Inkl. IFRS 16 Exkl. IFRS 16 Inkl. IFRS 16 Exkl. IFRS 16

SEK 9,7 0,7 19,9 13,4

EUR 168,4 139,2 148,8 141,9

NOK 26,6 2,5 13,9 2,3

DKK 16,2 0,1 8,1 0,2

ISK 0,7 0,7 - -

Per 31 december 2020 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Obligationslån - 74,1 63,8 -

Skulder till kreditinstitut 0,8 0,7 0,1 0,2

Skulder leasing enligt definitionen i IAS 17 1,3 1,0 0,6 0,1

Tillkommande skulder leasing på grund av IFRS 16 11,1 9,7 22,9 34,8

Checkräkningskredit 0,4 - - -

Summa 13,6 85,5 87,4 35,1

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

Obligationslån 14,7 - 137,4 -

Skulder till kreditinstitut 0,6 1,2 - -

Skulder leasing enligt definitionen i IAS 17 1,4 0,9 0,7 -

Tillkommande skulder leasing på grund av IFRS 16 5,9 5,0 10,4 11,6

Skulder factoring 0,8 - - -

Summa 23,4 7,1 148,6 11,6

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

Valutaexponering
Valutaexponering (i MEUR) per valuta för koncernens räntebärande skulder framgår nedan:
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Förmånsbestämda  
pensionsplaner

Andra långfristiga  
ersättningar

MEUR 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019

Nuvärdet av fonderade förpliktelser -50,7 -51,8 - -

Verkligt värde på förvaltningstillgångar 52,5 53,3 - -

1,8 1,5 - -

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 0,0 - -1,1 -1,1

Netto tillgångar(+)/skulder(-) per 31 december 1,8 1,5 -1,1 -1,1

Pensionsmedel netto

Storbritannien 3,2 3,0 - -

3,2 3,0 - -

Pensionsförpliktelser och  
andra långfristiga ersättningar

Nederländerna - - -1,1 -1,1

Finland -0,4 -0,4 - -

Norge 0,0 - - -

Storbritannien -1,0 -1,1 - -

-1,4 -1,5 -1,1 -1,1

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i Finland, Norge och Storbritannien. De förmånsbestämda pensions-
planerna 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 pensionsplanerna nu pensionsförpliktelsens 
nuvärde och en nettopensionstillgång redovisas i balansräkningen. Pensionsmedel netto är inte föremål för begräns-
ningar 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 deltagarna inte längre är anställda i koncernen. Förutom förmånsbestämda pensions-
planer 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 Projected Unit Credit Method 
och redovisas nedan som andra långfristiga ersättningar.
 Beloppen som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt nedan:

De belopp som redovisas i balansräkningen och förändringar i den förutbestämda pensionsplanen under året är följande:

Förmånsbestämda  
pensionsplaner

Andra långfristiga  
ersättningar

2020 2019 2020 2019

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

Kostnader för tjänster under tidigare år 0,0 0,1 - -

Ränteintäkter/kostnader netto 0,0 0,1 0,0 0,0

Summa redovisat i resultaträkningen -0,1 0,1 0,0 -0,1

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive 
belopp som ingår i räntekostnader/ränteintäkter 2,7 3,3 - -

Aktuariella vinster/förluster från förändringar i 
demografiska antaganden 1,3 0,0 - -

Aktuariella vinster/förluster från förändringar  
i finansiella antaganden -4,4 -4,5 - -

Erfarenhetsbaserade vinster/förluster 0,4 0,0 - -

Summa redovisat i övrigt totalresultat 0,0 -1,2 - -

NOT 23 FÖRPLIKTELSE AVSEENDE ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
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Förmånsbestämda  
pensionsplaner

Andra långfristiga  
ersättningar

Förändring i nuvärdet av förpliktelsen 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019

Per 1 januari -51,8 -45,6 -1,1 -1,1

Genom förvärv -0,9 - - -

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

Kostnader för tjänster under tidigare år 0,0 0,1 - -

Räntekostnader -0,9 -1,2 0,0 0,0

Aktuariella vinster/förluster -2,7 -4,5 - -

Betalda ersättningar 2,9 1,9 0,0 0,1

Regleringar 0,1 0,3 - -

Valutakursdifferenser 2,7 -2,7 - -

Per 31 december -50,7 -51,8 -1,1 -1,1

Förändring i verkligt värde på  
förvaltningstillgångarna

Förmånsbestämda  
pensionsplaner

Andra långfristiga  
ersättningar

31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019

Per 1 januari 53,3 47,8 - -

Genom förvärv 0,9 - - -

Ränteintäkter 0,9 1,3 - -

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive 
belopp som ingår i räntekostnader/ränteintäkter 2,7 3,3 - -

Inbetalning från arbetsgivaren 0,5 0,3 - -

Betalda ersättningar -2,9 -1,9 - -

Regleringar -0,1 -0,3 - -

Valutakursdifferenser -2,8 2,8 - -

Per 31 december 52,5 53,3 - -

De viktigaste aktuariella antagandena för förmånsbestämda pensioner är: 31 dec 2020 31 dec 2019

Storbritannien

   Diskonteringsränta 2,00% 2,00%

   Löneökningar n/a n/a

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

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

Finland

   Diskonteringsränta 0,90% 0,90%

   Löneökningar 2,00% 2,00%

   Inflation 1,30% 1,30%

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

Norge

   Diskonteringsränta 1,70% -

   Löneökningar 2,25% -

   G-reglering 2,20% -

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

De viktigaste aktuariella antagandena för andra långfristiga ersättningar är: 31 dec 2020 31 dec 2019

Diskonteringsränta 0,30% 0,45%

Löneökningar 2,20% 2,20%
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MEUR
Återställande 

av miljö
Omstrukture-
ringsåtgärder

Hälsovårds-
förmån

Personal- 
förmån Garantier Summa

Per 1 januari 2020 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,6

Redovisat i resultaträkningen:

– tillkommande avsättningar 0,0 0,7 - - 0,1 0,8

– återförda outnyttjade belopp - -0,1 - - -0,1 -0,1

Valutakursdifferens - 0,0 - - - 0,0

Utnyttjat under året - -0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,6

Per 31 december 2020 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,7

MEUR
Återställande 

av miljö
Omstrukture-
ringsåtgärder

Hälsovårds-
förmån

Personal-
förmån Garantier Summa

Per 1 januari 2019 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,5

Redovisat i resultaträkningen: 0,0

– tillkommande avsättningar 0,0 - - - 0,2 0,2

– återförda outnyttjade belopp 0,0 0,0

Valutakursdifferens - 0,1 - - - 0,1

Utnyttjat under året - -0,2 - 0,0 0,0 -0,2

Per 31 december 2019 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,6

NOT 24 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Långfristig del 0,1 0,2

Kortfristig del 0,5 0,4

Summa avsättningar 0,7 0,6

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

Förändring i verkligt värde på förvaltningstillgångar 
MEUR

Föränd-
ring

Ökning av  
tillgång

Minskning 
av tillgång

Diskonteringsränta 0,50% 3,3 -3,4

Löneökningar 0,50% 0,0 0,0

Pensionsökning 0,25% -2,4 2,5

Livslängd 5,00% -5,4 5,2

Inbetalningar avseende förmånsbestämda pensionsplaner förväntas uppgå till 0.3 MEUR under 2021.

Fördelning förvaltningstillgångar 31 dec 2020 31 dec 2019

Obligationer 8,8 28,9

Aktier 10,1 6,2

Hedgefonder 28,1 13,9

Försäkringsavtal 3,0 2,6

Likvida medel 2,5 1,7

Summa 52,5 53,3

Analys av framtida odiskonterade betalningar  
avseende förmånsbestämda pensionsplaner 31 dec 2020 31 dec 2019

Inom 1 år 2,0 1,9

1-2 år 2,1 2,1

3-5 år 6,6 6,6

5 år eller mer 50,2 59,7
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Transaktioner som påverkar resultaträkningen
MEUR 2020 2019

Transaktioner som påverkar resultaträkningen

HIRSCH France SAS 5,1 -

HIRSCH Porozell GmbH 32,1 27,4

Jablite Group Ltd. 4,6 -

Summa 41,8 27,4

MEUR Dec 31, 2020 Dec 31, 2019

Upplupna löneskulder 1,9 2,5

Upplupna sociala avgifter 1,2 0,7

Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 10,3 6,7

Upplupna kundbonusar 6,3 6,4

Upplupen ränta 0,8 0,8

Övriga poster 5,6 4,6

Summa 26,2 21,7

NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

MEUR Dec 31, 2020 Dec 31, 2019

Garantier till leverantörer 11,0 27,8

Summa 11,0 27,8

MEUR 31 dec, 2020 31 dec, 2019

Företagsinteckningar 229,7 229,5

Pantsatta aktier i dotterbolag 259,9 211,6

Summa 489,6 441,1

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. Företags-
inteckningarna 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 koncernredovisningen och är sålunda inte medtagna i tabellen 
ovan.

NOT 26 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER

BEWi ASA är majoritetsägare i BEWi Synbra Group. Familjen Bekken är majoritetsägare i BEWi ASA genom Frøya Invest 
AS, KMC Family AS och BEWi Holding AS. Familjen Bekken är även involverad i annan affärsverksamhet, ex.vis fastighets-
förvaltning, och är i egenskap av detta ägare till ett antal produktionsanläggningar där BEWiSynbra driver verksamhet.
 Andra närstående är de två 34% ägda intressebolagen; Hirsch France SAS och Hirsch Porozell GmbH samt 49% ägda 
intressebolaget Jablite Group Ltd. Transaktioner med dessa bolag visas i tabellerna nedan.
 Information om ersättning till koncernledning och styrelse återfinns i not 6.

NOT 28 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE



BEWiSynbra ÅRSREDOVISNING 2020 111

Under det tredje kvartalet förvärvades BEWi Drift Holding AS (BDH) från BEWi Holding AS, ett företag ägt av medlem-
mar i familjen Bekken.
 Transaktionen skedde till ett värde om totalt 15,1 MEUR, varav 5,6 MEUR betalades kontant samt genom kvittning 
av fordran, och 9,5 MEUR reglerades via en nyemission. Under fjärde kvartalet gjordes en avsättning för tillkommande 
köpeskilling om 2,3 MEUR, baserat på EBITDA i BDH under 2020.
 Under det fjärde kvartalet såldes fyra fastigheter tillhörande den nederländska produktionen i en sale and lease-
back-transaktion till ett bolag ägt av KMC Properties ASA för en köpeskilling om 33,0 MEUR. Av det reglerades 5,7 MEUR 
med aktier i KMC Properties ASA. Aktierna i KMC Properties ASA är noterade på Oslo-börsen. Medlemmar av familjen 
Bekken representerar den största gruppen aktieägare i KMC Properties ASA. Under det tredje kvartalet såldes två fastig- 
heter tillhörande den danska produktionen i en sale and leaseback-transaktion för netto 10,2 MEUR till ett bolag ägt av 
KMC Propertis ASA och under det andra kvartalet skedde en liknande sale and leaseback-transaktion i Sverige när en 
fastighet såldes för netto 4,3 MEUR.
 Transaktionerna skedde under normala marknadsvillkor.

Transaktioner som påverkar balansräkningen

MEUR 31 dec, 2020 31 dec, 2019

Långfristiga fordringar

Företag ägda av Familjen Bekken 0,1 -

HIRSCH France SAS 2,3 2,5

Jablite Group Ltd 1,7 -

Summa 4,1 2,5

Kortfristiga fordringar

Företag ägda av Familjen Bekken 1,5 -

BEWi ASA 4,2 -

HIRSCH Porozell GmbH 0,6 -

Summa 6,3 -

Kortfristiga skulder

Företag ägda av Familjen Bekken 3,8 -

BEWi ASA 3,4 -

Summa 7,2 -

Räntevillkor för utlåningen till intresseföretag presenteras i not 15 Aktier i intresseföretag.

MEUR 2020 2019

Köp av varor från:

Företag ägda av Familjen Bekken 0,7 0,5

Summa 0,7 0,5

MEUR 2020 2019

Ränteintäkter från:

Hirsch France SAS 0,1 -

Summa 0,1 -

MEUR 2020 2019

Hyreskostnader från:

Företag ägda av Familjen Bekken 3,4 2,7

Summa 3,4 2,7
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MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar och nedskrivningar 30,4 27,6

Förändring avsättning pensionsskuld -0,3 -0,3

Förändring övriga avsättningar 0,1 0,1

Resultat från andelar i intressebolag -4,8 -0,6

Tilläggsköpeskilling - 0,1

Realisationsvinst vid avyttring tillgångar -6,3 -

Summa 19,1 26,9

Den 13 april 2021 offentliggjorde BEWiSynbra att koncernen förvärvat 51% i det danska förpackningsbolaget Honey-
comb Cellpack A/S. Honeycomb erbjuder lösningar inom skyddsförpackningar, inklusive design, utveckling och tillverk-
ning av hållbara förpackningar som är både återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. Förpackningsprodukterna kan 
vara komplement eller alternativ till produkter av expanderad polystyren (EPS).
 Honeycombs geografiska fokus har varit de nordiska länderna. I denna region har bolaget haft ett flertal nära och 
långlivade relationer med välkända och stora kunder. Omsättningen för Honeycomb under 2019 uppgick till närmare 30 
MDKK. Detta adderar till BEWiSynbras existerande årliga omsättning från förpackningsmaterial av papper, vilken uppgår 
till ca 150 MNOK. BEWiSynbra har också en option att förvärva resterande 49% av aktierna i Honeycomb.

NOT 29 JUSTERING FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET

NOT 30 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
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Moderföretagets resultaträkning

MSEK Not 2020 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 15,7 25,2

Summa rörelsens intäkter 15,7 25,2

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader 4, 17 -15,0 -19,3

Personalkostnader 3 -21,5 -22,4

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -0,1 0,0

Summa rörelsens kostnader -36,6 -41,7

Rörelseresultat -20,9 -16,5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 104,8 111,3

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -70,8 -79,0

Summa resultat från finansiella poster 34,0 32,3

Bokslutsdispositioner -0,8 0,0

Resultat före skatt 12,3 15,8

Skatt på årets resultat 7 0,0 0,0

Årets resultat 12,3 15,8
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Moderföretagets balansräkning

MSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag 8 1 200,7 1 026,5
Andra finansiella tillgångar 0,2 0,2
Fordringar hos koncernföretag 9, 13 1 703,6 1 739,6
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 904,5 2 766,4

Summa anläggningstillgångar 2 904,5 2 766,4
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 13 39,4 4,6
Övriga fordringar 0,6 6,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,3 0,3
Summa kortfristiga fordringar 40,3 11,5

Kassa och bank 10, 13 27,4 221,5
Summa omsättningstillgångar 67,6 233,0

SUMMA TILLGÅNGAR 2 972,1 2 999,4

MSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (143 943 671 aktier) 11 1,4 1,3
Summa bundet eget kapital 1,4 1,3

Fritt eget kapital
Överkursfond 1 499,2 1 402,0
Balanserad vinst eller förlust 19,4 -29,9
Årets resultat 12,3 15,8
Summa fritt eget kapital 1 530,8 1 387,9

Summa eget kapital 1 532,2 1 389,3

Långfristiga skulder
Obligationslån 12, 13 1 384,8 1 434,0
Summa långfristiga skulder 1 384,8 1 434,0

Kortfristiga skulder
Obligationslån 12, 13 - 153,3
Skulder till koncernföretag 34,2 -
Leverantörsskulder 13 2,2 8,7
Övriga kortfristiga skulder 13 1,7 1,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,0 13,1
Summa kortfristiga skulder 55,1 176,1

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 972,1 2 999,4
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Moderbolagets rapport över  
förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Aktiekapital
Överkurs-

fond
Balanserade 

vinstmedel Summa

Ingående balans per 1 januari 2019 1,3 1 402,0 -29,9 1 373,4

Nyemission 0,0

Årets resultat 15,8 15,8

Utgående balans per 31 december 2019 1,3 1 402,0 -14,1 1 389,3

Nyemission 0,1 97,2 97,3

Aktieägartillskott 33,3 33,3

Årets resultat 12,3 12,3

Utgående balans per 31 december 2020 1,4 1 499,2 31,5 1 532,2
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Moderföretagets kassaflödesanalys

MSEK Not 2020 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster -21,0 -16,5

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

Erlagd ränta -58,3 -68,5

Mottagen ränta 84,7 93,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 5,5 8,4

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring övriga kortfristiga fordringar -28,8 30,4

Förändring övriga kortfristiga skulder 45,2 -82,8

Summa förändring av rörelsekapital 16,4 -52,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,9 -44,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Utlåning till koncernföretag -52,2 0,0

Förvärv av dotterbolag - -4,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -52,2 -4,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Återbetalning av lån till koncernföretag - -34,4

Återbetalning av obligationslån -155,0 -395,0

Upptaget obligationslån, med avdrag för transaktionskostnader -8,8 682,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -163,8 252,7

Periodens kassaflöde -194,1 204,4

Likvida medel vid årets början 221,5 17,1

Likvida medel vid årets slut 10 27,5 221,5
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Redovisningsprinciper,  
bokslutskommentarer och noter

MODERFÖRETAGET

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer 
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
 Årsredovisningen för moderföretaget är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Års-
redovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernens redovisningsprinciper, 
som beskrivs i not 2 i koncernredovisningen, anges dessa nedan. 
 I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att 
tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 
har inte haft några effekter på resultat- och balansräkningen, eget kapital eller kassaflöde.
 Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.
 Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för re-
dovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av moderföretagets redovis-
ningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i koncernredovisningens not 4.
 Moderföretaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och rän-
terisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Moderföretagets övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten 
på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. För mer information om finansiella risker hänvisas till koncernredovisningen not 3.
 Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan:

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

ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
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 kommer finansiella tillgångar som är anskaffade 
med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde.

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.

NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

NOT 2 SAMMANFATTNING AV MODERFÖRETAGETS VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

MSEK 2020 2019

Löner och andra ersättningar -12,5 -7,7
Sociala avgifter -3,1 -2,4
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer -2,3 -2,2
Summa ersättningar till anställda -18,0 -12,3

NOT 3 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA M.M.
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               2020                2019

Medelantal anställda 
Medelantal  

anställda Varav män
Medelantal  

anställda Varav män

Sverige 4 3 3 2

Löner och andra ersättningar samt pensioner för styrelseledamöter,  
verkställande direktör och andra ledande befattningshavare
MSEK 2020 2019

Löner och andra ersättningar -5,2 -4,4
Bonus -3,4 -
Pensionskostnader -1,4 -1,2
Summa -10,0 -5,7

Procent av optionsprogrammet Intjänandedatum Förfallodatum

20% 19 november 2021 19 november 2025

30% 19 november 2022 19 november 2025

40% 19 november 2023 19 november 2025

I november 2020 implementerade moderbolaget BEWI ASA ett optionsprogram vilket berättigar deltagarna till aktier i 
BEWI ASA under en treårsperiod. Syftet med programmet är att ytterligare stärka bolagets intressen med dess aktieä-
gare genom att erbjuda förmåner till dess anställda för att motivera att materiellt bidra till framgång och lönsamhet för 
bolaget. Teckningsoptionerna berättigar deltagarna att köpa aktier till en lösenkurs av 24,48 NOK, motsvarande 110% av 
snittpriset under en femdagarsperiod innan teckningsdagen den 19 november 2020. Vinsten per option kan dock inte 
överstiga lösenpriset gånger två. Antalet utnyttjningsbara optioner kommer att reduceras proportionellt så att maximal 
vinst inte överstiger lösenpriset gånger två multiplicerat med antalet berättigande optioner. Denna vinst beräknas 
baserat på aktiens värde fem dagar före förfallodatum.
 VD för BEWiSynbra Group AB berättigades 250 000 optioner och andra medlemmar av ledningsgruppen i BEWi-
Synbra Group AB totalt 500 000 optioner. Optionerna har ett intjänande i tre omgångar under en treårsperiod, enligt 
tabellen nedan:

MSEK 2020 2019

Inom 1 år -0,3 -0,2
Mellan 1 och 5 år -0,1 -0,1
Mer än 5 år - -0,0
Total -0,4 -0,3

Under året kostnadsförda leasingavgifter: 0,4 MSEK (2019: 0,3 MSEK). 

NOT 4 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.

Avgångsvederlag 
Enligt anställningsavtal har VD en uppsägningstid om 6 månader både vid uppsägning från bolagets sida och från den 
anställdes sida. Fr o m 2025-01-01 motsvarar avgångsvederlaget 12 månader. Under uppsägningstiden har den anställde 
rätt till oförändrad lön och andra anställningsförmåner, Avgångsvederlaget är avräkningsbart mot annan inkomst.
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NOT 7 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

MSEK 2020 2019

Resultat före skatt 12,3 15,8

Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (21,4 %) -2,6 -3,4

Skatteeffekter av:

Ej avdragsgilla kostnader -0,2 -0,1

Skatt hänförlig till ej redovisade underskottsavdrag 2,8 3,5

Summa redovisad skatt 0,0 0,0

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag uppgår till 9,8 MSEK (9,6 MSEK).

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

NOT 5 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER SAMT RÄNTEKOSTNADER 
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

MSEK 2020 2019

Ränteintäkter, koncernföretag 83,7 96,8
Valutakursvinst 21,0 14,5
Totala ränteintäkter och liknande resultatposter 104,8 111,3

Räntekostnader -58,1 -64,9

Räntekostnader, koncernföretag -0,4 -2,7

Valutakursförlust 0,0 0,0

Övriga finansiella kostnader -12,4 -11,4

Totala räntekostnader och liknande resultatposter -70,8 -79,0

Summa finansiella poster – netto 34,0 32,.3

NOT 6 VALUTAKURDIFFERENSER – NETTO

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

MSEK 2020 2019

Finansiella poster – netto 21,0 14,5

Summa 21,0 14,5
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DOTTERBOLAG
MSEK 31 dec, 2020 31 dec, 2019

Ingående anskaffningsvärde 1 023,8 247,8

Förvärv av dotterbolag 176,9 776,0

Utgående redovisat värde 1 200,7 1 023,8

NOT 8 NOT 7 ANDELAR I DOTTERBOLAG OCH INTRESSEFÖRETAG

Dotterbolag
Namn

Andel stam- 
aktier som direkt 

ägs av moder- 
företaget (%) Org.nr.

Säte samt   
registrerings- och 
verksamhetsland

Bokfört värde
31 dec, 2020

Bokfört värde
31 dec, 2019

Genevad Holding AB 100 556707-1948 Landskrona, Sverige 1 143,1 1 010,0

M-plast 100 0506033-6 Kaavi, Finland 57,6 16,5

Indirekt ägda 
Namn

Andel stamaktier som direkt 
ägs av moderföretaget (%) Org.nr.

Säte samt registrerings- 
och verksamhetsland

BEWi Insulation AB 100 556541-7788 Sverige

BEWi Packaging AB 100 556961-3309 Sverige

BEWi Dorotea AB 100 556669-9434 Sverige

BEWiSynbra Circular AB 100 556628-9178 Sverige

BEWi Automotive AB 100 559102-5332 Sverige

BEWISynbra Norway AS 100 928 878 090 Norge

BEWi Cabee Oy 100 2083942-8 Finland

BEWi Insulation Oy 100 0606536-6 Finland

De Wijs-van Loon B.V 75 18051893 Nederländerna

BEWiSynbra Cirkular Denmark A/S 100 41 40 69 84 Danmark

Eurec A/S 100 25162242 Danmark

BEWiSynbra RAW Oy 100 1094747-6 Finland

BEWi Drift Holding AS 100 995 172 895 Norge

Bewi Box AS 100 995 813 068 Norge

BEWi Norplasta AS 100 989 953 133 Norge

BEWi Norplasta AB 100 556649-7821 Sverige

Nordic Emballasje AS 100 979 574 193 Norge

Salkaup Nordic ehf. 51 620818-0890 Island

NOKK ehf. 51 490505-1480 Island

Tommen Gram Folie AS 100 977 051 371 Norge

Tommen Gram AS 100 912 038 084 Norge

Biobe AS 100 984 329 881 Norge

BEWi Insulation Norway AS 100 986 795 693 Norge

BEWiSynbra RAW BV 100 20 033 648 Nederländerna

BewiSynbra Denmark A/S 100 31867304 Danmark

Genevad Netherlands BV 100 70 824 312 Nederländerna

Synbra Holding BV 100 20095683 Nederländerna

Synbra International BV 100 20095676 Nederländerna

Synbra BV 100 20080670 Nederländerna

Besto Verpakkingsindustrie BV 100 05034571 Nederländerna

Synprodo Produktie BV 100 10012456 Nederländerna

Stramit BV 100 17023362 Nederländerna
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2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 739,6 1 725,2

Ny utlåning 0,0 0,0

Omräkning av utländsk valuta -36,0 14,4

Utgående redovisat värde 1 703,6 1 739,6

2020-12-31 2019-12-31

Banktillgodohavanden 27,4 221,5

Summa 27,4 221,5

NOT 9 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR HOS KONCERNBOLAG

NOT 10 KASSA OCH BANK

För upplysning om aktiekapitalet, se koncernens not 21.

NOT 11 AKTIEKAPITAL 

ASSOCIATES
Namn Andel stamaktier (%) Org.nr. Land

HIRSCH Porozell GmbH 34 FN 117255i Tyskland

Jablite Group Ltd. 49 12641113 Storbritannien

HIRSCH France SAS 34 92044 Frankrike

ANDRA FINANSIELLA  
TILLGÅNGAR
Namn Andel stamaktier (%) Org.nr. Land

Polystyrene Loop Cooperatief U.A 8 68399812 Nederländerna

KMC Properties ASA 4 990 727 007 Norge

Indirekt ägda 
Namn

Andel stamaktier som direkt 
ägs av moderföretaget (%) Org.nr.

Säte samt registrerings- 
och verksamhetsland

Ertecee BV 100 06010160 Nederländerna

IsoBouw Systems BV 100 17046081 Nederländerna

Synprodo BV 100 18115693 Nederländerna

Synbra Propor BV 90 67056849 Nederländerna

Moramplastics BV 100 09036097 Nederländerna

Pingxi NV 51 BE00641.986.778 Belgien

Synbra Holding UK Ltd 100 09502640 Storbritannien

Plastimar SA 100 508413770 Portugal

Plasexpandido SL 100 B36900157 Spanien
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Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31

Obligationslån 1 384,8 1 434,0

Skulder till koncernföretag - -

Summa 1 384,8 1 434,0

Kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31

Obligationslån - 153,3

Summa - 153,3

NOT 12 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Obligationslån

Räntevillkor                       Nominell ränta                       Genomsnittlig ränta

2020 2019 2020 2019

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

 75 MEUR Euribor 3m + 4,75% 4,24%-4,50% 4,29-4,44% 5,32% 5,61%

 65 MEUR Euribor 3m + 3,40% 2,89%-3,18% 2,99% 3,70% 3,56%

Bokförda och verkliga värden på skulder framgår nedan : 

Bokfört värde Verkligt värde 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Obligationslån 1 384,8 1 587,3 1 417,0 1 639,0

Summa 1 384,8 1 587,3 1 417,0 1 639,0

Koncernen refinansierades våren 2017, varvid moderbolaget emitterade en företagsobligation om 550 MSEK. Under 
våren 2018 emitterade moderbolaget en företagsobligation om 75 MEUR som ett led i finansieringen av Synbra-förvär-
vet. Den 22 november 2019 emitterade 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. Per den 31 december 2020, hade moderbolaget två 
utestående obligationer. 155 MSEK utestående vid årets början, av obligationslånet om 550 MSEK som emitterades 2017, 
inlöstes i sin helhet den 3 april 2020.  Alla obligationer är noterade på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
 Obligationen redovisas enligt effektivräntemetoden till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskost-
nader. Räntevillkor samt nominella räntor och genomsnittsräntor redovisas i tabellen nedan.

Likviditetsrisk
Tabellerna nedan visar på koncernens icke-derivativa finansiella skulder, nedbrutna på återstående avtalsmässiga löptid. 
Beloppen i tabellerna återspeglar de avtalade odiskonterade kassaflödena.

Per 31 december 2020 < 1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år

Obligationslån - 744,1 640,7 -

Leverantörsskulder 2,2 - - -

Övriga kortfristiga skulder 1,7 - - -

Summa 3,9 744,1 640,7 -

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

Obligationslån 153,3 - 1 434,0 -

Leverantörsskulder 8,7 - - -

Övriga kortfristiga skulder 1,1 - - -

Summa 163,1 - 1 434,0 -
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Av ersättningar till PwC, bolagets revisorer, under 2020 avser 0,8 MSEK revisionsuppdraget (0,8 MSEK), 0,2 MSEK revi-
sionsverksamhet utöver revisionsuppdraget (0,4 MSEK) och 0,0 MSEK övriga tjänster (0,4 MSEK).

2020-12-31 2019-12-31

Garantier till förmån för koncernen 97,9 288,4

Summa 97,9 288,4

2020-12-31 2019-12-31

Pantsatta aktier i dotterbolag 1 143,1 1 010,1

Summa 1 143,1 1 010,1

NOT 14 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 16 NÄRSTÅENDE

NOT 15 STÄLLDA SÄKERHETER

NOT 17 ERSÄTTNING TILL REVISORER

BEWi ASA är majoritetsägare i BEWiSynbra Group. Familjen Bekken är majoritetsägare i BEWi ASA genom Frøya Invest 
AS, KMC Family AS och BEWi Holding AS. Mer information avseende transaktioner med närstående framgår av not 28 till 
koncernräkenskaperna. Information om ersättning till företagsledning och styrelsen återfinns i not 6 till koncernräken-
skaperna. 

2020-12-31
MSEK

Finansiella tillgångar värderade  
till upplupet anskaffningsvärde

Tillgångar i balansräkningen

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1 703,6

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 39,4

Kassa och bank 27,4

Summa 1 770,4

2020-12-31
MSEK

Finansiella skulder värderade  
till upplupet anskaffningsvärde

Skulder i balansräkningen

Obligationslån 1 384,8

Långfristiga skulder till koncernföretag 0,0

Kortfristiga skulder till koncernföretag 34,5

Leverantörsskulder 2,2

Övriga kortfristiga skulder 1,7

Summa 1 423,2

2019-12-31
Finansiella tillgångar värderade  
till upplupet anskaffningsvärde

Tillgångar i balansräkningen

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1 739,6

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 4,6

Kassa och bank 221,5

Summa 1 965,8

2019-12-31
Finansiella skulder värderade 

 till upplupet anskaffningsvärde

Skulder i balansräkningen

Obligationslån 1 587,3

Långfristiga skulder till koncernföretag -

Kortfristiga skulder till koncernföretag -

Leverantörsskulder 8,7

Övriga kortfristiga skulder 1,1

Summa 1 597,0

NOT 13 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI
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Koncernens och moderföretagets resultat- och  
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2021-06-03 för fastställelse.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i BEWiSynbra Group AB (publ),  
org.nr 556972-1128.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERN- 
REDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för BEWiSynbra Group AB (publ) för år 2020. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 64-124 i 
detta dokument.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflö-
de för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för moderbolaget respektive rapport över 
totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen.
 Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletteran-
de rapport som har överlämnats till moderbolagets och koncernens 
styrelse 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 stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap 
och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsför-
ordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade 
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 väsentlighetsnivå och 
bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rappor-
terna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören 
och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga 
redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångs-
punkt från antaganden 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 åsidosätter 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 gransk-
ning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som 
helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningspro-
cesser och kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedöm-
ning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller 
några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd 
av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko-
nomiska 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 (se tabellen nedan). Med hjälp av dessa och kvalitativa över-
väganden fastställde vi revisionens inriktning och omfattning 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 betydelsefulla 
för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen 
för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata 
uttalanden om dessa områden.
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Annan information än årsredovisningen och koncern- 
redovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–58 
respektive 128–129. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information.
 Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.
 I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identi-

fieras 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 informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar 
med obestämbar nyttjandeperiod
Koncernens tilläggsupplysningar samt principer för redovisning och 
värdering av goodwill och varumärken beskrivs i årsredovisningen 
under not 2.4 samt not 12. Goodwill och varumärken är väsentliga 
tillgångar i koncernens balansräkning. Det redovisade värdet av 
goodwill och varumärke uppgår till 83,8 MEUR respektive 21,3 MEUR 
per den 31 december 2020. Den nedskrivningsprövning av goodwill 
och varumärken som upprättas i samband med årsbokslut inbegri-
per företagsledningens bedömningar om framtiden och antagan-
den avseende till exempel framtida kassaflöden. 
 Nedskrivningsprövningar innehåller naturligt ett större inslag av 
uppskattningar och bedömningar från företagsledningen, varför 
vi har bedömt detta som ett särskilt betydelsefullt område i vår 
revision.

Redovisning av rörelseförvärv
Koncernens tilläggsupplysningar samt principer för redovisning och 
värdering av goodwill och varumärken beskrivs i årsredovisningen 
under not 2.2, 2.4 samt not 14.
 Under det gångna året har BEWiSynbra genomfört fem rörelse-
förvärv där förvärvet av den norska koncernen BEWi Drift Holding 
AS var det mest betydande.  
 För varje rörelseförvärv upprättar företagsledningen en förvärv-
sanalys där mellanskillnaden mellan nettotillgångarna i det förvär-
vade bolaget och köpeskillingen fördelas på identifierade tillgångar 
i det förvärvade bolaget. Identifierade tillgångar i de förvärvade 
bolagen utgörs av varulager, kundrelationer och varumärken. Över-
värden som inte kan hänföras till immateriella tillgångar redovisas 
som goodwill.
 För att bestämma värdet på de identifierade immateriella 
tillgångarna behöver företagsledningen göra bedömningar samt 
tekniskt komplexa beräkningar baserat på uppskattningar och 
prognoser om de förvärvade bolagens framtida utveckling. Kund-
relationer skrivs till skillnad från goodwill och varumärken av över 
deras förväntade livslängd. Vidare värderas förvärvat varulager till 
verkligt värde dvs försäljningspris i förvärvsanalyserna En felaktig 
fördelning av övervärden i förvärvsanalysen kan därmed få en 
väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. 
 Företagsförvärv är komplexa till sin natur och redovisningen av 
dessa är beroende av hur förvärvsavtalet utformas och innehåller 
betydande uppskattningar från ledningen, varför vi har bedömt 
upprättandet av förvärvsanalys vara ett särskilt betydelsefullt områ-
de i vår revision.

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 ma-
tematiskt korrekta samt baserade på rimliga antaganden om bland 
annat framtida kassaflöden och diskonteringsräntor. 
 Vi har bl.a. vidtagit nedanstående granskningsåtgärder:
• Granskat hur företagsledningen identifierat kassagenererande 

enheter och jämfört denna med hur BEWiSynbra följer upp 
goodwill internt.

• Utvärderat rimligheten i gjorda antaganden och utvärderat 
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 utvärderat 
rimligheten i använd diskonteringsränta för de kassagenererande 
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.

Vi har granskat och utvärderat förvärvsanalysen med särskilt fokus 
på hur företagsledningen identifierat goodwill och övriga immate-
riella tillgångar som varumärke och kundrelationer samt värdering 
av varulager.
 Detta har vi bl.a. gjort genom att vidta nedanstående gransk-
ningsåtgärder:
• Inhämtat förvärvsavtalen och utvärderat avtalsvillkoren i dessa ur 

ett redovisningsperspektiv. 
• Bekräftat betald köpeskilling mot bankkonto-utdrag. 
• Tillsammans med PwC:s interna specialister inom företagsvärde-

ring granskat bolagets metoder och antaganden för att värdera 
varulager, identifiera immateriella tillgångar som kundrelationer, 
och varumärken samt fördelningen av övervärden till dessa.

Vi övervägde också om de upplysningar som lämnas i not 14 
årsredovisningen uppfyller de krav på upplysningar som finns enligt 
gällande redovisningsstandarder.
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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 årsredovisningslagen 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 nödvän-
dig 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 koncernredovisningen 
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 antagan-
det 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.

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 eko-
nomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.
 En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsre-
dovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspek-
tionens webbplats: www.revisorsinspektionen.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 koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för BEWiSynbra Group AB (publ) för år 2020 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

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

moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande 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 överensstäm-
melse 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 styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-

dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.
 En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvalt-
ningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisors-
inspektionen.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 19 maj 2020 och har varit bolagets revisor sedan 11 november 
2014.

Stockholm 20 april 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Belopp i MEUR 2020 2019

Rörelseresultat (EBIT) 42,5 20,3

Avskrivningar på immateriella tillgångar 6,3 7,2

EBITA 48,7 27,5

Jämförelsestörande poster -6,7 3,9

Justerad EBITA 42,0 31,4

EBITA 48,7 27,5

Avskrivningar på materiella tillgångar 24,2 20,4

EBITDA 72,9 48,0

Jämförelsestörande poster -6,7 3,9

Justerad EBITDA 66,2 51,8

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Belopp i MEUR 2020 2019

IPO-relaterade kostnader -0,4 -0,1

Avgångsvederlag och integrationskostnader -0,5 -1,1

Omstruktureringskostnader -0,4 -1,1

Transaktionskostnader -1,2 -1,0

Tilläggsköpeskilling 0,0 -0,1

Realisationsvinst från försäljning av fast egendom 6,3 0,0

Omstrukturering IT -0,4 0,0

Identifiering av negativ goodwill i intressebolag 3,5 0,0

Övrigt -0,2 -0.4

Summa 6,7 -3.9

INTÄKTSBRYGGA: FÖRÄNDRING I NETTOOMSÄTTNING I JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD 2019

Belopp i 
MEUR RAW % Insulation % P&C % Oallokerat %

Försäljning  
mellan segment

Summa 
netto- 

omsättning %

2019 206,7 139,3 157,6 2,5 -76,2 429,9

Förvärv - - 15,2 10,9% 26,7 17,0% 3,2 126,8% -0,3 44,8 10,4%

Valuta- 
effekter - - -0,2 -0,1% -3,0 -1,9% 0,1 4,1% 0,1 -3,0 -0,7%

Organisk 
tillväxt -15,5 -7,5% -7,8 -5,6% -1,4 -0,9% 0,6 23,6% 14,9 -9,2 -2,2%

Summa 
ökning/ 
minskning -15,5 -7,5% 7,3 5,2% 22,3 14,2% 3,9 154,5% 14,7 32,7 7,6%

2020 191,2 146,6 179,9 6,4 -61,5 462,6

ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE ÄR DEFINIERADE AV IFRS

EBITDA-BRYGGA: FÖRÄNDRING I JUSTERAD EBITDA I JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD 2019

Belopp i 
MEUR RAW % Insulation % P&C % Oallokerat %

Summa justerad 
EBITDA %

2019 5,0 22,3 28,9 -4,4 51,8

Förvärv - - 1,5 6,7% 2,3 8,0% 0,3 6,5% 4,1 7,9%

Valutaeffekter - - 0,0 0,1% -0,9 -2,9% 0,0 0,2% -0,9 -1,5%

Organisk 
tillväxt 4,4 87,9% 2,6 11,7% 3,8 13,2% 0,2 5,4% 11,1 21,3%

Summa 
ökning/ 
minskning 4,4 87,9% 4,2 18,5% 5,2 18,3% 0,6 12,1% 14,4 27,2%

2020 9,4 26,5 34,1 -3,8 66,2
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Definitioner av alternativa nyckeltal 
som inte är definierade av IFRS
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 nyckeltal, 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 koncer-
nen 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 jämförel-
ser av lönsamheten över tid oberoende av bolagsskattesats och finansieringsstruktur. Däremot inkluderas avskriv-
ningar 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 nyckeltal som 
koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och för jämförelser med andra bolag.

Jämförelse- 
störande poster

Jämförelsestörande poster omfattar kostnader relaterade till den planerade börsintroduktionen, transaktionskost-
nader relaterade till förvärvade enheter, omfattade upplösning av negativ goodwill från förvärv, avgångsvederlag 
och andra kostnader som stör jämförbarheten, som avyttring av fastigheter, stängning av fabriker, oplanerade 
stopp av råmaterialproduktionen etc.

Justerad EBITDA Ett normaliserat resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (dvs jämförelsestörande poster som 
stör jämförbarheten återläggs). Justerad EBITDA är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå 
resultatet justerat för jämförelsestörande poster. 

Justerad EBITDA 
marginal (%)

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

Justerad EBIT Ett normaliserat resultat före räntor och skatter, dvs poster av engångskaraktär och avvikelser är återlagda. Justerad 
EBIT är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå resultatet justerat före jämförelsestörande 
engångsposter. 

Operativt  
kassaflöde

Resultat före räntor och skatter justerat för ej kassaflödespåverkande poster och förändring i rörelsekapital. Det 
operative 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 nyckel-
tal, dels för att det visar på koncernens finansieringsbehov.

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

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

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

GPPS General Purpose Polystyrene är en polymer styrenmono-
mer.

HVAC värme, ventilation, luftkonditionering.

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