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BEWi GROUP I KORTHET

En växande företagsgrupp
BEWi Group är en av Nordens största aktörer för utveckling och tillverkning av produkter 		
av expanderad polystyren (EPS) och expanderad polypropylen (EPP) – cellplast.

Med en uttalad tillväxtfilosofi har BEWi Group utvecklat sin

och leverantörer och stor flexibilitet på marknaderna är

verksamhet för hela kedjan från råmaterial till färdiga pro-

faktorer bakom BEWi Groups framgångar.
När marknaden för cellplast konsolideras ska BEWi

dukter för förpackningar för livsmedel, tekniska förpackningar samt byggisolering. Att kontrollera hela värdekedjan

Group fortsätta växa organiskt och genom förvärv för att

ger effektivitet och konkurrenskraft, men också oberoende

skapa synergier i inköp, tillgång till råvara, marknadsinsikt,  

och frihet. BEWi Group investerar kontinuerligt i ny tekno-

kundfokus, effektivare produktion och administration.

logi och utvecklar innovativa produkter för att skapa värde
i varje steg. Starkt detaljfokus, nära relationer med kunder

BEWi Group ägs till 50 procent av familjen Bekken genom
BEWi Holding och till 50 procent av Verdane Capital.

Tre affärsområden:

Råvara

Förpackningar

Isolering

Solida bolag med goda marknadspositioner bildar ny aktör 2014
BEWi Group bildas då det norska familjeföretaget BEWi AS

Flamingo, samt DS Smiths cellplastverksamhet i Värnamo

och Styrochem Finland slås samman 2014. I samband med

och Urshult. Förvärv och omstruktureringar har skapat en

sammanslagningen förvärvas två enheter från det brittiska

konkurrenskraftig aktör med ökad geografisk täckning och

förpackningsföretaget DS Smith - den danska aktören Danish

brett sortiment på hemmamarknaden.

BEWi Group
BEWi grundas 1980 för
att producera livsmedels
förpackningar

BEWi lanserar tekniska
förpackningar 1983

Fabriken i Selsbakk i
Norge förvärvas 1985

Förvärv 1996 av
Monoplast AS

BEWi förvärvar
Polar 2001

Styrochem
Stymer Oy startar produktion
1972 av EPS, GPPS och
HIPS i Borgå, Finland
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Neste Oy Chemicals
förvärvar Stymer Oy 1981

Radnor Holdings förvärvar
polystyrenverksamheten av
Neste Oy 1986

Styrochem blir en av de
ledande tillverkarna av
EPS 2000

BEWi GROUP I KORTHET

Vision
BEWi Groups vision är att bli den ledande totalleverantören
i Norden för tillämpningar av cellplast, från råvara till
isolerings- och förpackningslösningar.

FÖRSÄLJNINGSANDELAR 2015
345 mkr
924 mkr

•
•
•

324 mkr

Råvara
Förpackningar
Isolering

1593
Omsättning 2015, mkr

•
•

Produktion och försäljning
Försäljning och distribution

BEWi Group har en stark representation på den nordiska marknaden i
anslutning till kundernas verksamheter, för att effektivt kunna möta byggnadsoch förpackningsindustrins behov av flexibilitet och korta ledtider.

BEWi etablerar sig i
Sverige 2006 genom att
köpa företaget Genevad
som tillverkar isolerings
produkter

Eqvitec Partners
förvärvar Styrochem
2007

2010 förvärv
av Norplasta
AS i Norge

Verdane Capital
förvärvar
Styrochem 2011

2012 förvärvas Thermisol
i Danmark och Sverige.
Avyttring av 66 procent av
Thermisol i Danmark. För
värv av Cellplast Direkt

2013 förvärv av
AC Cellplast

BEWi AS och
Styrochem i
Finland går
samman 2014

Förpackningsverksamheter
SCA avyttrar 2012 sin förpack
ningsverksamhet till DS Smith

BEWi Group förvärvar DS Smiths
förpackningsverksamhet i Urshult
och Värnamo 2014
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BEWi GROUP I KORTHET

Två händelserika år
BEWi Group har, efter de två senaste årens företagsförvärv och omstruktureringar,
geografisk närvaro i alla de nordiska länderna. Företagets tillväxtstrategi har fortsatt
att effektueras enligt plan, och alla BEWi Groups marknader och produktkategorier
uppvisar tillväxt.
Ett omfattande arbete har utförts inom BEWi Group

• Kretsloppstänk

under 2015 och 2016 med att integrera de nya verksam

BEWi Group planerar en serie produkter av återvunnen

heterna, investera, omstrukturera och med produkt

EPS – hård cellplast med samma goda egenskaper som

innovationer. Några exempel på det arbetet är:

nyproducerad – under namnet GreenLine. Nästa steg tas
mot ett optimalt kretslopp, det vill säga hur spillet ska tas

• Centraliserad kundtjänst

om hand i avnämarledet vid industrierna och byggarbets-

Som ett led i arbetet med rationaliseringar och för-

platserna för att returneras till BEWi Groups fabriker.

bättringar har den svenska kundserviceverksamheten
centraliserats till anläggningen  i Vårgårda. Enheten för

• Förvärv av finsk XPS-tillverkare

kundservice i Vårgårda hanterar sedan tidigare service-

Den finska XPS-tillverkaren M-Plast Oy förvärvades av

frågor för isoleringsprodukter för de svenska och norska

BEWi Holding i början av 2016. Förvärvet är ett steg mot

marknaderna. Under 2016 har även förpackningsverk-

att bli den ledande totalleverantören på den nordiska

samhetens kundservice överförts till Vårgårda.

isoleringsmarknaden. XPS är extruderade isolerings
skivor för olika typer av byggnadskonstruktioner.

• Ny blockpress i fabriken i Genevad
Produktionsanläggningen i Genevad i Laholms kommun

• Investering i Borgå i Finland

moderniserades då en ny blockpress för cellplast invigdes

Investeringar görs i en ny produktionslinje för tillverk-

i november 2015. Tidigare har BEWi Group investerat i

ning av grå EPS på fabriken i Borgå i Finland. Den nya

en ny gasanläggning och en ny såglinje i anläggningen i

produktionslinjen kommer att stå klar under våren 2017.

Genevad.

I samband med dess färdigställande kommer fem till tio
personer att behöva nyanställas.

BEWi Group i siffror 2015
Omsättning, Mkr

EBITDA, Mkr

Kassaflöde, Mkr

Antal anställda

1593 108 81 302
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VAD ÄR CELLPLAST

Vad är cellplast?
Cellplast används ofta som ett samlingsnamn för en mängd olika expanderade plaster.
Beroende på kemisk sammansättning och det sätt varpå expansionen utförs, erhålls
produkter med mycket olika egenskaper.
Cellplast har egenskaper som god isoleringsförmåga,

DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR CELLPLAST

hållfasthet, låg vikt, och är lätt att bearbeta. Det lämpar
sig för applikationer som isolering och grundmaterial i

30 %

byggnader och andra anläggningar, samt olika typer av

70 %

förpackningar.
Kunderna är byggnadsföretag, bygghandel, entrepre-

•
•

nadverksamheter och kunder inom tillverkningsindustri
och detaljhandel. Cellplastprodukter har funnits i bygg- 
och förpackningsmarknaden sedan början av 1950-talet.

Förpackningar
Isolering

Höga fraktkostnader innebär att konkurrensen är låg från
belastningar och ger ett ännu bättre skydd mot fukt. XPS

utomnordiska aktörer.
Vanligt förekommandet typer av cellplast är EPS och EPP.
• EPS, expanderad polystyren, består av små kulor som

används för konstruktioner med höga krav på hållfasthet
och används även vid ökade krav på fukttålighet.

smälts samman under värme och tryck. EPS har god
isoleringsförmåga då den består till 98 procent av inne-

Marknaden

sluten luft. Den har även hög fukttålighet och ger därför

Omkring 70 procent av den totala marknaden för cellplast

ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel.

i Norden utgörs av isoleringsprodukter för husgrunder, tak

• EPP är expanderad polypropylen. Råmaterialet till EPP
är polypropylengranulat. EPP har mycket god stötupptagningsförmåga, god värmetålighet, god isoleringsför-

och väggar för de finländska, danska, norska och svenska
marknaderna.
Övriga 30 procent är huvudsakligen förpackningspro-

måga samt är resistent mot de flesta kemikalier. Dessa

dukter för färska livsmedel samt olika typer av skydds-

unika egenskaper gör att det finns många olika använd-

förpackningar. Den största marknaden i Norden för

ningsområden för EPP såsom olika typer av retursystem,

livsmedelsförpackningar är Norge. En ytterligare kategori

förpackningar till instrument, kameror, tekniska

är tekniska komponenter för fordonsäkerhet och isolering

isoleringar, bilkomponenter, nackskydd med mera.

av rör och ledningar. En mindre andel utgörs av cellplast-

XPS, extruderad polystyren är ett jämnare material än

block för väg- och anläggningsbyggen.

cellplast av EPS-typ. Den väger även mer, tål högre tryck-

Tillverkning av EPS

Råvaran för framställning av EPS är
styren, en vätska som framställs ur
råolja av petrokemiföretag. Styren är
ett omättat flytande kolväte och kallas
ibland vinylbensen.

Då styren blandas med tillsatser som till
exempel pentan, bildas pärlor med be
nämningen expanderbar polystyren, den
beståndsdel som tillsammans med luft
bildar EPS i ett senare skede av tillverk
ningen. Större aktörer på marknaden är
BEWi Styrochem, BASF och Synthos.

EPS uppstår då polystyrenpärlor med
vattenånga värms upp och smälts samman
under värme och tryck till stora block i en så
kallad blockpress. EPS kan expandera upp
till 50 gånger den ursprungliga volymen.
Detta medför att slutprodukten innehåller
cirka 98 procent luft.
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BEWi GROUP OCH MARKNADEN

BEWi Group och vår marknad
BEWi Groups strategi är att utveckla användningsområden för cellplast, skummad
plast, för byggnads- och förpackningsindustrierna.
Cellplast i samhället
BEWi Group är konkurrenskraftigt
genom att:
• vara den mest effektiva tillverkaren

Råvara
Råvaran för framställning av EPS, cellplast,

• erbjuda fullsortiment med bred geografisk
täckning för att vara nära kunden

pärlor av polystyren med tillsats av pentan

• erbjuda innovativa produkter och

utsätts för värme. Kulorna smälts samman

• vara kundfokuserad.

är polystyren. EPS tillverkas genom att

under värme och tryck. EPS består till två
procent av polystyren och till 98 procent av
innesluten luft.

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

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

6
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BEWi GROUP OCH MARKNADEN

BEWi Groups produkter och tjänster

BEWi Groups kunder
ThermiSol Oy, Gala,

BEWi Group utvecklar, tillverkar och
marknadsför sedan 40 år ett omfattande
sortiment av expanderad polystyren.
Företaget är med sin marknadsledande
teknologi den ledande tillverkaren av

Swisspor, Vita Cellular Foam,
Lövolds Industri, Glava,
Leroy Aurora, Bra Kasser,
Vartdal Plastindustri,
Reideni Plaat.

expanderad polystyren i norra Europa.

Marine Harvest, SalMar,
BEWi Group är specialist på kund
anpassade förpackningslösningar och
komponenter. Övriga förpackningar
används för produkter som behöver
stötskydd, till exempel hemelektronik,
möbler och komponenter.

Cermaq, Norway Royal
Salmon, Grieg Seafood, Norway
Seafoods, Nergård, HitraMat,
Nofi, Aqualine, Danish crown,
Nortura, Tine, Synnöve,
Bama, Retursystem, Pandalus,
Hesselholt, Fish Eksport.

Ahlsell, Beijer, Benders,
BEWi Group har utvecklat nya produkter
för branschen sedan 1980. Bolaget har
gått från enkla och standardiserade isole-

Byggmax, Glava, JM,
Marinetek, PEAB, Skanska,
Strängbetong, Vartdal Plast.

ringsprodukter till innovativa byggsystem för husgrunder, väggar och tak,
och är nu en ledande totalleverantör till
den nordiska byggindustrin.

7
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LEDNINGSGRUPPENS ORD

Grunden är lagd – nu lägger
vi in en högre växel
I september 2014 gick BEWi AS ihop med Styrochem och bildade BEWi Group.
I och med detta var grunden lagd för en fortsatt expansion. Det nya bolaget kontrollerar
hela värdekedjan från råvara till färdiga produkter åt framför allt förpacknings- och
byggindustrin.

BEWi Group står nu väl positionerat för att effektivt

Nya innovativa material

kunna betjäna och ta andelar på växande marknader

BEWi har en lång tradition av att utveckla nya och inno

som byggnation, samhällets infrastrukturbygge och

vativa produkter och lösningar. Hösten 2015 lanserade

tillverkningsföretagens och matproducenternas behov av

vi en förbättrad råvara som ger kunden ett starkare

förpackningslösningar.  Allt är baserat på samma fantas-

förpackningsmaterial vid tillverkning av fiskelådor och

tiska råvara, cellplast. Cellplast består till 98 procent av

som  möjliggör snabbare produktionsprocesser. Vi fick ett

luft och är ett mångsidigt material, som är lätt, starkt,  och

fantastiskt gensvar från kunderna och det tog tid för oss

återvinningssbart. Tillsammans med våra kunder skapar

att anpassa vår egen produktionskapacitet.

vi kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar.

Under 2015 fattade vi även beslut om att investera i en
ny produktionslinje för tillverkning av grå EPS. Grå EPS

Stora synergier

har ett isoleringsvärde som är cirka 20 procent högre än

Under året som gått har vi lagt stort fokus och kraft på

vit EPS vilket betyder att mindre mängd material behövs

integration av våra verksamheter för att kunna börja

för att uppnå likvärdigt isoleringsvärde. Grå EPS blir ett

utnyttja de samordningsfördelar och synergier som ett

komplement i vår råvaruproduktportfölj och kommer

företag av vår bredd och vår storlek möjliggör. Det handlar

användas dels för internt bruk inom affärsområdet

inte bara om att skapa gemensamma styrsystem för att

Isolering dels erbjudas till försäljning till externa kunder.

effektivisera våra affärsprocesser utan även ta till vara på

Produktionen väntas vara igång under 2017.  

värdefulla synergier i stödprocesser såsom IT, logistik,
finans med mera. Vår resa har bara börjat.

BEWi Group planerar också en ny produktserie av återvunnen EPS, GreenLine, med samma goda egenskaper
som nyproducerad. Nästa steg är att skapa ett system för

Vi ska fortsätta växa

hur spillet tas om hand för att returneras till BEWi Groups

BEWi Group ska fortsätta växa, både organiskt och genom

produktionsanläggningar.

förvärv. Vi har en uttalad tillväxtstrategi och visionen är

8

att bli den största cellplasttillverkaren i Norden genom att

Minsta möjliga påverkan på miljön

investera i nya bolag och nya teknologier. Vi hoppas kunna

Produkter av cellplast har många miljöfördelar. Råvaran

göra förvärv under innevarande räkenskapsår, men priset

utnyttjas maximalt, cellplast består till 98 procent av luft.

måste vara rätt och bolagen måste passa in i vår struktur.

Som förpackningsmaterial används cellplast för att bevara

Vi har höga ambitioner och har satt upp tuffa mål för den

livsmedel och skydda känsliga produkter under lagring

nya koncernen både vad gäller tillväxt och lönsamhet.

och transport. Som isoleringsmaterial i byggnader bidrar

Med den nya koncernstrukturen, det pågående integra-

det till väldigt goda energital.

tionsarbetet, vår tillväxtstrategi och vårt fortsatta fokus

För plastprodukter handlar dock minskad miljöpåver-

på kunder och produktutveckling är vi dock förvissade

kan främst om materialåtervinning. Det är vår övertygelse

om/övertygade om att dessa mål kommer att uppnås.

att vi inom tio år i mycket större utsträckning kommer att
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BEWis värderingar om ansvar, stolthet, stabilitet och kvalitet omsattes i praktiken då cykelloppet BEWi Bike on Tour arrangerades i
maj 2016 som en insamling till förmån för Barncancerfonden och Min Stora Dag. Patrik Sjöberg, en av världens bästa höjdhoppare
genom tiderna, toppade laget när BEWis medarbetare och kunder cyklade för att samla in ett stort penningbelopp till fonden.

återvinna och återanvända materialet och det är vårt

och stärker den gemensamma kulturen och det gemen-

ansvar som bolag att vara med och skynda på den utveck-

samma erbjudandet. Medarbetare får tidigt under sin

lingen. I den egna verksamheten handlar miljöpåverkan

anställning en introduktion om de bärande elementen i

framför allt om energikällor och energieffektivitet. Vi

våra värderingar, och BEWis ledare träffas årligen för att

investerar kontinuerligt i energieffektiviseringar och

upprätthålla och utveckla kulturen. Att driva företag är

under året invigdes en ny gasanläggning i vår fabrik i

ett teamarbete och det är alla engagerade medarbetare

Norrtälje. Det handlar både om att spara pengar och miljö.

”

som bidrar till vår framgång genom att alltid ge lite extra i
kontakten med kunder, leverantörer och kollegor.
Vi har nu lagt en stabil grund för fortsatt tillväxt. Våra

Att driva företag är ett
teamarbete och det är
alla engagerade medarbetare som bidrar till
vår framgång

marknader växer, det gäller alla produktområden. Året
har börjat bra, med en fortsatt positiv utveckling av både
försäljning och resultat. Undersökningar bekräftar att
vi har starkt kundfokus som yttrar sig i form av gott
samarbete och kreativa lösningar. Vi är mycket stolta över
det betyget från våra kunder och fortsätter arbeta för att
överträffa deras förväntningar. Vi fortsätter också att

Vägen framåt

jobba med kostnadseffektivitet och investerar offensivt i

Vi har våra rötter i ett traditionellt familjeföretag med

digitalisering och innovativa lösningar i samverkan med

starka värderingar. Samtidigt är BEWi Group idag ett

både nya och befintliga kunder.

mångkulturellt företag. En lyckad integrering utvecklar

9
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BEWi Groups råvara till för
packningsindustrin, BEWiCell,
levereras från StyroChems
fabrik i Finland till kunderna i
så kallade oktobiner.
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AFFÄRSOMRÅDEN

Råvara
BEWi Styrochem är koncernens råvaruproducent och med sin marknadsledande teknologi
den ledande tillverkaren i norra Europa av polystyrengranulat – råvaran till EPS, cellplast.
Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför sedan mer än 40 år ett omfattande sortiment
granulat för tillverkning av ett stort antal applikationer av expanderad polystyren.

BEWi Styrochem arbetar kontinuerligt med innovationer

Styrochem har en stabil kundstock vilken på senare tid

och förbättringar av polystyrenråvaran för förpackningar

utökats med såväl nya som tidigare kunder. Produktions-

och isoleringsprodukter. Den senaste innovationen är ett

enheten i Finland försörjer BEWi Groups affärsområden

förbättrat granulat under det generiska namnet BEWiCell

Förpackningar och Isolering med polystyrenråvara,

som ger kunder fördelar som korta processtider och starka

men också externa kunder med samma affärsområden.

produkter med mycket god ytfinish. Särskilt lämpade

Kunderna finns främst i de nordiska länderna, men export

användningsområden är förpackningar för exempelvis

sker även till Baltikum, Ryssland, England, Tyskland

vitvaror, elektronikprodukter och möbler, samt förpack-

och Polen. Verksamheten opererar nära sina kunder med

ningar för flygtransporter av färsk fisk.

lokala säljchefer och en enhet för teknisk support.  

Fabriken i Borgå i Finland

11
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BEWi Group är råvaru
leverantör till bolag i
förpackningsbranschen
och den expansiva
fiskeindustrin i Norge.
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AFFÄRSOMRÅDEN

Förpackningar
BEWi Packaging utvecklar självständigt eller i nära samarbete med sina kunder förpack
ningslösningar och komponenter i främst EPS och EPP som ska skydda, säkra eller
isolera. Tillverkning sker i fabriker i Danmark och Sverige. BEWi Groups inriktning är att
vara en leverantör och partner för samarbete och den mest kostnadseffektiva tillverkaren
och distributören i branschen. Produkterna marknadsförs under varumärket BEWi och i
Danmark under varumärket BEWi Flamingo.

BEWi Packaging bedriver verksamhet inom följande tre
fokusområden:

integrerad del i kunders produkter. Vanliga applikationer
är isolering i EPS eller grå EPS för vattenvärmare och
värmepumpar. Applikationer i EPP används för området

• Klientspecifika förpackningslösningar

HVAC, det vill säga värme, ventilation, luftkonditionering

Formgivare och tekniker från BEWi Group arbetar nära

och inom bilindustrin.

sina kunder i en systematisk process som säkrar kvalitet
från idé till produktion av förpackningslösningar, omfat-

• Livsmedelsförpackningar

tande innovativa lösningar till farmaceutisk industri såväl

BEWi Group tillverkar och säljer kundanpassade respek-

som skyddsförpackningar för till exempel elektronik-

tive standardiserade förpackningar för färska livsmedel,

produkter och möbler.

som fisk, grönsaker och kött. Den goda isoleringsförmågan, materialets egenskaper beträffande hygien (i ny EPS

• Integrerade komponenter i kunders produkter

kan inte mikroorganismer utvecklas), dess låga vikt och

BEWi Groups produkter förekommer som isolering,

det faktum att materialet är vattentätt, gör att lådorna

fästanordning, hållare, ramar eller stötskydd som en

passar utmärkt till emballering och lagring av färska
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råvaror. Det största kund-

stark utveckling på senare

segmentet är fiskeindustrin.

år. Under 2015 exporterade

Det fungerar också väl till

Norge sjömat för 75 miljar-

förpackningar för andra

der norska kronor till 143

temperaturkänsliga pro-

länder, vilket var en ökning

dukter, som medikamenter.

med 8 procent jämfört

I sortimentet finns också

med rekordåret 2014.

tillbehör till förpackningar

I Danmark är förpackning-

som film och folie, vacuum

arna, förutom för färsk fisk

påsar och etiketter.  

och skaldjur, vanliga även
för andra färska livsmedel

Marknaden
Det finns få alternativa
material på marknaden

som grönsaker och frukt.
BEWis formgivare och tekniker utvecklar förpacknings
lösningar tillsammans med sina kunder.

med jämförbart pris och

Marknaden för cellplastförpackningar bedöms
komma att behålla sin starka

med samma höga skydds

ställning och växa i takt med

egenskaper som cellplast.

den snabbt ökande globala

Marknadsutvecklingen för förpackningar av cell-

efterfrågan på färsk fisk. BEWi Group är en betydande

plast i Västeuropa bedöms ha en tillväxt i linje med den

aktör på denna marknad i egenskap av leverantör av för-

allmänna industriproduktionen, medan utvecklingen

packningslösningar, och som råvaruleverantör till andra

i Norden är mera beroende av fiskeindustrins utveck-

bolag inom förpackningsbranschen.

ling, och då särskilt den norska laxnäringen som haft en
mycket stark tillväxt de senaste åren.

Skyddsförpackningar och tekniska förpackningar
Resterande 40 procent av marknaden för förpackningar

Livsmedelsförpackningar

utgörs av skyddsförpackningar och tekniska förpack

Cirka 60 procent av den nordiska marknaden för förpack-

ningar. Då cellplasten har dämpande och fjädrande egen-

ningar av cellplast utgörs av livsmedelsförpackningar.

skaper och upptar rörelseenergin vid stötar, är den ett väl

Det avgjort största kundsegmentet är den norska fiske-

fungerande material för skyddsförpackningar avsedda

industrin. Dessa förpackningar är vanliga för förvaring

för hemelektronik, möbler och andra känsliga produkter

och transport av färsk fisk, eftersom cellplasten har låg

under förvaring och transport.

vikt, är hygienisk och vattentät. Norge är med sina lax-

Marknaden för skyddsförpackningar och tekniska

odlingar och annan fiskeindustri den största laxfiske-

förpackningar förväntas ha en stabil utveckling i takt med

nationen i Europa och industrin har haft en exceptionellt

den allmänna konjunkturen.
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BEWi Groups kunder
Louis Poulsen

Louis Poulsen är en dansk tillverkare av belysningslösningar med utveckling av armaturer för
professionella och privata aktörer på den internationella marknaden. PH-lampan är välkänd för miljoner
människor. Louis Poulsen har samarbetat med BEWi Group om produktförpack-ningar i 25 år.

produktfilosofi som går ut på funktion,

”

Det nära och mångåriga samarbetet
med arkitekter har gjort Louis Poulsen
till en ledande leverantör av belysning
på den globala marknaden. Tillsammans med Poul Henningsen skapade
Louis Poulsen en belysnings- och

Vi uppskattar BEW i Group för att de
är en ansvarstagande leverantör med
en flexibel attityd

produkter med mycket speciell och

Dansk Industri för att hjälpa företag

utrymmeskrävande design, vilka ska

optimera sina leveranskedjor för att

komfort och stämning. Resultatet är

klara internationella transporter och

reducera lagerbindning med mera.

välkända belysningsarmaturer som i

omild behandling. Vi uppskattar BEWi

”Eftersom BEWi Group är en stra-

många fall blivit designikoner.

Group för att de är en ansvarstagande

tegisk partner till oss, har vi båda allt

Flemming Björnskov Nielsen är

leverantör med en flexibel attityd. Vi

att vinna på att alla delar av leveran-

inköpsdirektör på Louis Poulsen:

tycker också att deras kundservice

skedjan fungerar perfekt. Det gör den

fungerar mycket bra och är synlig.

nu. Vi ser fram emot ett fortsatt nära

Kvalitet rakt igenom, med andra ord”.

samarbete med BEWi Group”, avslutar

”Vi har ett gott och nära samarbete
med BEWi Group sedan 25 år. BEWi
Group hjälper oss ta fram skräddar-

Tillsammans med BEWi Group

sydda förpackningar till våra belys-

deltar Louis Poulsen också i pro-

ningsarmaturer. De är ofta stötkänsliga

jektet ”Stram Kaeden” som drivs av

Flemming Björnskov Nielsen.
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BEWi Group erbjuder
en komplett portfölj av
isoleringsprodukter för
fundament, väggar
och tak.
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Isolering
BEWi Insulation utvecklar och tillverkar isoleringsprodukter och
konstruktionsmaterial för den nordiska bygg- och anläggnings
industrin sedan 1980. Sortimentet omfattar hela skalan av enkla
och standardiserade produkter till innovativa byggsystem för
grund, vägg och tak samt konstruktionsmaterial vid vägbyggnad.
Produkterna marknadsförs under varumärket BEWi.

Cellplast har mycket hög isoleringsförmåga, låg fuktabsorption och hög tryckhållfasthet. Med dessa egenskaper har cellplast kommit att bli det vanligaste isoleringsmaterialet i byggnader och konstruktionsmaterial för anläggningar som vägar,
viadukter och broar.
Isoleringsmaterial i byggnader
EPS – expanderad polystyren - är den vanligast förekommande typen av cellplast
för byggnadsisolering.
EPS används som fuktspärrande värmeisolering under husgrunder i betong
plattor, mot marken. EPS förhindrar för stor värmeavgång genom bottenplattan och
bidrar till varma golv i det färdiga huset. EPS tjänstgör också som fuktisolering då
det bildar ett kapillärbrytande lager mellan marken och husgrunden.
XPS – extruderad polystyren – tål högre tryckbelastningar och ger ett bättre
skydd mot fukt jämfört med EPS. XPS används för konstruktioner med höga krav
på hållfasthet och fukttålighet.
Konstruktionsmaterial vid vägbyggnad
EPS är ett godkänt och rekommenderat konstruktionsmaterial vid vägbyggnad.
Materialet vinner också terräng för anläggnings- och markarbeten. Det används i
stor utsträckning som tjälisolering utanför grundbalkar, samt under fundament,
gång- och körbanor, garageuppfarter, idrottsanläggningar och konstfrysta isbanor.
Vid byggnation av vägbankar och broramper ersätter EPS jord och lera som
f yllnadsmaterial. EPS har låg vikt, vilket minskar risken för ras, och har god
tryckhållfasthet som innebär att belastningen fördelas över stora ytor. Behovet
av komplicerade grundläggningsarbeten, som till exempel pålning, minskar eller
försvinner, vilket ger sänkta byggkostnader.  
BEWi Insulation
BEWi Insulation har ett brett sortiment av isoleringsprodukter och erbjuder
kompletta lösningar för isolerande fundament, väggar och tak. Verksamheten
tillverkar isoleringsblock av cellplast, i form av bland annat grundelement,
dräneringsskivor och takprodukter i sex anläggningar i Sverige och Danmark.

17

Samtliga produkter säljs genom byggentreprenörer och byggåterförsäljare i
Danmark, Norge och Sverige.
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För tak levererar BEWi Insulation vertikala plattor i cell-

Marknaden

plast, samt ett eget system med takkilar för fall mot avlopp.

Cirka 70 procent av den nordiska marknaden för cellplast

För väggar finns BEWi Groups isoleringsmaterial för

utgörs av isoleringsprodukter. Av detta står marknaderna

betong, i trästommar och isoleringslager i väggelement av

i Sverige och Finland för huvuddelen. Omkring 70 procent

betong och trä, och för husgrunder plattor i många tryck-

av isoleringsmaterialet används vid nybyggnation, och

hållfasthetsklasser.  

resterande 30 procent för renoveringsarbeten.

BEWi Group erbjuder sin produkt Byggsystem, som är

Utvecklingen för isoleringsprodukter i cellplast i

ett isolerande formsättningssystem som kan användas för

Norden utvecklas i takt med samhällets utbyggnad av

att uppföra bostäder på upp till tre våningar ovan mark.

infrastruktur samt bostadsbyggandet. Framtida tillväxt

Sedan lanseringen 2003 har systemet varit ledande på den

väntas komma huvudsakligen från nybyggnation.

nordiska marknaden, speciellt inom det professionella

energieffektivitetsåtgärder, vilket inte är fallet i Norden

cellplastens isoleringsegenskaper och passar särskilt väl

som redan har mycket god isolerings- och energistandard.

för byggande av lågenergi- och passivhus.
BEWi Group marknadsför också det tyska bygg-

Den absoluta majoriteten av isolering av cellplast
används för husgrunder, men är mindre vanligt i väggar

systemet Magu som är tredimensionella block av cellplast

och tak beroende på byggindustrins traditioner och på

vars hålrum fylls av betong. Metoden ger snabb byggtid

grund av brandrisken, då de flesta hus i Norden vanligen

för hus med låg energiförbrukning.

byggs med trästommar.

Investeringar i
fabriken i Genevad,
Laholm
BEWi Group moderni-

Utökat produktsortiment genom
förvärv av finsk
XPS-tillverkare

serade sin produktions-

Den finska XPS-tillverkaren

anläggning i Genevad i

M-Plast Oy förvärvades av

Laholm då en ny blockpress för cellplast
invigdes i november 2015.
Investeringen utgör en del
i en omfattande plan som ska
öka fabrikernas och verksamhetens effektivitet för att
tillsammans med kunderna

systerbolaget BEWi Holding i
början av 2016. Förvärvet är ett
naturligt steg mot att bli den ledande totalleveran- 
tören på den nordiska isoleringsmarknaden. XPS
är extruderade isoleringsskivor för olika typer av
byggnadskonstruktioner för värme- och frostisolering.
Materialet är miljövänligt och återvinningsbart.
M-Plast Oy tillverkar XPS-produkter för den finska,

möjliggöra låga kostnader. Blockpressen är den

svenska och norska marknaden sedan 1983. Bolaget

senaste av tre större investeringar sedan 2014. Tidigare

omsatte cirka 4,4 miljoner euro 2015. M-Plasts moderna

har BEWi Group investerat i en ny gasanläggning och en

anläggning i finska Kaavi med sexton medarbetare

ny såglinje i anläggningen i Genevad. Sammantaget har

stärker BEWi Groups portfölj av isoleringsprodukter.

detta minskat energikostnaderna samt förbättrat och
18

Drivkraften på den västeuropeiska byggmarknaden är

segmentet. Produkten förenar betongens styrka med

förenklat produktionen.
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BEWi Groups kunder
JM

Med 4 000 nyproducerade bostäder om året är JM Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på expan
siva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. BEWi Group har samarbetat
med JM sedan 2012.
JM utvecklar, projekterar och bygger
bostäder, främst i form av bostadsrätter i flerbostadshus, men även småhus och en del hyresrätter. I Sverige
har JM en bedömd marknadsposition som nummer ett på den privata
bostadsmarknaden på orter där JM
har verksamhet och är bland de fem

”

Vi har genom
åren haft ett gott
samarb ete med
BEW i Groups
säljkår

Bodil Almberg är kategoriansvarig på
Centrala Inköp inom JM;
”JM tecknade ramavtal med BEWi
Group 2012, och vi är nu inne på vår
andra avtalsperiod tillsammans. BEWi
Group har varit ensam leverantör av
cellplast från start, då de tog fram alla

JM arbetar också med projektutveck-

de tekniska lösningar JM behövde. Vi

främsta i Norge. Projekten är ofta

ling av kommersiella lokaler samt

har genom åren haft ett gott samarbete

stora och komplexa, hela stadsdelar

entreprenadverksamhet. BEWi Group

med BEWi Group, deras säljare har

växer fram. Exempel är Liljeholmen i

levererar cellplastprodukter, EPS och

varit mycket kompetent, med snabb och

Stockholm, Dockan-området i Malmö

XPS, till JM:s husgrunder och kant-

tydlig kommunikation”.

och Norra Älvstranden i Göteborg.

element till småhus.
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VÄRDERINGAR OCH FÖRETAGSKULTUR

The BEWi Way
BEWi startade som ett familje- och generationsföretag med tydliga värderingar. Basen för
värderingarna är en inställning som innebär att ta ansvar, vara stolt över sig själv och sitt
företag, att agera stabilt och att stå för kvalitet. Efter mer än 35 år av förvärv och tillväxt omfattas
denna starka företagskultur fortfarande av de 300 medarbetarna i de nordiska länderna.

Sedan starten 1980 är företagets inställning att en stark
kultur är förutsättningen för positiva resultat, och att
medarbetarna är den avgörande faktorn för att göra
visionerna om marknadsframgångar till verklighet. För

• vara stolt över sitt företag, de uppgifter som utförs
dagligen och att företaget ligger i framkant med sina
lösningar för att hjälpa sina kunder.
• vara stabil är att betrakta företaget som en stabil och

att medarbetare ska kunna göra skillnad måste företags-

pålitlig samarbetspartner som tänker och agerar strate-

kulturen genomsyra arbetet i vardagen, och därför får

giskt och långsiktigt. Respekt för kollegor och kunder är

alla tidigt i sin anställning en utbildning i de bärande
elementen i värderingarna. Tanken är att skapa kulturell

ett självklart inslag.
• tänka kvalitativt – betyder att man vill erbjuda kvalitet

gemenskap, men också att värdeord blir verkningslösa

i förhållande till pris och att samarbetspartners ska

om de stannar på papperet. De måste upplevas för att bli

uppleva kvalitet i varje affär. Noggrannhet i detaljerna

hållbara.

är nyckeln till detta.
• ha sunda värderingar det vill säga att ha samma värde-

Företagskulturen kallas The BEWi Way

ringar som ett litet familjeföretag, trots att verksamheten

och innebär att:

nu är en stor företagsgrupp. Medarbetarna talar till

• ta ansvar för sig själv och sina kollegor och sina

varandra istället för om varandra och man koncentrerar

uppgifter.

sig på sin uppgift i teamet, så att kollegorna gör ett ännu
bättre jobb.
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Koncernens ledare samlas regelbundet för att lära mer om kultur och värderingar.
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”

Vi ger
varandra
kraft och
energi
genom att
samarbeta.

BEWi Groups värderingar omfattar områdena Miljö, Teknik och Attityd
Miljö
• Vi ska skapa mer av mindre. Vi förbättrar miljön. Vi ska

• Teknik är framtidens arbetskraft och om BEWi Group

optimera leveranser genom långsiktiga affärsrelationer.

ska lyckas i framtiden måste företaget ligga i framkant.

Med kundlojalitet kan vi utvecklas till en totalleverantör.

Även när det gäller kommunikation och försäljning,

• Miljöpostulatet är övergripande och innebär kortfattat
att mindre kan bli mer. Postulatet är särskilt tydligt i
verksamhetens miljöprofil och produktionsstrategi,
men gäller generellt i allt vi gör.
• Att mindre kan ge mer är ett framgångsrecept för alla tänk- 
bara innovationer och uppfinningar, exempelvis bilar
som förbrukar mindre bränsle. Tankesättet är univer- 
sellt. Mindre varor, mer volym, färre leverantörer, mer
automation, mindre personal med mera. Less is more.
Teknik

externt och internt.
Attityd
• Individen. Tro att du är någon – oavsett! Alla medarbetare ska vara offensiva och resultatorienterade,
stöttande i medgång och motgång.
• Kollektivet. Vi är ett team som vinner och kämpar
tillsammans.
• Vi tror på BEWi Group.
• Vi vågar när andra tvekar. Vi ger varandra kraft och
energi genom att samarbeta.

• Modern teknologi skapar en mer effektiv framtid.
• BEWi Groups teknologi ska säljas med offensiva budskap till våra samarbetspartners. BEWi Group ska vara
bäst på tekniska tillämpningar i ett globalt perspektiv.
Modern teknik effektiviserar resursanvändningen.

21
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Årsöversikt
Koncern

2015 2014 (4 mån)

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

1 592 909
26 026
18 623
935 728

530 593
-18 611
-20 995
1 017 068

Soliditet, %1
Avkastning på eget kapital, %2
Avkastning på totalt kapital, %3
Medelantal anställda

24,3
8,9
4,4
302

20,2
0,0
0,0
274

Moderbolag

2015

2014

0
-504
-346
264 183
87,9
0,0
0,0
0

0
-7
76
263 788
88,0
0,0
0,0
0

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %1
Avkastning på eget kapital, %2
Avkastning på totalt kapital, %3
Medelantal anställda

1) Eget kapital / Balansomslutning.
2) Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare i procent av andelen av genomsnittligt eget
kapital hänförligt till moderbolagets ägare.
3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning.
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Förvaltningsberättelse 2015
Verksamhetens art och inriktning

Moderbolag

BEWi Group utvecklar, producerar och marknadsför
produkter för isolering till byggindustrin samt förpackningslösningar till den tillverkande industrin och livsmedelsproducenter. Alla produkter är baserade på EPSteknik (expanderad polystyren) samt till en liten del inom
EPP teknik (expanderad polypropylen).
Bolagsgruppens nuvarande form, med hela förädlingskedjan från tillverkning av EPS-råvara från styrenmono
merer som polymeriseras i anläggningen i Finland till
färdigställande av de för respektive marknadssegment
specialiserade affärsenheterna i Norge, Danmark och
Finland, uppstod hösten 2014.
Råvaran, EPS-pärlor, säljs även för vidare bearbetning
på den öppna marknaden till konkurrenter och andra

BEWi Group AB är moderbolag och holdingbolag. BEWi
Group AB ägs till lika delar av Verdane Capital
(Verdande EFT III SPV K/S, CVR-nr 29403457, 26,3
procent, Verdande EFT VII SPV K/S, CVR-nr 32153534
23,6 procent) och BEWi Holding AS, reg.no. 995 172 879.

förbrukare av EPS.
Ägarförhållanden

Koncern
BEWi Group AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Genevad Holding AB, org. nr 556707-1948, med
säte i Norrtälje. Genevad Holding AB är i sin tur moderbolag till fyra helägda svenska dotterbolag, BEWi Insulation
AB 556541-7788, BEWi Packaging AB 556961-3309, BWI
Dorotea AB 556669-9434 (vilande) och IBO System AB
556628-9178 (vilande). Dotterbolaget Genevad Vårgårda
Holding AB 556144-2426 med underliggande helägda
dotterdotterbolag Vårgårda Genevad Fastighet AB 5569290736, ägs till 91 procent. Genevad Holding AB är även
moderbolag till tre utländska helägda dotterbolag, Norden
Insulation AS, Norge, BEWi Cabee Oy, Finland, och BEWi
Flamingo A/S i Danmark. BEWi Cabee Oy är i sin tur
moderbolag till ett helägt dotterbolag BEWi Styrochem Oy.
Verksamheten för isolering till byggindustrin bedrivs
genom bolaget BEWi Insulation AB med de svenska producerande enheterna i Norrtälje, Vilhelmina, Vårgårda,
G enevad, Urshult och Värnamo. Distribution och försäljning på den norska marknaden sker via den norska dotterbolaget Norden Insulation AS. Förpackningsverksamheten
sörjer främst för förpackningslösningar till den tillverkande
industrin och till livsmedelsproducenter och bedriver sin
verksamhet i Sverige genom BEWi Packaging AB och i
Danmark genom BEWi Flamingo A/S. Produktion sker i
Sverige i fabrikerna i Urshult och Värnamo och i Danmark 
i fabrikerna i Hobro, Såby, Tørring och Holbaek.
Norden är koncernens huvud- och hemmamarknad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och
efter dess slut
Koncernen i sin nuvarande form etablerades under hösten
2014.
Verksamheten har under året präglats av ett intensivt
arbete med att fusionera de olika enheterna till en större
företagskonstellation med en integrerad råvaruproduktion,
där synergierna kan tas tillvara. Produktkonsolideringar,
personaloptimeringar och andra kostnadsbesparingar har
varit i fokus för att skapa en kostnadseffektivare företagsgrupp.
Under året har kostnaderna kunnat minskas och därmed
har marginaler och vinst förbättrats jämfört med 2014.
Koncernens intressebolagsandel i danska Jackon A/S
(Thermisol A/S) såldes under första delen av 2015. Under
året har även inkråmet från BWI Dorotea AB sålts till BEWi
Insulation AB varefter BWI Dorotea AB nu är vilande.
Omsättning, resultat och ställning
Se motstående sida
Framtida utveckling
BEWi Group bedriver ett kontinuerligt arbete med att
utveckla nya applikationsområden för EPS-cellplast inom
sina olika affärsområden. Detta arbete sker både via
branschorganisationerna och i samarbete med kunder.
  
Koncern
Den framtida utvecklingen för koncernens enheter bedöms
vara god. Bedömningen stöds av att koncernen är verksam
på en väl strukturerad marknad, att produktportföljen är
efterfrågad av kunderna och att produkterna har hög
nyttighetsgrad. Att kunna ersätta EPS-produkter med
alternativ teknik bedöms inte vara möjligt i ett kort
perspektiv.
Råvaran, styrenmonomer, handlas på världsmarknaden
och köps i en kombination på spot- och kontraktspriser.
Inköpspriset är kopplat till tillgång och efterfrågan och till
oljepriset. Priset på styren sätts i dollar och euro  och inne23
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

bär naturligt en riskexponering mot de nordiska valutorna.
Priset på slutprodukt till kund är på hela den nordiska
marknaden i stor utsträckning kopplat till styrenpriset och
innebär därmed minskning av valutarisken.
  
Moderbolag
BEWi Group AB fortsätter att utöva sitt ägande av koncernen såsom holdingbolag.
Forskning och utveckling

Koncern
Koncernens program för forskning och produktutveckling
bedrivs i Borgå, Finland, och är kopplat till produktionen av
EPS-råvaran. Produktutveckling sker baserat på egen teknik, respektive genom inköpta licenser och externa avtal.
Tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet enligt miljöbalken

Koncern
Sverige
Tillverkningen i Sverige sker vid produktionsenheterna i
Norrtälje, Genevad, Vårgårda Dorotea, Urshult och Värnamo.
Alla enheter tillverkar cellplast av expanderade material.
Produktion av EPS från styrenmonomerer är i Sverige en
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Samtliga
svenska produktionsenheter är anmälda för denna verksamhet och godkända och miljöcertifierade.

24

BEWi | ÅRSREDOVISNING 2015

Utland
I Danmark sker tillverkningen i fabriker i Hobro, Såby,
Tørring och Holbaek. EPS-råvaran produceras i fabriken i
Borgå, Finland. Produktion av EPS från styrenmonomerer
är liksom i Sverige anmälningspliktig även i Finland och
Danmark
Samtliga produktionsenheter inom BEWi Group är miljöcertifierade och anmälda och godkända för denna verksamhet av respektive lands myndighet.
Inga utestående frågor med myndigheterna finns för
närvarande eller förväntas i en nära framtid.
Förslag till vinstdisposition, kronor
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat från föregående år
Årets resultat

232 409
-346
232 063

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning balanseras
232 063
232 063

FINANSIELLA TABELLER

Resultaträkning koncern
KSEK
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och
pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter

Not

2015

2014

1

1 592 909

530 593

961
683

-8 804
272

1 594 553

522 061

-1 005 960
-75 623
-220 419
-184 338
-81 608
-579
26 026

-326 480
-57 252
-69 316
-61 345
-26 279
0
-18 611

16 917
193
-24 513
18 623

-325
4 893
-6 952
-20 995

Summa
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

3,4
2
9,10,11
12,13

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

5
6
7

Skatt på årets resultat

8

ÅRETS RESULTAT

950

-3 194

19 573

-24 189

19 342

-24 294

231

105

Hänförligt till
Moderbolagets ägare
Minoritetsintresse

25
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Balansräkning koncern
KSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter

Not

2015-12-31

2014-12-31

9

891

361

10

224 618
225 509

269 905
270 266

11
12
13
14

128 126
164 797
10 312
4 497
307 732

134 780
171 924
2 953
12 152
321 809

17
18

0
1 510
0
1 510
534 751

8 919
2 259
10
11 188
603 263

30 683
4 184
64 532
99 399

106 373
5 293
17 742
129 408

175 951
750
2 707
10 587
189 995

170 322
1 406
14 707
8 897
195 332

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

111 583
400 977

89 065
413 805

SUMMA TILLGÅNGAR

935 728

1 017 068

Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Uppskjutna skattefordringar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager med mera
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager med mera
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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KSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Not

2015-12-31

2014-12-31

21

Summa bundet eget kapital

100

100

100

100

Fritt eget kapital
Överkursfond

232 350

232 350

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

-25 437
19 342
226 255

-3 304
-24 294
204 752

Minoritetsintressen
Summa eget kapital

890
227 245

659
205 511

3 677
2 501
6 178

4 086
4 058
8 144

255 266
28 391
283 657

358 249
29 244
387 493

130 367
0
135 766
208
94 137
58 170
418 648

86 472
21
181 122
2 260
104 628
41 417
415 920

935 728

1 017 068

463 869

481 456

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skuld till närstående bolag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18
22

23
24

24
26
28
27

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Tillgångar med äganderätt förbehåll

0

1 510

Pantsatta aktier i dotterbolag

379 395

357 332

Summa ställda säkerheter

843 264

840 298

70 751

82 261

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser för egna skulder
Regionalt företagsstöd (eventualskulder)
Summa ansvarsförbindelser

0

1 133

70 751

83 394
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Kassaflödesanalys koncern
KSEK

Not

2015-12-31

2014-12-31

29
31

26 026
-18 584
81 608

-18 611
-2 051
30 972

89 050

10 310

0

-1 458

89 050

8 852

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbeten
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

32 038
6 807
-47 215
80 680

512
2 716
79 763
91 843

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Försäljning av intresseföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
16 916
-35 355
-18 439

-142 336
0
-148 675
-291 011

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
6 420
-43 274
-36 854

232 450
55 783
0
288 233

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

25 387
89 065
-2 870
111 582

89 065
0
0
89 065

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader, netto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
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Resultaträkning moderbolag
KSEK

Not

2015

2014

Rörelsens kostnader
Övriga rörelseintäkter

-504

-7

Rörelseresultat

-504

-7

923
-765
-346

337
-254
76

0

-17

-346

59

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

6
7

Skatt på årets resultat

8

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning moderbolag
KSEK

Not

2015-12-31

2014-12-31

Andelar i koncernföretag

15

234 008

234 008

Fordringar hos koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

16

28 232
262 240

29 407
263 415

262 240

263 415

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

1 261

338

Summa kortfristiga fordringar

1 261

338

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

682
1 943

35
373

264 183

263 788

100
100

100
100

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

232 350
59
-346
232 063

232 350
0
59
232 409

Summa eget kapital

232 163

232 509

2 470
27 604
30 074

1 600
29 244
30 844

63
17
628
1 238
1 946

0
17
163
255
435

264 183

263 788

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (100 000 aktier)
Summa bundet eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21

23

28
27

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
30

70 751

0

Pantsatta aktier i dotterbolag

Borgensförbindelser för koncernskulder

234 008

234 008

Summa ställda säkerheter

304 759

234 008
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Kassaflödesanalys moderbolag
KSEK

Not

2015-12-31

2014-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-504

-7

Summa rörelseresultat

-504

-7

923

337

Erlagd ränta

Erhållen ränta

-765

-254

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-346

76

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

252
741
647

-338
418
156

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Ökning av koncernfordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0
0

-234 008
-29 407
-263 415

Finansieringsverksamheten
Nyemission

0

232 450

Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
0

30 844
263 294

647
35
682

35
0
35

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

30

31
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Redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Belopp i tusen kronor (KSEK) om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Avskrivningar immateriella tillgångar

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper
som koncernen utom i de fall som anges nedan under
avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderbolaget”.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad
i resultaträkningen.

Bolagets säte
BEWi Group AB bedriver verksamhet i associationsformen
aktiebolag och har sitt säte i Norrtälje i Sverige.
Bolagets verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva produktion,
marknadsföring och försäljning av kundanpassade förpack
ningslösningar och isoleringsmaterial samt utföra koncern
interna tjänster. Bolagets verksamhet bedrivs genom
dotterbolag i Sverige, Finland, Danmark och Norge.
Rapportering för segment
Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt
med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens
verksamheter i olika länder eller olika geografiska områden
varför geografiska områden är den primära indelningsgrunden.
Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader
räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i
allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas
eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar

32

Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är
redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Goodwill har uppkommit i samband med förvärv av
dotterbolag samt vid inkråmsöverlåtelser.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Förvärvade immateriella tillgångar
Licenser

5 år

Goodwill

7-10 år

Avskrivning koncerngoodwill

BEWi Group AB har per 1 september 2014 förvärvat samtliga aktier i Genevad Holding AB som är ett moderbolag i
en koncern inom den bransch där bolaget är verksamt. I
samband med förvärvet har det uppstått en koncernmässig
goodwill om totalt KSEK 64 476. Förvärvet har genomförts
för att samordna och effektivisera tillverkning, marknads- 
föring och försäljning av koncernföretagens produkter.
Att avskrivningstiden på denna koncerngoodwill uppskattas vara sju år grundar sig på följande antaganden som
företagsledningen har gjort att;
• koncernföretagen tillverkar och säljer redan existerande
produkter med stabil efterfrågan på marknaden,
• koncernföretagen har en väletablerad och inarbetad
kundkrets inom respektive region och land,
• koncernen har en egen, befintlig och fungerande produktionsteknologi,
• koncernens produkter tillverkas i egna produktionsanläggningar,
• den egna organisationen har en långvarig erfarenhet av
branschen och marknader i respektive land.
Borttagande från balansräkningen

Immateriella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning,
utrangering eller avyttring av tillgången eller komponenten. När immateriella anläggningstillgångar avyttras
bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och
redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga
rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet och
som inte delas upp i komponenter räknas in i tillgångens
redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Leasing – leasetagare

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella och operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal
är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Finansiella leasingavtal

Materiella anläggningstillgångar:

Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och
amortering på den utestående skulden.
Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att
varje leasingperiod belastas med ett belopp som motsvarar
en fast räntesats för den under respektive period redov isade
skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de
uppkommer.

Avskrivningar

Byggnader (vid ej komponentfördelning)

10-65 år

Stommar, grund

84-64 år

Stomkompletteringar, innerväggar

50 år

Värme, sanitet, el, fasad, yttertak

40 år

Inre, ytskikt/hyresanpassningar

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

Borttagande från balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar eller komponenter tas
bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring
eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från
användning, utrangering eller avyttring av tillgången eller
komponenten. När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och
redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga
rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.
Nedskrivningar - materiella och immateriella 		
anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde.
Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de
framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till
i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före
skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal,
inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som
kostnad linjärt över leasingperioden.
Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan
redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.   
Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet

En valutakursdifferens som avser en monetär post som
utgör en del av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet
och som är värderad utifrån anskaffningsvärde redovisas i
koncernredovisningen som en separat komponent direkt i
eget kapital.
Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader
räknas om till avista kursen per varje dag för affärshändelserna om inte en kurs som utgör en approximation av den
faktiska kursen används (till exempel genomsnittlig kurs).
Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen
redovisas direkt mot eget kapital.
Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas
enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet
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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 de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den
sammanlagda utgiften för tillverkningen. Vid värdering har
hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.
Någon schablonmässig reserv för inkurans beräknas
inte på varulagervärdet på grund av att produktionen sker
av standardartiklar med hög omsättningshastighet samt
direkt mot kundorder.
Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det
belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med
ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av
tillgången och reglering av skulden avses ske.
Fordringar och skulder i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke- monetära poster räknas inte om utan
redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Klassificering och värdering

Kortfristiga fordringar värderas till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder
värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder värderas till de belopp
varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde.
Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med
ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon
indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om
värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning
redov isas i resultaträkningsposten Resultat från övriga
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och
andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. Nedskrivning för tillgångar
värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och
nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av
de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens
ursprungliga effektivränta.
Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och
bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse
att betala ut en ersättning.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I koncernföretagen förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda
avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller
informell förpliktelse att betala något ytterligare även om
det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Övriga långfristiga ersättningar till anställda

Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda
redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen.

Låneskulder och leverantörsskulder
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Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska
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Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen
inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redo-
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visas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en
legal eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för anställningens
upphörande, eller 			
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande
för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har
någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner
eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader
som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära
skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen
baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade
före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver
upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av
resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar
till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.
Omstruktureringsreserv

En avsättning för omstrukturering av verksamhet redovisas när företaget måste fullfölja omstruktureringen till
följd av legal eller informell förpliktelse vilket innebär att
företaget har en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och de som berörs har en välgrundad uppfattning om
att omstruktureringen kommer att genomföras.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
Försäljning av varor

Vid försäljning av varor tillämpar koncernbolagen leveransvillkor ”fritt från fabrik”, vilket innebär att varan anses vara
levererad när den anländer hos köparen.
Därefter redovisas en intäkt när följande kriterier är
uppfyllda:
• de ekonomiska fördelarna som är förknippade med
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget. ,
• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,                                             
• företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas ägande till
köparen,
• företaget har inte längre ett sådant engagemang i den
löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med
ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de
sålda varorna,                                             
• de utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Ränta och utdelning

Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är
förknippade med transaktionen sannolikt kommer att
tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut
om att utdelning ska lämnas.
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas i enlighet med indirekt metod.
Koncernredovisning
Dotterbolag

Dotterbolag är företag i vilka moderbolaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande
inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på
enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per
den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande.
Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive
goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterbolag.
Anskaffningsvärdet för dotterbolag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda
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tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder
samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell til�läggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga
värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder
samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara
tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.
Goodwill

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterbolag överstiger det i
förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.
Negativ goodwill

företagen som ännu inte realiserats genom utdelning,
avsätts till kapitalandelsfonden.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag,
intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i
sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade
vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon
indikation på något nedskrivningsbehov.

Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid
förvärv av andelar i dotterbolag understiger det i förvärvs- 
analysen fastställda värdet på det förvärvade företagets
identifierbara nettotillgångar.
Avser uppkommen negativ goodwill framtida kostnader
eller framtida förluster, redovisas negativ goodwill som en
avsättning i balansräkningen och upplöses i takt med att
kostnaderna (förlusterna) uppstår. Uppkommer negativ
goodwill istället på grund av andra orsaker redovisas nega- 
tiv goodwill som en avsättning i balansräkningen till den
del den inte överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar. Den del som överstiger
detta värde intäktsförs omedelbart. Den del av negativ
goodwill som inte överstiger verkligt värde på förvärvade
identifierbara icke-monetära tillgångar intäktsförs på ett
systematiskt sätt över en period som beräknas som kvar
varande vägd genomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade identifierbara tillgångarna som är avskrivningsbara.
Ingen väsentlig negativ goodwill har uppkommit inom
koncernen till och med 2015 12 31.

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier
eller andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redovisas direkt i eget kapital.
Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning fattats.

Tilläggsköpeskilling

Aktier och andelar i dotterbolag

Redovisningsprinciper i moderbolaget
Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer
med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.  
Koncernbidrag och aktieägartillskott

Förändringar i ägarandel

Aktier och andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna
samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs
till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från
dotterbolag redovisas som intäkt.

Inga förändringar i ägarandelar i koncernbolagen har skett
sedan förvärv per den 1 september 2014.

Eget kapital

Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv
månader från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/
negativ goodwill. Justering senare än tolv månader efter
förvärvstidpunkten redovisas i koncernresultaträkningen.
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20 procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat
sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga
och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av
koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden,
inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med
eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat
för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill. Erhållna
utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde.
Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresse-

Intresseföretag

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst
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Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet
med årsredovisningslagens indelning.
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Uppskattningar och bedömningar
BEWi Group AB gör uppskattningar och bedömningar om
framtiden. De uppskattningar som görs kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande
risk för väsentliga justeringar i redovisande värden behandlas i huvuddrag nedan.
Inkurans i varulager

Varulager värderas till anskaffningsvärden 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 bedömningen av om en inkurans bör beräknas på
varan under tillverkningsprocessen eller avseende färdiga
varor har företagsledningen resonerat att ingen inkurans
är aktuell för företagets produkter då dessa avser enbart
standardprodukter med hög omsättningshastighet, produkter tillverkas enbart på kundorder samt att eventuella
defekta varor under tillverkningen kan återställas tillbaka
till råmaterial och därmed återanvändas.
Goodwill

Företaget redovisar koncerngoodwill som har framkommit
i samband med förvärvet av samtliga aktier i Genevad
Holding AB. Förvärvet har genomförts för att samordna
och effektivisera tillverkning, marknadsföring och försälj-

ning av koncernföretagens produkter inom de Nordiska
länderna.
Att avskrivningstiden på denna koncerngoodwill uppskattas vara sju år grundar sig på följande antaganden som
företagsledningen har gjort att;
• koncernföretagen tillverkar och säljer redan existerande
produkter med stabil efterfråga på marknaden,
• koncernföretagen har en väletablerad och inarbetad
kundkrets inom respektive region och land,
• koncernen har en egen, befintlig och fungerande produktionsteknologi,
• koncernens produkter tillverkas i egna produktions
anläggningar,
• den egna organisationen har en långvarig erfarenhet om
branschen och marknader i respektive land.
Underskottsavdrag

I dotterbolagen BEWi Packaging AB, B-Wi Insulation AB,
Vårgårda Genevad Fastighet AB och inom underkoncernen
Cabee Oy i Finland har styrelsen och verkställande direktören gjort en bedömning av att inte redovisa någon del av
det skattemässiga underskottsavdraget i balansräkningen
då det är osäkert när och i vilken omfattning de skattemässiga underskottsavdragen kommer kunna utnyttjas mot
skattepliktiga vinster.
Dotterbolaget BEWi Flamingo A/S är det enda koncernbolag som i sin balansräkning redovisar en uppskjuten
skatt på ett ackumulerat underskottsavdrag som för
avslutat räkenskapsår uppgår till KSEK 1 510.
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Noter
Belopp i KSEK om inget annat anges

Not 1 • Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning
Koncern

2015

2014

Geografisk marknad
Norden
Övriga Europa

1 197 286
395 623

399 264
131 329

Summa

1 592 909

530 593

Moderbolag
Moderbolaget saknar under räkenskapsåret omsättning.

Not 2 • Antal anställda, löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro
2015

2014

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män

Moderbolag

0
0

0
0

Totalt

0

0

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män

81
221

71
203

Totalt

302

274

Dotterbolag

Dotterbolag

2015

Varav män

2014

Varav män

Sverige
Finland
Danmark
Norge

119
78
99
6

85
68
64
4

83
78
107
6

63
65
70
5

Koncernen totalt

302

221

274

203

2015-12-31

2014-12-31

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inklusive vd

0
1

0
0

Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inklusive vd

4
4

4
4

Totalt

9

8
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2015-12-31

2014-12-31

Löner och ersättningar
Styrelsen och vd
(varav tantiem och därmed jämställd ersättning)
Övriga anställda

1 564
(0)
142 028

1 382
(0)
46 022

Totala löner och ersättningar

143 592

47 404

24 893
17 375

12 264
1 007

185 860

60 675

Sociala kostnader enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
Av bolagets pensionskostnader avser 28 (78) gruppen styrelse
och vd. Bolagets utestående pensionsförpliktelse till dessa
uppgår till 0 (0).

Fem ledande befattningshavare inom koncernen har avtalat
om 12 månaders uppsägningsersättning.			
				

Not 3 • Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning
Koncern

2015

2014

PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag

1 074
644

554
435

Totalt

1 718

989

PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag

192
15

0
0

Totalt

207

0

Dotterbolag

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovis
ningen och bokföringen samt styrelsens (och verkställande
direktörens) förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det
ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsupp
gifter. Allt annat är övriga uppdrag.
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Not 4 • Operationella leasingavtal
Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till
KSEK 18 948 (4 434). Framtida leasingavgifter avseende
operationella leasingavtal med återstående löptid överstigande
1 år uppgår till:					

		

Koncern

2015

2014

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

15 493
31 598
10 757

4 077
4 746
232

Summa

57 848

9 055

2015

2014

Resultatandel intressebolag
Realisationsresultat vid försäljning

0
16 917

-325
0

Summa

16 917

-325

2015

2014

0

0

Moderbolag
Moderbolaget har inte haft några leasingavtal under
räkenskapsåret.
I koncernbolagens redovisning utgörs den operationella
leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler samt billeasing.

Not 5 • Resultat från andelar i intresseföretag
Koncern

Realisationsresultatet om TSEK 16 917 avser avyttring av
andelar i Jackon A/S (Thermisol A/S).
Moderbolag
Summa

Not 6 • Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
2015

2014

Ränteintäkter
Kursdifferenser

Koncern

193
0

168
4 725

Summa

193

4 893

Moderbolag
Ränteintäkter, koncernföretag

923

337

Summa

923

337
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Not 7 • Räntekostnader och liknande resultatposter		
Koncern
Räntekostnader, övriga
Valutakursförluster
Övriga finansiella kostnader
Summa

2015

2014

-18 777

-6 944

-5 736
0

0
-8

-24 513

-6 952

-62

-254

Moderbolag
Räntekostnader, koncernbolag
Räntekostnader, övriga

-703

0

Summa

-765

-254

2015

2014

1 642

-2 313

Not 8 • Skatt på årets resultat		
Koncern
Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt avseende:
Underskottsavdrag

0

2 325

-692

-3 206

950

-3 194

Redovisat resultat före skatt

18 623

-20 813

Skatt enligt gällande skattesats 22 %

-4 097

4 579

Skatteeffekt av:
Justering av skatt tidigare år
Justering för skillnader i skattesats i utlandet
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare års resultat
Skatt hänförlig till ej redovisade underskottsavdrag
Ej avdragsgill goodwill

0
708
-2 582
3 976
1 707
6 479
-5 241

-2
-226
-3 459
282
-3 206
-1 176
14

950

-3 194

Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Aktuell skatt

0

-17

Redovisad skatt

0

-17

-346

75

76
-76

-17

0

-17

Övrigt
Redovisad skatt

Redovisad skatt
Moderbolag

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 22 %
Skatt hänförlig till ej redovisade underskottsavdrag
Redovisad skatt
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Not 9 • Patent och liknande rättigheter		
2015-12-31

2014-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

458

0

Inköp
Årets omräkningsdifferenser
Omklassificeringar

508
-30
325

458
0
0

1 261

458

-97

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets omräkningsdifferenser

8

Årets avskrivningar enligt plan

-281

Utgående ackumulerade avskrivningar

-370

-97

891

361

2015-12-31

2014-12-31

Utgående planenligt restvärde

-97

Not 10 • Goodwill		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Årets omräkningsdifferenser

283 249

0

3 654

283 249

-5 212

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

281 691

283 249

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets omräkningsdifferenser
Årets avskrivningar enligt plan

-13 344
1 257

0
-142

-42 097

-13 202

Utgående ackumulerade avskrivningar

-54 184

-13 344

Årets nedskrivningar

-2 889

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-2 889

0

224 618

269 905

2015-12-31

2014-12-31

Utgående planenligt restvärde

Not 11 • Byggnader och mark		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferenser

0

2 057

137 189

2 156

0

-5 437

0

135 965

137 189

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets omräkningsdifferenser
Årets avskrivningar enligt plan

-2 409
100

0
-41

-5 530

-2 368

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 839

-2 409

128 126

134 780

28 542
3 228
81 721
14 635

28 641
3 220
88 284
14 635

128 126

134 780

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde

42

137 189

Bokfört värde byggnader i Sverige
Bokfört värde mark i Sverige
Bokfört värde byggnader i utlandet
Bokfört värde mark i utlandet
Summa
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Not 12 • Maskiner och andra tekniska anläggningar		
2015-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

2014-12-31

182 350

0

Inköp
Försäljningar/utrangeringar

26 231
-140

182 350
0

Årets omräkningsdifferenser

-9 640

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

198 801

182 350

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets omräkningsdifferenser

-10 426

0

5 952
0
-29 530

0
-140
-10 286

Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

-34 004

-10 426

Utgående planenligt restvärde

164 797

171 924

2015-12-31

2014-12-31

Not 13 • Inventarier, verktyg och installationer		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

3 277

0

Inköp
Årets omräkningsdifferenser

7 982
-359

3 277
0

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets omräkningsdifferenser
Årets avskrivningar enligt plan

786

0

11 686

3 277

-324
81

0

-1 131

-324

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 374

-324

Utgående planenligt restvärde

10 312

2 953

Not 14 • Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar
Koncern

2015

Ingående anskaffningsvärde

12 152

Omklassificering

-9 573

2014

Pågående nyanläggningar under uppförande

1 918

12 152

Utgående planenligt restvärde

4 497

12 152

0

0

Moderbolag
Utgående planenligt restvärde
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Not 15 • Andelar i koncernföretag
Koncern

2015

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående anskaffningsvärde

2014

234 008

0

0

234 008

234 008

234 008

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag.
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna

Företagets namn

Antal
andelar

Kapitalandel %

Bokfört
värde

Genevad Holding AB, 556707-1948, Norrtälje

100 000

100

234 008

Summa
Företagets namn
Genevad Holding AB

234 008
Org.nr
556707-1948

Säte

Eget kapital

Resultat

Norrtälje

234 903

11 970

Dotterbolag som ingår i koncernredovisningen baserat på balansdag som
ligger högst tre månader före moderbolagets balansdag
Nedanstående företag ingår i underkoncern till BEWi Group AB med Genevad Holding AB,
556707-1948, som moderbolag. Alla belopp i tabell i KSEK.

Antal
andelar %

Antal
andelar

Redovisat
värde

Eget kapital
2015-12-31

100

100 000

234 008

234 903

Antal
andelar %

Redovisat
värde i
dotterbolag

Redovisat
värde

Eget kapital
2015 12 31

90,1
100
100
100
100
100
100
100

946
6 302
12 000
100
1 000
44 355
500 000
500

42 485
30 127
1 701
100
5 892
20 126
30 644
15 050

12 955
9 540
1 862
63
177
34 941
39 246
10 200

146 125

108 984

2015

2014

Fordringar

0

0

Summa

0

0

Fordringar

28 232

29 407

Summa

28 232

29 407

Dotterbolag/Org Nr/Säte
Genevad Holding AB, 556707-1948 Norrtälje, Dotterbolag

Dotterbolag ingår enligt nedan;
Genevad Vårgårda Holding AB, 556144-2426,
Laholm (underkoncern)
B-Wi Insulation AB, 556541-7788, Norrtälje
BWI Dorotea AB, 556669-9434, Norrtälje
IBO System AB, 556628-9178, Herrljunga
Norden Insulation AS, 986 795 693, Norge
BEWi Cabee Oy, 2083942-8, Finland
BEWi Flamingo A/S, DK31867304, Danmark
BEWi Packaging AB, 556961-3309, Norrtälje
Summa

Not 16 • Fordringar hos koncernföretag
Koncern

Moderbolag
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Not 17 • Andelar i intresseföretag
Andelen i intresseföretaget Jackon AS (Thermisol AS) org nr 20 04 79 41, säte Hedenstedt, Norge såldes under 2015.
Realisationsresultatet redovisas under Not 5.

Not 18 • Uppskjuten skatt		
Bolagets uppskjutna skattefordringar + / skatteskulder - (netto)
är hänförliga till följande poster:
Koncern
Underskottsavdrag
Byggnader och mark
Lager

2015-12-31

2014-12-31

1 510

1 903

0
0

28
328

Byggnader och mark

-3 677

-4 086

Summa

-2 167

-1 827

Övrigt

0

0

Summa

0

0

2015-12-31

2014-12-31

Belopp varmed kundfordran förväntas betalas efter mer än tolv månader från balansdagen

0

0

Belopp varmed kundfordran förväntas betalas efter mer än fem år från balansdagen

0

0

2015-12-31

2014-12-31

Moderbolag

Not 19 • Kundfordringar		

Alla kundfordringar enligt koncernbalansräkningen förväntas att bli betalda inom ett år.

Not 20 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Koncern
Upplupna intäkter, bonus, rabatt

1 371

2 566

Upplupna intäkter, fraktbidrag
Förutbetalda kostnader, energiskatt

615
1 567

1 129
1 506

Förutbetalda kostnader, lokalhyra
Förutbetalda kostnader, försäkringar

1 972
1 779

2 199
423

Förutbetalda kostnader, IT investering
Övriga poster
Summa

0

324

3 283

750

10 587

8 897

0

0

Moderbolag
Summa
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Not 21 • Förändring i eget kapital
Annat eget
kapital
inklusive
årets
resultat

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Belopp vid årets ingång
Årets omräkningsdifferenser
Årets resultat

100

232 350

-27 598
2 161
19 342

231

Utgående balans

100

232 350

-6 095

890

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel

Belopp vid årets ingång
Årets resultat

100

232 350

59
-346

Utgående balans

100

232 350

-287

Koncern

Minoritetsintresse
659

100 000 st aktier med ett kvotvärde motsvarande 1 krona.

Moderbolag

Not 22 • Övriga avsättningar		
2015-12-31

2014-12-31

Omstruktureringsåtgärder
Hälsovårdsförmån för pensionerade anställda
Övriga avsättningar

0
612
1 889

1 166
666
2 226

Summa

2 501

4 058

2015-12-31

2014-12-31

Skulder till kreditinstitut
Skuld till närstående bolag

255 266
28 391

358 249
29 244

Summa

283 657

387 493
328 869

Not 23 • Långfristiga skulder		
Koncern

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än tolv månader från balansdagen

174 522

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år från balansdagen

109 135

58 624

Summa

283 657

387 493

Skuld till närstående bolag

27 604

29 244

Summa

27 604

29 244

Moderbolag

2 508

2 608

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år från balansdagen

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än tolv månader från balansdagen

25 096

26 636

Summa

27 604

29 244
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Not 24 • Övriga skulder till kreditinstitut		
Koncern

2015-12-31

2014-12-31

Förfallotidpunkt inom ett år från balansdagen
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

130 367
171 227
84 039

86 472
326 261
31 988

Summa

385 633

444 721

Förfallotidpunkt inom ett år från balansdagen

0

0

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

0

0

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

0

0

Summa

0

0

2015-12-31

2014-12-31

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del

50 000
-5 093

76 000
-15 105

Utnyttjat kreditbelopp

44 907

60 895

0

0

2015-12-31

2014-12-31

0
0

0
0

Moderbolag

Not 25 • Checkräkningskredit		
Koncern

Moderbolag
Utnyttjat kreditbelopp

Not 26 • Leverantörsskulder		
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än tolv månader från balansdagen
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år från balansdagen
Alla leverantörsskulder inom koncernen skall vara betalda inom ett år.
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Not 27 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Koncern

2015-12-31

2014-12-31

Revisionsarvoden
Upplupna löneskulder
Upplupna sociala avgifter
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Upplupna kundbonusar
Upplupna räntekostnader
Övriga poster

785
12 460
5 069
20 290
13 140
1 348
5 078

393
4 603
1 920
13 922
14 887
1 635
4 057

Summa

58 170

41 417

192
957
89

0
255
0

1 238

255

Moderbolag
Revisionsarvoden
Upplupna räntekostnader
Övriga poster
Summa

Not 28 • Övriga kortfristiga skulder		
Det finska dotterbolaget Styrochem finansierar delar av sin
verksamhet genom factoring.
Factoringskulden redovisas under övriga kortfristiga skulder
och uppgår vid årsskiftet till MSEK 89 (85).
Kopplad till factoringfinansieringen finns ytterligare en
checkräkning vars storlek är beroende av utnyttjandet av

factoringfaciliteten. Denna checkräkning är inte inkluderad i
de MSEK 50 i tabellen.
Vid årsskiftet fanns MSEK 39 tillgängligt inom ramen för
den factoringrelaterade checkräkningen. Inget var utnyttjat.

Not 29 • Finansiella intäkter och kostnader, netto		
Koncern

2015-12-31

2014-12-31

Valutakursvinst/förlust
Erhållen ränta
Erlagd ränta

-207
193
-18 570

4 725
168
-6 944

Räntenetto

-18 584

-2 051

Erhållen ränta
Erlagd ränta

0
0

337
-254

Räntenetto

0

83

Moderbolag
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Not 30 • Likvida medel i kassaflödet		
Koncern

2015-12-31

2014-12-31

Banktillgodohavanden

111 582

89 065

Summa

111 582

89 065

Banktillgodohavanden

682

35

Summa

682

35

2015-12-31

2014-12-31

Avskrivningar
Kursdifferens i likvida medel
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar
Övriga avsättningar
Övriga poster

81 608

0

26 279
1 945
966
1 365
417

Summa

81 608

30 972

Kursdifferens i likvida medel
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar
Övriga avsättningar

0
0
0

0
0
0

Summa

0

0

Moderbolag

Not 31 • Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Koncern

Moderbolag

Not 32 • Koncernuppgifter		
Företaget är moderbolag till Genevad Holding AB, org nr
556707-1948, med säte i Norrtälje, som ägs till 100 procent.
Genevad Holding AB är i sin tur moderbolag till totalt fyra
helägda svenska dotterbolag, B-Wi Insulation AB 5565417788, BEWi Packaging AB 556961-3309, BWI Dorotea
AB 556669-9434 och ett vilande bolag IBO System AB
556628-9178. Dotterbolaget Genevad Vårgårda Holding AB
556144-2426 med underliggande helägda dotterdotterbolag
Vårgårda Genevad Fastighet AB 556929-0736, ägs till 91
procent.
Genevad Holding AB är även moderbolag till tre utländska
helägda dotterbolag Norden Insulation AS, Norge, BEWi
Cabee Oy, Finland och BEWi Flamingo A/S i Danmark.
BEWi Cabee Oy är i sin tur moderbolag till ett helägt dotter
bolag BEWi Styrochem Oy.
Samtliga bolag inom koncernen (förutom fastighetskon
cernen Genevad Vårgårda Holding AB) är verksamma inom
samma bransch, det vill säga inom tillverkning, lagerhållning
och försäljning av cellplastprodukter.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor
avser 0 procent av inköpen och 0 procent av försäljningen
andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen
tillhör. All internomsättning och kostnader har eliminerats i
koncernredovisningen.
Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i
kronor avser 0 procent av inköpen och 0 procent av för
säljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som
företaget tillhör.
Transaktioner med närstående
Moderbolaget har ett långfristigt lån med två av sina ägar
bolag uppgående till KSEK 27 604 (29 407), varav förfaller
inom ett år KSEK 628 (163) (redovisas som kortfristig
skuld), inom fem år KSEK 2 508 (2 608) och efter fem år
KSEK 25 096 (26 636).
Upplåningen är en del av koncernens långfristiga finansie
ring tillsammans med lån från kreditinstitut.
BEWi Styrochem OY producerar EPS-råvara och säljer
råvara till BEWi Holding AS vilka äger BEWi Group AB till
50 procent. Transaktionerna sker på marknadsmässiga
grunder.
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Försäkran
Stockholm  den 14 juni 2016

Christian Bekken

Göran Vikström

Verkställande direktör

Styrelseordförande

Sven Bekken

Per Nordlander

Ledamot

Ledamot

Gunnar Syvertsen
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 juni 2016

PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i BEWi Group AB, org.nr 556972-1128

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för BEWi Group AB för år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernedovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av BEWi Group AB:s och koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2015 och av dessas finansiella resultat och

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen har vi även utfört en revision av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
BEWi Group AB för år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktörens ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Stockholm den 14 juni 2016
PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
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STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP

Styrelse

Nils Göran Vikström

Per Nordlander

Kristina Schauman

Gunnar Syvertsen

Bernt Thoresen

Född 1944. Invald 2014

Partner i Verdane Capital

Partner Calea AB

Utbildning: Ingenjör, studier 	
i ekonomi vid Harvard
Business School.

Utbildning: Civilingenjör i
teknisk fysik och data vid
universiteten i Uppsala 	
och Berlin.

Utbildning: Civilekonom
Handelshögskolan i
Stockholm.

General Manager i
Heidelberg Cement, Northern
Europe

Verkställande direktör ABRA
Norge AS

Ordförande

Arbetslivserfarenhet: Vd i
Becker Acroma AB, ledande
befattningar i Tarkett och
Volvo Personvagnar.

Född 1967. Invald 2014

Arbetslivserfarenhet: Grund
are och vd för Avanza och
Nordnet. Tidigare analytiker
på Öhman Securities, OMX,
Accenture.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i Skandia sedan
2014.

Född 1965. Invald 2016

Arbetslivserfarenhet: CFO
Apoteket AB, Carnegie
Investment Bank och OMX
AB. Ledande finansiella
befattningar i Investor AB,
ABB och Stora Enso.
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i Apoteket AB,
Billerud Korsnäs AB, Coor
AB, Ellos Group Holding AB,
Livförsäkringsbolaget
Skandia öms, Orexo AB
och ÅF AB.

Född 1954. Invald 2014

Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet:
Administrerende direktör
Heidelberg Cement Norway
AS, ledande befattningar i
Norcem AS.
Övriga styrelseuppdrag:
Betong Øst AS, Naerings
livets Hovedorganisation,
Norsk Stein AS, Renor AS,
Sola Betong AS, Topaas
og Haug AS Entreprenör
forretning.

Född 1964. Invald 2016

Utbildning: Oslo Handels
högskola
Arbetslivserfarenhet: Sponsor
Service AS, Fokus Bank (nu
Danske Bank) och DnB.
Övriga styrelseuppdrag:
BEWi Drift Holding, Head
brands AB, Gröndtvedt
Pelagae AS, BMI Holding AS,
Botngaard AS.

Ledningsgrupp

Christian Bekken
CEO sedan 2014
Född 1982
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Martin Bekken

Marie Danielsson

Chief Financial Officer

Jonas Siljeskär

Thomas Stendahl

Chief Sales Officer

Chief Operating Officer

Managing Director Finland

Född 1971

Född 1975

Född 1972

Född 1964

Anställd sedan 2002

Anställd sedan 2007

Anställd sedan 2015

Anställd sedan 2010

Anställd sedan 1991

Utbildning: VGS Allmenne,
økonomiske och administ
rative fag

Utbildning: RMI Bergs

Utbildning: Civilekonom
Stockholms universitet

Utbildning: Maskiningenjör,
Högskolan Dalarna

Utbildning: Diplomingenjör,
MBA, Åbo akademi

Arbetslivserfarenhet: Revisor
KPMG, Vice President
Financial Control and Taxes,
Haldex AB.

Arbetslivserfarenhet: Chief
Operating Officer Gustafs
Inredningar, Director of
Production Tomoko Hus.

Arbetslivserfarenhet:
fabrikschef, produktionschef
och Chief Operating Officer
Styrochem.

Arbetslivserfarenhet:
Produktionsledare BEWi,
Försäljningschef BEWi,
vd Smart Bolig, utveckling
av byggnadsavdelningen
inom BEWi.
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Arbetslivserfarenhet: säljare,
försäljningschef,
affärsområdeschef.

Ordlista
Cellplast – samlingsnamn för en
mängd olika expanderade plaster.
Vanligt förekommande typer av cell
plast är EPS, XPS och EPP.

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

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

GPPS – General Purpose Polystyrene
är en polymer styrenmonomer.

HVAC – värme, ventilation, luftkondi
tionering.
XPS – extruderad polystyren. Är
ett jämnare material än cellplast av
PES-typ. Används för konstruktioner
med höga krav på hållfasthet och
fukttålighet.

Danmark

Sverige

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

BEWi Group
Braxenvägen 8
SE-761 41 Norrtälje

BEWi A/S
Potmosevej 25-29
Såby
DK-8752 Østbirk
flamingo@bewi.com
BEWi Flamingo® A/S
Østerled 30
DK-4300 Holbæk
Tel: +45 72 15 79 00
flamingo@bewi.com
BEWi Insulation
Denmark
Torvegade 41
DK-7160 Tørring
Tel: +45 72 15 7900
flamingo@bewi.com

Finland
BEWi Styrochem Oy
P.O. Box 360
FI-06101 Porvoo
Tel: +358 207 620 200
Fax: +358 207 620 270

Norge
BEWi Norden
Insulation AS
Næringsparken
NO-7263 Hamarvik
Tel: +47 734 94 000
order@bewi.com

BEWi Insulation AB
Bruksgatan 2
SE-312 40 Genevad
BEWi Insulation AB
Braxenvägen 8
SE-761 41 Norrtälje
BEWi Insulation AB
Åleden 13
SE-447 35 Vårgårda
BEWi Insulation AB
Östra Polarvägen 2
SE-917 32 Dorotea
BEWi Packaging AB
Braxenvägen 8
SE-761 41 Norrtälje
BEWi Packaging AB
Box 77
Kanalvägen 6
SE-360 13 Urshult
BEWi Packaging AB
Jönköpingsvägen 51-53
Box 117
SE-33121 Värnamo
Tel: +46 10 15 00 300
info@bewipackaging.com

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

