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Den ordinarie juryn som har bedömt 2016 års 
årsredovisningar har haft följande sammansättning:

Nils Liliedahl 
Juryns ordförande 
Sveriges Finansanalytikers Förening

Anders Haskel 
Fristående analytiker och journalist 

Pontus Herin 
Journalist

Annica Gerentz 
Kommunikationsdirektör 
Södra

Arrangörsgruppen bakom Sveriges bästa årsredovisning 
tackar tävlingsjuryn för dess insatser, som varit av stor 
betydelse för att utveckla kvaliteten på börsbolagens 
information.

Stockholm den 27 september 2017

FAR 
Dan Brännström

Nasdaq Stockholm 
Adam Kostyál

Sveriges Kommunikatörer 
Cecilia Schön

Sveriges Finansanalytikers Förening 
Peter Malmqvist

• Byta namn till ”Sveriges bästa årsredovisning”

• Utveckla tävlingsmomentet med nomineringar

inom varje storleksklass

• Bättre spegla vad som är bra finansiell information

utifrån olika användares synvinkel genom att

komplettera den ordinarie juryn med en expertjury

Mot bakgrund av att det tidigare varit lite oklart vilken 

finansiell information som bedömts så har tävlingen 

från och med i år bytt namn till ”Sveriges bästa 

årsredovisning”. Det är alltså årsredovisningen som är det 

dokument som tävlingen behandlar – ingenting annat.

Genom att nominera tre bolag i varje klass vill 

arrangörerna lyfta fram fler goda exempel på bolag som 

levererat en årsredovisning av föredömlig standard.

Detta innebär sammantaget att juryarbetet har bedrivits 

på ett lite annorlunda sätt jämfört med tidigare år. Alla 

årsredovisningar från svenska bolag på Nasdaq Stockholm 

har gåtts igenom på sedvanligt sätt av den ordinarie juryn. I 

den granskningen har juryn nominerat tre bolag i varje 

storleksklass Large Cap, Mid Cap och Small Cap. 

I syfte att ta fram en slutlig vinnare i varje storleksklass, 

som bättre speglar olika användares önskemål, har det 

införts en expertjury bestående av specialister utsedda 

av varje arrangör. Det är alltså dessa specialister som via 

en enkel omröstning bland de nominerade bolagen har 

avgjort vilka årsredovisningar som vunnit. På detta sätt 

säkerställs att inte den ordinarie juryns preferenser får för 

stort inflytande över tid.

Innehållet i denna broschyr har sammanställts och tagits 

fram av juryn men med hjälp av inlägg och kommentarer 

från de ovan nämnda specialisterna.

Arrangörsgruppen hoppas att dessa förändringar kommer 

att leda till att ”Sveriges bästa årsredovisning” förblir den 

ledande tävlingen avseende årsredovisningars kvalitet i 

Sverige.

Mer information om tävlingen tillsammans med tidigare 

broschyrer som tagits fram under åren finns på     

www.sverigesbastaarsredovisning.se.

Sveriges bästa  
årsredovisning 
2016
I syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin 

externa information har det sedan i mitten av 1960-talet 

arrangerats en årlig årsredovisningstävling i Sverige. Att 

denna tävling haft betydelse för kvaliteten råder det 

ingen tvekan om då svenska bolags finansiella 

information i internationella jämförelser alltid ligger 

bland de absolut främsta i världen.

Det innebär emellertid inte att något som redan är 

bra inte kan bli ännu bättre. Arrangörsgruppen bakom 

årsredovisningstävlingen, bestående av FAR, Nasdaq 

Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och 

Sveriges Kommunikatörer, beslöt därför att under 2016 

utveckla tävlingen genom att:
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Som framgår i inledningen av denna broschyr så har 

denna tävling funnits i mer än 50 år, så visst går det att 

tävla i finansiell information! 

Det som kännetecknar just denna tävling är den 

kvalitativa ansatsen. Det är helt upp till juryn och slutligen 

specialisterna utsedda av varje arrangör att bestämma 

vilka bolags årsredovisningar som är ”bäst”. Det existerar 

inga mallar, instruktioner eller krav som ska uppfyllas 

utan det är varje enskild persons egna bedömningar som 

avgör. Det gör att ett bolag inte kan bocka av punkter och 

samla poäng. Det måste finnas en helhet och inte minst 

de kommunikativa delarna är svåra att fånga upp i en mer 

formaliserad tävlingsform. 

Sammantaget anser arrangörerna bakom tävlingen att 

det i en alltmer regelstyrd värld är extra viktigt att 

försöka bedöma hur bra bolagen är på att transparent, 

tillförlitligt och ärligt kommunicera finansiell information 

- i detta fall årsredovisningen.

Även om tävlingen i allt väsentligt har en kvalitativ ansats 

så har juryn sedan många år identifierat ett antal områden 

där bolagen måste lämna tillfredsställande information för 

att komma i fråga i en första gallring. Dessa områden är:

• VD-ord

• Mål- och måluppfyllelse

• Affärsidé och strategi

• Affärsområdesinformation

• Information kring marknad och konkurrenter

• Riskbeskrivning – gärna grafisk

• Hållbarhet och bolagsstyrning

• Grafisk utformning

Under våren och sommaren 2017 har juryn i Sveriges 

bästa årsredovisning således i en första gallring 

identifierat ungefär 10 bolag i varje klass som har 

tillfredsställande information rörande ovan nämnda 

områden. Som framgår av dessa områden så ligger fokus 

i juryns arbete på att i första hand bedöma och analysera 

vilken frivillig information som bolagen väljer att 

presentera.  Men det är givetvis också av stor betydelse 

på vilket sätt man väljer att presentera den obligatoriska 

informationen. Den ordinarie juryn har sedan reducerat 

dessa 10 bolag i varje klass till tre. Det är alltså dessa 

tre bolag som är nominerade till att bli ”Sveriges bästa 

årsredovisning” i varje klass. En nyhet för året är också 

att det inte är den ordinarie juryn som beslutar om de 

slutliga vinnarna utan det gör en expertjury bestående av 

specialister utsedda av varje arrangör. På detta sätt tror vi 

oss erhålla ett mer rättvisande resultat som bättre speglar 

olika användares önskemål.

Vilka bolag har juryn granskat?

I årets tävling, som är den femtioandra i ordningen har 

264 svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm (”börsen”) 

bedömts. Bolag som har avnoterats under året har 

exkluderats i genomgången.

Tävlingen är indelad i tre klasser som överensstämmer 

med indelningen på börsen, Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap. I klassen Small Cap ingår alla bolag med 

marknadsvärde upp till 150 MEUR. 

Mid Cap-bolag har ett marknadsvärde mellan 150 MEUR 

och 1 000 MEUR och Large Cap över 1 000 MEUR. Av 

bolagen har 80 bolag bedömts i Large Cap, 94 bolag i Mid 

Cap och 90 bolag i Small Cap.

Enligt tävlingsbestämmelserna står de tre senaste årens 

vinnare utanför tävlingen. Dessa är Atlas Copco (2013), 

Trelleborg (2014) och Castellum (2015) i klassen Large 

Cap. Nolato (2013), Haldex (2014) och Hoist Finance 

(2015) i klassen Mid Cap samt AddNode (2013), Rottneros 

(2014) och Swedol (2015) i klassen Small Cap. 

Kan man tävla  
i finansiell information? 
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Fokus i presentationen kring Sveriges bästa årsredovisning kommer att ligga på vinnarna. Av den anledningen 

kommer det inte ske någon presentation av övriga iakttagelser eller specialgranskning av fokusområden. Juryn vill 

ändå kort peka på några områden som fångat deras intresse under genomgången av årsredovisningarna 2016. 

Allmänna iakttagelser 
i juryarbetet 2016  

Årsredovisningarnas omfång och innehåll

Inledningsvis kan man konstatera att antalet sidor i 

genomsnitt ökat med fyra jämfört med föregående år. 

Mycket av denna ökning går dock att hänföra till den nya 

utformningen av revisionsberättelsen. 

Mindre tydliga trender är att framvagnen ökar något i 

omfång på bekostnad av hållbarhetsinformation, samt 

formaliainformation i förvaltningsberättelsen. Trots 

att hållbarhetsområdet minskat något i omfång har 

informationen knappast blivit sämre. Bolagen blivit bättre 

på att välja ut relevant hållbarhetsinformation – kvalitet 

istället för kvantitet. Fortfarande är det dock många bolag 

– dvs sista året utan ett obligatoriskt hållbarhetsavsnitt

– som i princip inte lämnar någon information alls, inte

oväntat företrädesvis mindre bolag.

Några få bolag har helt lämnat tanken på att antalet sidor 

har någon som helst roll. I en digital värld ska den läsas 

på skärm och då spelar egentligen inte antalet sidor någon 

roll. Det viktiga är att det blir tydlig slutprodukt. Det 

tydligaste exemplet på detta är SSAB som gör en utmärkt 

redovisning i liggande format på nästan 200 sidor. Det 

liggande formatet har helt klart sina fördelar då man läser 

på skärm. Det var för övrigt något som den långvarige 

ordföranden i juryn Ulf Strömsten predikade för inte 

mindre än 15 år sedan. 2017 är det dock fortfarande 

endast ett fåtal bolag som gör en liggande årsredovisning. 

Den nya revisionsberättelsen

Ett annat område som är helt nytt i årets redovisningar 

och som kort kommenterades ovan är den nya 

revisionsberättelsen. Den gamla revisionsberättelsen 

gjorde ingen glad och gav ingen som helst företagsspecifik 

information annat än om den var oren på något sätt 

vilket ju endast skedde undantagsvis – och då oftast i 

redan kända ”kris”-bolag. Den nya revisionsberättelsen 

är normalt på tre sidor varav två i princip är av samma 

”mall”-typ som tidigare utan någon vettig information. 

Den stora nyheten och glädjeämnet är den del som går 

under namnet Särskilt betydelsefulla områden. Under 

denna rubrik kan revisorn kommentera områden som är 

av särskild vikt eller på annat sätt skulle kunna påverka 

bolagets resultat eller ställning. Det handlar ofta om 

nedskrivningsprövningar av goodwill, förvärvsrelaterade 

bedömningar eller andra stora poster. Detta är ett område 

som kraftigt förbättrat läsvärdet. Revisorerna har lagt 

sig på olika nivåer i sina bedömningar men det är som 

läsare mycket nyttigt att få ta del av de mest kritiska 

frågeställningarna. Redovisningen är till synes exakt, men 

bedömningar och andra subjektiva ställningstaganden, kan 

påverka resultat och ställning på ett betydande sätt.
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Resultaträkningen och EBITDA

Ett annat område som inte är direkt kopplat till bra eller 

dålig redovisning men som blivit ner och mer aktuellt 

de senaste åren är hur bolagen väljer att presentera sitt 

resultat. I en mer strikt teoretisk mening är aktiepriset 

nuvärdet av alla framtida överskott delat med antalet 

aktier. Vad som ska ingå i detta överskott kan det 

dock råda delade meningar om. Är det ett resultat, ett 

kassaflöde eller kanske rentav utdelningen? Oberoende 

av vad man anser i denna fråga så är resultaträkningen 

och dess komponenter den ojämförligt vanligaste 

utgångspunkten. 

Juryn har studerat detta område lite extra detta år. 

Bland annat mot bakgrund av att den europeiska 

sammanslutningen av finansinspektioner ESMA har slagit 

fast att den fria användningen av justerade resultatmått 

borde begränsas. Det finns två sidor av detta mynt. Bolag 

som använder sig av justerade resultatmått hävdar inte 

sällan att det ger en bättre bild av ”normalresultatet” 

och att det finns en efterfrågan bland finansanalytiker. 

Det kan stämma – men å andra sidan blir resultaten inte 

jämförbara i samma utsträckning. Denna jämförbarhet 

som är en av grundpelarna för gemensamma 

redovisningsregler. 

Är detta då en fråga gällande vad som är bra redovisning? 

Både ja och nej. Bolag som använder mått som inte är 

definierade måste vara ärliga och inte bara göra det i de 

fallen då de justerade resultaten blir bättre. Att införa 

egna rader i resultaträkningen – såsom EBITDA – försvårar 

jämförelser och upplevs av oss som ett sätt att försköna 

bilden av bolaget. Det rätta sättet att beskriva så kallade 

jämförelsestörande poster borde istället vara redovisa 

en vanlig resultaträkning med rörelseresultat, resultat för 

skatt och nettoresultat och istället förklara vilka poster 

som skulle kunna anses vara ovanliga av en eller annan 

anledning. Utgå ifrån det redovisade resultatet istället från 

ett eget justerat resultat! Totalt är det nästan en femtedel 

av bolagen som har en justerad resultaträkning av något 

slag, inte sällan EBITDA på egen rad.

Finansiell historik

Avslutningsvis kommenterade juryn förra året att bolag 

med lång finansiell historik– tio år eller mer - generellt 

sett tillhörde de bästa bolagen kvalitetsmässigt. Vi gick 

till och med så långt och hävdade att om man på enkelt 

sätt ville bli utvald som ett av de bättre bolagen så kunde 

man välja att förlänga sin historik till minst tio år. Tyvärr 

kan juryn konstatera att knappast några bolag nappade på 

detta förslag. Föregående år hade 10 procent av bolagen 

10 års historik och det har inte skett någon förändring 

alls 2016. Detta är tråkigt för årsredovisningen är det 

dokument som beskriver bolaget långt tillbaka i tiden och 

långt fram i tiden. 

I nystarten av Sveriges bästa årsredovisning så påpekar 

vi därför igen att det är intressant att följa bolagens 

utveckling över tid och gärna med korta kommentarer. 

Det är utifrån historiken som man gör prognoser – och 

det är det diskonterade värdet av framtida överskott som 

utgör bolagets och därmed aktiens värde. Det ska man 

aldrig glömma!



6

Nominerade  
bolag i klassen 
Large Cap

AxfoodÅrsredovisning 2016

Willys och Hemköps näthandel nådde över 2 miljoner   
konsumenter 2016. Och utrullningen fortsätter!  

Samtidigt välkomnas mat.se till Axfood.

A
xfood 2016 Å

rsredovisning

En värld av  
tillförlitlig rotation

Årsredovisning 2016

METALLER &

FÖR FRAMTIDEN
INNOVATION

ÅRSREDOVISNING 2016

Axfood Boliden SKF
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Nominerade  
bolag i klassen 
Mid Cap
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Årsredovisning  2016
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2016/17
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Nominerade  
bolag i klassen 
Small Cap
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årsredovisning 
2016

Midsona
Alltid på väg

3 Året i korthet

4 Det här är bilden av starka varumärken

6 En resa. Ett team.

8 Detta är Midsona

9 Finansiella mål

10 VD har ordet

14 Med målet att bli ledande i Norden

16 Midsonas affärsmodell

19 Trender och omvärld

24 Grunden är varumärken med ledande positioner

26 Våra åtta prioriterade varumärken

28 Hög innovationstakt skapar fördelar 

30 En systematisk och offensiv försäljning

33 Ett noggrant kvalitetsarbete

34 Affärsområden

36 Ett målinriktat hållbarhetsarbete

40 En hälsosam och hållbar kultur

42 Risker och riskhantering

48 Aktien och ägarbild

52 Förvaltningsberättelse

56 Finansiella rapporter

62 Noter till de finansiella rapporterna 

91 Styrelsens intygande

92 Revisionsberättelse

95 Ordföranden har ordet

96 Bolagsstyrningsrapport

102 Styrelse 

104 Koncernledning 

106 Femårsöversikt

108 Definitioner

110 Ordlista

111 Därför är Midsona en intressant aktie

M
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Information om årsstämma
Årsstämma i Midsona AB (publ) äger rum den 
26 april 2017 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skepps
bron 2 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar 
kl. 14.00. Före stämman bjuder bolaget på 
lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels 
upptagits som aktieägare i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken senast den 20 
april 2017, dels senast den 20 april 2017 kl. 16.00 
anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltar
registrerade måste tillfälligt ha registrerat 
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB 
för att få delta i stämman. Sådan registrering 
måste vara verkställd senast den 20 april 2017 
och bör begäras i god tid före denna dag hos 
den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske till Midsona AB, c/o Fredersen 
Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, 
eller via e post till midsona@fredersen.se. 
Vid anmälan ska anges namn, adress, person
eller organisationsnummer, telefon dagtid, 
samt, i förekommande fall, antal biträden 
(högst två). Inträdeskort skickas ut några dagar 
innan stämman och ska visas upp vid entrén till 
stämmolokalen.

Utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att 
lämna utdelning om 1,10 kr per aktie för verk
samhetsåret 2016.

Midsona Sverige AB
www.midsona.se

Dockplatsen 16
Postadress: Box 50577
202 15 Malmö 
Tel: +46 40 660 20 40

Midsona Norge AS
www.midsona.no

Verkstedveien 1
Postadress: PB 144 Sköyen
NO-0212 Oslo, Norge 
Tel: +47 24 11 01 00 

Midsona Finland Oy
www.midsona.fi

Perintötie 2 C, 4 krs
FI-01510 Vantaa
Tel: +358 20 743 47 55

Midsona Danmark A/S
www.urtekram.dk

Klostermarken 20
DK-9550 Mariager, Danmark
Tel: +45 9854 2288

Midsona AB (publ)
www.midsona.com

Dockplatsen 16
Postadress: Box 21009
200 21 Malmö 
Tel: +46 40 601 82 00 
info@midsona.com

Innehåll

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6

Concordia Maritime Midsona Proact
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Sveriges bästa årsredovisning 2016

Boliden AB 

Till vinnare 2016 i klassen för stora bolag har 

juryn utsett Boliden. Detta efter att under 

flera år tillhört det absoluta toppskiktet bland 

svenska årsredovisningar och bolaget vann så 

sett som 2011. Årsredovisningen är i det 

närmaste komplett och det är också det som i 

slutändan väger över och gör Boliden till 

vinnare. 

Med ett modernt och tydligt bildspråk lyckas 

Boliden för en bredare målgrupp på ett enkelt 

sätt förklara sin affärsmodell, strategi, 

drivkrafter och konkurrenskraft samt inte 

minst hur företaget skapar värde och tjänar 

pengar. Beskrivningen av intjäningsmodellen 

illustreras förtjänstfullt på ett sätt som gör den 

tillgänglig även för icke-specialister. 

Large Cap

METALLER &

FÖR FRAMTIDEN
INNOVATION

ÅRSREDOVISNING 2016
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Avverkning
Smältverkens råvaror är kon-
centrat från Bolidens gruvor, 
externa gruvor och leverantörer 
av återvinningsmaterial. Investe-
ringar i återvinningsteknik har gjort 
Boliden till en ledande aktör inom 
återvinning av metall, framför allt 
från elektronik och bilbatterier.

Metallproduktion
Smältverken producerar i huvudsak 
zinktackor, kopparkatoder, bly-, guld-  
och silvertackor samt biprodukter 
och mindre kvantiteter av en rad 
andra metaller. Genom process-
utveckling ökar smältverkens för-
måga att öka metallutvinningen och 
därmed minska mängden avfall.

Försäljning
Bolidens strävar efter att leverera 
metaller som håller högsta kvalitet 
med den renhet kunderna efter-
frågar. Merparten av produkterna 
säljs till industrikunder i Europa, som  
vidareförädlar dem till exempelvis 
koppartråd och galvaniserade 
produkter. Fordonsindustrin och 
byggindustrin är de viktigaste 
slutanvändarna.

Smältverk

Avverkning Metallproduktion

Försäljning

Externa  
leverantörer  
av koncentrat

Metaller används överallt i samhället, 
exempelvis i byggnader, fordon,  
telekom och energiöverföring.

Vidareförädling 
inom industriell 

produktion

Insamling och 
återvinning av 
förbrukad metall

  Läs mer på boliden.com

Introduktion Marknad Verksamheten Bolagsstyrning Finansiella rapporter

Boliden Årsredovisning 2016    |    3

OM BOLIDEN

Boliden är ett av världens största gruv- och smältverks-
företag inom zink, en mindre aktör inom koppar och har på 
kort tid byggt upp en position inom nickel. Boliden har en 
ledande marknadsposition inom elektronikåter vinning och 
en framträdande position i Europa inom återvinning av bly. 

Marknads- 
position

Gruvföretag – zink
Boliden är världens femte största gruvföretag inom 
zink. Tara och Garpenberg är stora zinkgruvor i 
internationell jämförelse. Gruvorna i Garpenberg 
och Bolidenområdet har intäkter från flera andra 
metaller som silver, guld, bly och koppar medan 
Tara på Irland har låga intäkter från bimetaller.
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Boliden

Vale
First Quantum Minerals

Antofagasta plc
Rio Tinto

KGHM Polska Miedz
Southern Copper (ex SPCC)

BHP Billiton
Glencore

Freeport-McMoRan
Codelco

kton metall 2016

Tio största gruvaktörerna inom koppar

KÄLLA: WOOD MACKENZIE DEC 2016
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Mitsubishi Materials
KGHM Polska Miedz
Freeport-McMoRan

Sumitomo Metal Mining
JX Holdings

Aurubis
Tongling
Codelco

Glencore
Jiangxi Copper Company

Tio största smältverksaktörerna inom koppar
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Votorantim
Hindustan Zinc

Glencore
Nyrstar

Korea Zinc Group
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Gruv- och smältverksföretag – nickel
Boliden har producerat nickel sedan många år i ett samarbete med ett av  
världens största nickelföretag. Under 2015 avslutades samarbetet och  
Boliden byggde upp ett eget nätverk av koncentratleverantörer och kunder  
för Bolidens nickelprodukt som kallas skärsten. Med köpet av gruvan Kevitsa  
i Finland har Boliden samma struktur inom nickel som inom koppar och zink, 
en integrerad affärsmodell med gruvor och smältverk där de egna gruvorna 
står för en betydande andel av koncentratbehovet.

Gruvföretag – koppar
Boliden är en mindre gruvaktör inom koppar 
men har en stark position i Europa. Aitik är en 
stor gruva med låga halter, med världsledande 
produktivitet och intäkter från guld och silver. 
Kylylahtigruvan är en liten gruva med höga halter. 
Kevitsa är en gruva med god produktivitet och 
huvudmetallerna är nickel och koppar.

Smältverksföretag – zink
Boliden är det sjätte största smältverksföretaget 
i världen inom zink. Smältverket Kokkola är en 
stor zinkproducent och smältverket Odda en 
mellanstor efter genomförandet av den pågående 
expansionen.

Smältverksföretag – koppar
Smältverket Rönnskär är en stor kopparproducent 
och världsledande inom elektronikåtervinning. 
Smältverket Harjavalta är en mindre kopparaktör 
och det största nickelsmältverket i Västeuropa.

Gruv- och smältverksföretag – bly
 Boliden är ett betydande gruvföretag i världen inom bly och av medelstorlek 
som smältverksföretag för primärbly. Boliden har också en betydande position 
inom blyåtervinning i Europa genom smältverket Bergsöe.
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MARKNADSPOSITION

Årsredovisningens pedagogiska grafik, 

talande rubriker och överskådliga 

tabeller gör den till en inspirationskälla, 

inte bara för andra teknikintensiva 

företag, utan också för företag inom helt 

andra branscher. Genomgående serveras 

läsaren en både välmatad och seriös 

information om såväl bransch som det 

egna företagets förutsättningar.

VD-ordet är väl balanserat med såväl 

positiva händelser som resonemang 

kring koncernens utmaningar. Mål och 

måluppfyllelse beskrivs tydligt inklusive 

sociala och miljömässiga mål. Det 

samma gäller risker samt det underlag 

som ges för känslighetsanalyser. 

För den som önskar tränga djupare 

in i Bolidenkoncernens historik och 

förutsättningar erbjuds dessutom ett 

omfattande siffermaterial i slutet av 

publikationen. 

Ett litet minus noterar vi för svårigheten 

att avgöra gränsen mellan framvagn och 

förvaltningsberättelse men det framgår 

av revisionsberättelsen som för övrigt 

identifierar inte mindre än sju ”särskilt 

betydelsefulla områden” i revisionen. 

Flest av alla granskade bolag!

Boliden är sammantaget en mycket 

värdig vinnare av Sveriges bästa 

årsredovisning 2016 i segmentet  

Large Cap.

Kategori Beskrivning och  
marknadsutveckling 

Bolidens  
kostnadsutveckling 2016

Tjänster Marknadsutvecklingen för tjänster 
följer inflationen i respektive land.

Fortsatt konsolidering och fokus på  
förbättrad entreprenörssäkerhet, 
ökad konkurrens samt avtalstäckning.

Bulkvaror
& kemikalier

Kategorin styrs till stor del av 
marknadsindex. Kemikalier, 
sprängmedel och insatsvaror har 
haft sjunkande priser men priser-
na på petrokemiska produkter 
vände åter uppåt i slutet av året.

Boliden har gynnats av långa avtal 
på områden med uppgångar. Bra 
konkurrens på exempelvis kalk och 
sprängmedel har gett betydande 
kostnadsreduktion. 

Elenergi Elpriset drivs av elförbrukningen, 
tillgång till vatten- och kärnkraft, 
kolpriset, utsläppshandel, överfö-
ringskapacitet, samt skatter och 
politiska beslut.

Högre nättariffer och skatter har bidragit 
negativt till kostnadsutvecklingen sam-
tidigt som förnybar el har subventione-
rats. Sammantaget har elpriset sjunkit.

Logistik Priset på transporttjänster har 
generellt sjunkit till följd av lägre 
drivmedelspriser och överkapa-
citet. Järnvägen har öppnats för 
konkurrens i Finland, det har inte 
gett fullt genomslag under 2016.

Kostnader för väg och sjötransport  
har minskats av lägre bränslepriser. 
Obalans inom biltransportsektorn i 
Europa samt ökat utbud av inter-
modala transporter (bil/järnväg) har 
lett till lägre kostnader och minskat 
miljöavtryck för Bolidens transporter.

Indirekt  
material
& tjänster

Bemanningstjänster, resor, 
städning och konsulter drivs av 
löneutveckling i respektive land. 
Oförändrade marknadspriser och 
god konkurrens.

Upphandlingar av temporär personal, 
bevakningstjänster, och företagshälso-
vård har genererat en lägre kostnads-
nivå totalt inom kategorin.

IT & Telekom Kostnadsdrivare är teknikutveck-
ling och konkurrens. Hårdvara har  
en sjunkande kostnadsutveckling 
medan tjänster ligger relativt stilla.

Kostnaderna har påverkats av teknikval 
och konsolidering av IT-system. Under 
2016 har prisutvecklingen varit klart 
sjunkande drivet av bra specifikationer 
och marknadens utveckling.

Fasta  
utrustningar

En låg men stabil nivå på order-
ingång hos leverantörerna inom 
främst gruvrelaterade utrustning-
ar. Viss leverantörskonsolidering.

Något lägre kostnader och fördelaktiga 
ledtider under året. Stort fokus på 
långsiktiga avtal för ökad kvalité och 
högre tillgänglighet.

Mobil
utrustning

Låg orderingång hos leverantörer-
na har lett till ökad konkurrens och 
fördelaktiga priser.

Låga råvarupriser och bra konkurrens 
ledde till en oförändrad prisnivå för 
Boliden. 

Verktyg &  
förnödenheter

Regional leverantörsbas. Oföränd-
rad prisutveckling drivet av låga 
råvarupriser.

Koncerngemensamma avtal på 
sortimentet i denna kategori bidrar till 
konkurrenskraftiga inköpspriser.

Elinstallation
& utrustning

Långvariga leverantörsrelationer 
med installerad bas. Marknaden 
är i balans.

Oförändrad prisbild. Leverantörer 
som inte uppfyllt Bolidens krav på 
arbets miljö och CSR har avvecklats 
under året.

Boliden har efter integreringen av de finska gruvorna totalt 7 300 leverantörer varav 200 leverantörer står för 80% 
av inköpsvolymen. Inköpsvolymen exklusive koncentratinköp uppgick till 12,3 MdSEK. Gruvor representerar 56 (55) 
procent av den totala inköpsvolymen och Smältverk 44 (45) procent. Under 2016 sjönk inköpspriserna sammantaget 
för koncernen något trots en kraftigt stigande USD. Prisnedgången på petrokemiska produkter har slagit igenom, 
samtidigt som arbetet med ökad konkurrensutsättning och konsolidering har fått betydande effekter.

Bolidens inköpsvolym är uppdelad i 
strategiska kategorier. Ett effektivt 
arbete med att kontraktera så stor 
del av inköpen som möjligt och säkra 
giltiga avtal gjorde 2016 till ett 
toppår med avseende på adresserad 
inköpsvolym. De finska gruvornas 
leverantörer har integrerats i 
Bolidens totala leverantörsbas vilket 
leder till betydande synergier. Andra 
fokusområden har varit ledtider, 
leverantörsprecision och utveckling 
av förrådsverksamheten.

I N K Ö P S K A T E G O R I E R

Introduktion Marknad Verksamheten Bolagsstyrning Finansiella rapporter
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AFFÄRSPARTNER OCH INKÖP

●  SEK, 49 (50)% 

●  EUR, 43 (41)% 

●  NOK, 5 (4)% 

●  USD, 2 (4)% 

●  Övriga, 1 (1)% 

Inköp per valuta

Inköpsvolym per kategori

●  Tjänster, 25 (23)% 

●  Bulkvaror och kemikalier, 15 (16)%  

●  Elenergi, 14 (16)% 

●  Logistik, 13 (13)% 

●  IM&T, IT och övrigt, 9 (6)% 

●  Fasta utrustningar,9 (9)%

●  Mobil utrustning, 7 (11)% 

●  Verktyg och förnödenheter, 4 (4)% 

●  Elinstallation och utrustning, 3 (2)%

Rörelseresultat ej beaktande av utestående derivat: I tabellen nedan redo-
visas en uppskattning av hur förändringar i marknadsvillkor påverkar koncer-
nens rörelseresultat ett år framåt i tiden. Beräkningen baseras på noteringar 
per den 31 december 2016 samt på Bolidens planerade produktionsvolymer. 
Känslighetsanalysen beaktar inte effekter av metallprissäkringar, valutakurs-
säkringar, kontrakterade smältlöner eller omvärderingar av processlager i 
smältverken.

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Valutarisk Omräkningsexponering
Vid omräkning av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet till 
svenska kronor uppstår en omräkningsdifferens vid valutakurs-
förändringar, vilken påverkar övrigt totalresultat i koncernen.

I enlighet med Bolidens finanspolicy elimineras ej effekten av 
omräkningsexponering (s.k. egetkapitalsäkring). Om externt upp-
låningsbehov i koncernen är större än interna lån styrs överskju-
tande andel upplåningsvaluta så att valutorna i tillgångsmassan 
möts. Huvudsakliga lånevalutor är EUR, SEK och NOK.

Ränterisk Förändringar i marknadsräntor påverkar koncernens resultat 
och kassaflöden. Hur snabbt en förändring i räntenivåerna 
får genomslag på koncernens finansnetto beror på lånens 
räntebindningstid.

Bolidens finanspolicy ger utrymme för en genomsnittlig ränte-
bindning upp till tre år. Koncernens låneportfölj har per 31 
december 2016 en genomsnittlig räntebindning om 0,1 (0,5) år. 
För att förlänga räntebindningstiden används ränteswappar.

MSEK 2016 2015

Förändring av metallpriser +10 % 1)

Rörelse- 
resultat

Finans-
netto Skatt

Eget 
kapital

Rörelse- 
resultat

Finans- 
netto Skatt

Eget 
kapital

Koppar 630 8 –140 497 410 5 –91 324

Zink 910 11 –203 718 500 7 –111 395

Bly 115 1 –26 91 105 1 –23 83

Guld 285 4 –63 225 210 3 –47 166

Silver 195 2 –43 154 160 2 –36 126

Nickel 100 1 –22 79 - - - -

Förändring av valutakurser +10 %

USD/SEK 1 465 18 –326 1 156 1 035 13 –231 818

EUR/USD 870 11 –194 687 520 7 –116 411

USD/NOK 160 2 –36 126 115 1 –26 91

Förändring av smältlöner +10 %

TC/RC koppar 95 1 –21 75 120 2 –27 95

TC zink 55 1 –12 43 55 1 –12 43

TC bly –10 0 2 –8 –15 0 3 –12

Förändring av marknadsränta med +1 % 2) –101 22 –79 –57 12 –44

Omräkningsexponering nettoinvesteringar i utländsk verksamhet , valutakurs +10%)3)

NOK/SEK 168 156

EUR/SEK 600 572

Effekt från ränta +1%, guld +10%, USD/SEK +10%)4)

Räntederivat, ränteswappar 5 15

Metallderivat, guldterminer 31 –67

Valutaderivat, USD/SEK –3 –55

1) Bygger på prognosticerad försäljning ett år framåt.
2) Bygger på utgående låneportfölj exklusive ränteswappar per 31/12.
3) Bygger på utgående balanser vid 31/12.
4) Bygger på utestående derivat per 31/12.

Övrigt totalresultat med beaktande av utestående derivat: I tabellen 
nedan lämnas en uppskattning av effekten på övrigt totalresultat (intäkts- och 
kostnadsposter inklusive omklassificeringsjusteringar som inte redovisas i 
resultatet), före skatt, från värdeförändringar på utestående derivat baserat 
på balansdagspriser per den 31 december 2016. Värdeförändringar på 
finansiella derivat avseende bindande åtaganden och omräkningsexponering 
får netto mycket begränsad eller ingen effekt på resultat eller på övrigt total-
resultat. Tabellen nedan omfattar således effekter från värdeförändringar av 
derivat som är avsedda att möta koncernens prognostiserade exponering.

FORTS. FINANSIELLA RISKER 

Känslighetsanalys

RISKHANTERING
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Sveriges bästa årsredovisning 2016

Clas Ohlson AB 

Företag med konsumentnära produkter har 

generellt sett en fördel när det gäller att 

presentera sin verksamhet på ett begripligt 

och aptitligt sätt i årsredovisningen. Årets 

vinnare Clas Ohlson kapitaliserar på ett 

föredömligt sätt denna möjlighet och tar 

läsaren igenom de viktigaste områdena för 

hur värde skapas för de olika intressenterna. 

För första gången redovisar Clas Ohlson 

vad de själva beskriver som en integrerad 

årsredovisning, vilket innebär mer information 

om icke-finansiella mål och områden. De 

olika intressentperspektiven kommer igen i 

publikationen och helhetsintrycket blir ett 

ärligt förhållningssätt till hållbarhet. 

Mid Cap

CLAS OHLSON 2016/17 1

Årsredovisning 

2016/17
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CLAS OHLSON 2016/1726
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VÅR VISION ÄR ATT UTVECKLA CLAS OHLSON till en ledande internationell detaljhan-
delskedja med hög lönsamhet som tillför värde till alla våra intressenter. Vår värdeskapande-
modell förklarar hur vi åstadkommer detta.

Så skapar vi värde 
för våra intressenter

VERKSAMHETEN
•  Över 200 butiker och e-handel  

i sex länder
•  Distributionscentralen i Insjön som nav 

för effektiv distribution

FINANSIELLT KAPITAL
•  2 251 miljoner kronor i eget kapital

HUMANKAPITAL
•  En stark företagskultur
•  4 800 kompetenta och engagerade 

medarbetare

RELATIONSKAPITAL
•  Vårt starka varumärke
•  75 miljoner besökare i våra fysiska butiker  

och allt fler i e-handelsbutiken
•  2,5 miljoner medlemmar i lojalitets- 
 programmet Club Clas
•  Nära samarbete med mer än 700 leverantörer 

i Europa och 750 tillverkare i Asien

NATURRESURSER
•  Effektiv användning av naturresurser för  

produktion och distribution

KUNDEN ÄR I FOKUS för vår affärsmodell. Vi utgår från våra kunder och  
deras behov och erbjuder smarta, enkla och praktiska lösningar till att-
raktiva priser som hjälper och inspirerar till en enklare vardag och en mer 
hållbar livsstil. Allt vi gör ska genomsyras av våra värderingar och vår starka 
företagskultur och vi arbetar för att integrera hållbarhetsaspekter i hela 
värdekedjan. Vår verksamhet bygger på tydliga och effektiva processer för 
kunderbjudandet, kundmötet, inköp och distribution. 

VÅRT SÄTT ATT ARBETA | VÅR AFFÄRSMODELL

RESURSER VÅR AFFÄRSMODELL

Kund-
mötet

Kund-
erbjudandet

InköpDistribution

Kund-
fokus

Generellt sett har Clas Ohlson en bra pedagogisk beskrivning och väl genomtänkta illustrationer som gör att läsaren 

förstår affärsmodellen. Genom korta intervjuer med medarbetare på olika ställen i årsredovisningen växas innehåll och 

tempo och dessa levandegör såväl företagskultur som daglig verksamhet. 

En tydlig trend i 2016 års redovisningar är ett trendperspektiv för att sätta det egna företaget i ett större sammanhang. 

Clas Ohlson redovisar sex tydliga marknadstrender vilket är intressant läsning som ytterligare kan förbättras genom att 

beskriva ambitionerna inom e-handel, en ödesfråga för branschen och som investerare fokuserar på. Det finns många 

intressanta nyckeltal som antal besökare, försäljning per anställd, kvadratmeter och investeringskostnader för nya 

butiker. 

Strategi- och målbeskrivningar är viktiga grunder för att förstå ett företags drivkrafter. Clas Ohlsson har ett tydligt 

avsnitt kopplat med tydliga och mätbara mål samt prioriteringar för kommande år.

Det som avgjort till Clas Ohlsons fördel är den jämna och höga kvaliteten. Det finns inga dåliga avsnitt. Årsredovisningen 

har också en bra balans mellan text, grafer och diagram och bilder som gör den lättläst och läsvärd och mot denna 

bakgrund är Clas Ohlson en värdig vinnare av Sveriges bästa årsredovisning 2016 i segmentet Mid Cap.

CLAS OHLSON 2016/1714

Globalisering
I vår sammankopplade värld kommer människor, 
varor och kapital fortsätta strömma över lands-  
och regiongränser. Många länder ställer nu sam-
stämmiga krav på ökad miljöhänsyn, respekt 
för mänskliga rättigheter och hårda tag mot 
korruption. Vi ser också en ökad protektio- 
nism. Därför står vi inför en omställning som 
kommer att kräva större flexibilitet, planering  
och en starkare styrning av hur vi gör affärer.

MEGATRENDER som påverkar oss på sikt

Digitalisering
Digitala tjänster och verktyg förändrar hur 
människor söker information, interagerar och 
shoppar. Allt man gör kan omvandlas till data 
och analyseras. Begreppet ”Internet of things” 
innebär att även produkter kopplas upp och 
kommunicerar med varandra. Allt detta påver-
kar kunderbjudandet och interaktionen med 
kunder, och öppnar upp för nya aktörer och 
nya affärsmodeller.

CLAS OHLSON 2016/1766

Startår: 1918
87 butiker 
2 nya butiker 2016/17

Marknadens utveckling
En låg inflation och fortsatt låg ränta 
bidrog till att detaljhandeln visade 
en stark utveckling under 2016/17. 
Detaljhandelns omsättning ökade med 
2,5 procent i löpande priser och året 
avslutades än en gång med en rekord- 
julhandel. Den svenska detaljhandelns 
försäljning över internet ökade med 16 
procent under 2016 och svarade för 
7,7 procent av detaljhandelns totala 
omsättning. 

Detaljhandelsindex

Marknadsaktörer
Elgiganten, IKEA, Netonnet och Jula.

Clas Ohlsons position
I Sverige är Clas Ohlson ett välkänt 
och etablerat varumärke. Här fokuse-
rar vi på att ytterligare stärka den lojali-
tet vår breda kundbas visar oss genom 
att utveckla vår goda kundservice och 
öka relevansen i våra erbjudanden. 
Clas Ohlson har en positiv försäljnings-
utveckling i Sverige och vi fortsätter att 
utveckla butiksnätet under verksam-
hetsåret 2017/18.

Försäljning, Mkr

Startår: 1985
80 butiker 
8 nya butiker 2016/17

Marknadens utveckling
Den norska ekonomin har under året 
varit turbulent. Oljesektorns djupa 
kris har skapat arbetslöshet och fått 
ekonomin att bromsa. Detaljhandeln 
ökade med 3 procent i löpande priser. 
Den norska julhandeln ökade med 3,4 
procent jämfört med föregående år. 
Den norska detaljhandelns försäljning 
över internet ökade med 13 procent, 
och svarar nu för nästan 4 procent av 
den totala detaljhandelsomsättningen.

Detaljhandelsindex

Marknadsaktörer 
Elkjøp, Coop, Rusta, Jernia och Expert.

Clas Ohlsons position
På den norska marknaden har 
varumärket Clas Ohlson en hög 
kännedom och intresset för vårt 
erbjudande är mycket starkt. Våra nya 
butiker har fått ett positivt mottagande 
och försäljningsutvecklingen är positiv. 
Under verksamhetsåret 2017/18 
kommer vi att fortsätta utveckla våra 
försäljningskanaler i Norge.

Försäljning, Mkr

Startår: 2002
37 butiker 
3 nya butiker 2016/17

Marknadens utveckling
Den finska ekonomin var fortsatt svag 
under året och detaljhandelns omsätt-
ning ökade med 0,6 procent i löpande 
priser under 2016. De finska e-butiker-
na är inte lika utvecklade som i övriga 
Norden och finländarna e-handlar 
för det lägsta värdet i Norden, både 
sett till den totala summan och värdet 
per person. En finsk medborgare 
e-handlar för i genomsnitt 1 347 kr att 
jämföras med Sveriges 1 514 kr.

Detaljhandelsindex

Marknadsaktörer 
Prisma, Motonet, Tokmanni, Gigantti. 

Clas Ohlsons position
I Finland stärker vi vår position och 
stärkt konsumentförtroende ger tillväxt. 
Vi har en högre tillväxttakt än markna-
den vilket är ett resultat av stort fokus 
på kundmötet och säsongserbjudan-
den. Vi har också öppnat nya butiker 
och byggt om äldre butiker. Under 
verksamhetsåret 2017/18 fortsätter 
vi att växa på den finska marknaden 
genom att öppna ytterligare butiker.

Försäljning, Mkr

VERKSAMHETEN | MARKNADER

Våra marknadssegment
NORDEN

SVERIGE NORGE FINLAND

Andel av total omsättning 
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Clas Ohlsons verksamhet medför risker som i varierande omfattning kan påverka 
koncernen negativt. De kan delas in i rörelserelaterade risker och finansiella risker.

Både rörelserelaterade och finansiella risker kan på kort och 
lång sikt påverka möjligheterna att uppnå fastställda mål enligt 
bolagets affärsplan. Genom att skapa medvetenhet om verk-
samhetens risker kan de kontrolleras, begränsas och hanteras. 
Vidare kan rätt hanterade risker leda till möjligheter och addera 
värde till verksamheten.  

Clas Ohlson arbetar kontinuerligt med att uppdatera koncer-
nens risksituation och detta sker genom en dokumenterad sys-
tematisk process där risker identifieras, värderas, hanteras samt 
rapporteras. Prioritet läggs på de risker som bedöms kunna ge 
mest negativ effekt utifrån sannolikhet för inträffande samt 
tänkbar påverkan på verksamheten. Klassificering görs också 
utifrån hur väl genomförda motåtgärder motsvarar önskad nivå 
med hjälp av färgerna grön, gul och röd. Detta arbete utförs i 
respektive funktion med utgångspunkt från koncernledningens 
sammansättning. Rapportering av genomförda åtgärder och 
förändringar i riskbedömningar görs internt två gånger per år 
och vid behov löpande.

Riskerna sammanställs i riskkartor för att tydliggöra den sam- 
lade exponeringen och var åtgärder bör prioriteras. Kartlägg-
ningen görs på koncernnivå och utgör en viktig del för bolags-
ledningens och styrelsens strategiska och operativa styrning. 

Riskkarta (exempel)

Motåtgärder genomförda

Motåtgärder delvis genomförda

Motåtgärder krävs

Osannolik Sällsynt Möjlig Sannolik Mycket 
sannolik

Extremt hög

PÅ
V

E
R

K
A

N

SANNOLIKHET

Mycket hög

Hög

Mellan

Låg

RISKHANTERING

B
ut

ik
sv

er
ks

am
he

t

S
o

rt
im

en
t 

&
 In

kö
p

M
ar

kn
ad

sk
o

m
m

un
ik

at
io

n

In
fo

rm
at

io
n 

&
 IR

H
R

Fi
na

ns
 &

 A
d

m
in

is
tr

at
io

n

B
ut

ik
se

xp
an

si
o

n

D
is

tr
ib

ut
io

n 
&

 V
ar

ufl
ö

d
e

A
ff

är
su

tv
ec

kl
in

g

STYRELSE

Hållbarhet

KONCERNLEDNING

RISKKOMMITTÉ

Riskkommittén sammanställer, sam- 
ordnar och utvecklar koncernens 
riskhantering, varefter avrapportering 
sker till koncernledning och styrelse.

Respektive funktion övervakar 
och hanterar befintliga risker och 
identifierar eventuella nya risker samt 
avrapporterar till Riskkommittén.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

CLAS OHLSON 2016/17 29

VÅRT SÄTT ATT ARBETA | VÅRT ANSVAR

Chefsjurist
TINA ENGLYST
Tina är sedan sex år vår chefsjurist och hante-
rar frågor som rör bolagsstyrning, bolagsrätt, 
avtalsfrågor, immaterialrätt och affärsetik. 

Vad handlar affärsetik om?
– Affärsetiken behandlar konkurrensrätt, 
jävsproblematik, korruption, allmänna etiska 
överväganden och värdegrundsfrågor. De 
utbildningar vi genomför är en viktig del i det 
förebyggande arbetet. 
 
Berätta om utbildningarna.
– Vi genomför kontinuerligt utbildningar i 
de affärsetiska riktlinjerna för alla ledande 
befattningshavare och landschefer och för de 
medarbetare som arbetar med större inköp 
och avtal, men också för våra agenter i Asien. 
Utbildningen genomförs i mindre grupper, på 
relevant språk och med lokal anpassning. 

Hej!

Vår starka värdegrund är plaf�men  
– handlingskraft, värme, nytänkande och engagemang.

Hur anpassar vi till lokala utmaningar?
– De utmaningar vi möter på affärsetikens 
område skiljer sig åt i de nordiska länderna, 
med låg risk för korruption, jämfört med till 
exempel Kina och Indien. Vi måste anpassa 
både reaktivt och förebyggande arbete efter 
lokala förutsättningar, vilket förstås är en extra 
utmaning. Affärsetik är inget man kan bocka 
av att man är färdig med, utan det krävs ett 
varaktigt fokus på frågeställningarna och ett 
stort engagemang på alla nivåer. 

Utbildning 
sätter fokus på 
god affärsetik.

Respekt för BARNS 
RÄTTIGHETER 
Clas Ohlson har under många år arbe- 
tat förebyggande med frågor kring barn- 
arbete, produktsäkerhet, ansvarsfull 
marknadsföring och andra frågor som 
påverkar barn. Vi stöder FN:s Barn-
rättsprinciper som har tagits fram av 
FN:s Global Compact, Rädda Barnen 
och UNICEF. Barnrättsprinciperna väg- 
leder företag hur de ska gå till väga för  
att respektera och främja barns rättig-
heter i den egna verksamheten och i 
förhållandet till produkter och tjänster, 
på såväl arbetsplatsen som försäljnings-
platsen och i samhället. 

Medarbetar-
INTERVJU
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Sveriges bästa årsredovisning 2016

Proact Group AB 

IT-bolaget Proact blev till slut juryns val i 

en för året tuff klass med hård konkurrens. 

Bolaget visar med sin årsredovisning 

att ibland gäller devisen ”less is more.” 

Många mindre bolag har mer omfattande 

årsredovisningar med fler sidor och mer text. 

Men en av Proacts styrkor är att det på ett 

begränsat sidantal lyckas ge en fullständig 

och lättförståelig bild av bolaget, dess 

produkter och erbjudande. Detta trots att 

bolagets affärsmodell och verksamhet inte 

är helt okomplicerad. En viktig förklaring är 

ett stringent och enkelt språk där floskler 

och onödig information undviks. En annan 

förklaring är en bra balans mellan diagram 

och text. 

Small Cap
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4 Vision, af färsidé, mål och strategierPROACT Årsredovisning 2016

Vision, affärsidé och mål 

Finansiella mål Utfall Historisk måluppfyllelse

Försäljningstillväxt  
Växa dubbelt så snabbt som  
marknaden.

Den ekonomiska marknadstillväxten har under 
senare år varit mellan 1-5 procent. För 2016 
ökade bolaget intäkterna med 4 procent.

Marginal  
Resultatet före skatt ska uppgå till  
5 procent av intäkterna.

För 2016 genererade bolaget ett resultat före 
skatt om 4,6 procent av intäkterna.

Soliditet  
Uppnå en soliditet om 20-25 procent.

Vid utgången av året uppvisar bolaget en soliditet 
uppgående till 18,4 procent.

Avkastning på eget kapital  
Uppnå en avkastning på eget kapital 
om 20 procent.

För år 2016 uppgick avkastning på eget kapital 
till 29,8 procent.

Utdelning  
Bolaget avser långsiktigt att lämna 
utdelning om 25-35 procent av  
vinsten efter skatt.

För år 2016 föreslås en utdelning om 3,50 kr per 
aktie, vilket motsvarar 33,8 procent av vinsten 
efter skatt.
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Vision
Att vara världens mest trovärdiga IT-tjänstepartner 
som möjliggör innovation och ökad tillväxt hos våra 
kunder. 

Affärsidé
Som partner till våra kunder erbjuder vi högkvalitativa 
tjänster samt marknadsledande teknologier. Vi levere-
rar flexibla tjänster och lösningar som snabbt skapar 
ett hållbart och långsiktigt värde.
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Risker och riskhantering

VERKSAMHETSRISKER SANNOLIKHET HANTERING  PÅVERKAN

Kunder 
Proact har en god riskspridning med avseende på  
geografisk närvaro och kundsegment.

De största kunderna återfinns inom sektorerna handel/tjänster, offentlig sektor, 
telekom samt tillverkande industri. De 10 största kunderna svarar för 24 (23) 
procent av intäkterna och ingen enskild kund står för mer än 6 (5) procent av 
intäkterna. De största kunderna är spridda över ett flertal länder.

Leverantörer  
Proact har, som fristående integratör, möjlighet att 
skapa en bra balans mellan ett antal marknadsledande 
strategiska leverantörer i kombination med mindre 
nischleverantörer inom respektive produktområde.

Proact arbetar kontinuerligt med utvärdering av olika leverantörer för att  
minimera riskexponering och beroende.

Kompetensförsörjning 
Proacts framgångar kan i mycket stor utsträckning 
kopplas till förmågan att rekrytera, utveckla, motivera 
och behålla kvalificerad personal.

Då fortsatta framgångar är beroende av förmågan att bibehålla anseendet som 
en attraktiv arbetsgivare bedriver Proact bland annat en rad skräddarsydda 
utbildningar inom ramen för ”Proact Academy”. 

Förvärv och integration 
Genomförandet av förvärv innebär en risk. Det förvär-
vade företagets relationer med kunder, leverantörer och 
nyckelpersoner kan komma att påverkas negativt. Det 
finns också en risk att integrationsprocesser kan bli 
mer kostsamma eller mer tidskrävande än beräknat 
samt att förvärvade synergier helt eller delvis uteblir.

Proact värderar potentiella förvärvskandidater med utgångspunkt i en värde-
ringsmodell, vilken inkluderar bland annat potentiella synergieffekter och hur väl 
förvärvskandidaten supporterar Proacts strategier. En genomgång av hela före-
taget görs i vederbörlig ordning innan beslut fattas (due diligence) för att kunna 
värdera eventuella risker. Erfarenheterna från genomförda förvärvs- och integra-
tionsarbeten ger goda förutsättningar att begränsa dessa risker i framtiden. 

MARKNADSRISKER SANNOLIKHET HANTERING  PÅVERKAN

Konjunkturpåverkan 
Det allmänna marknadsläget påverkar Proacts befintli-
ga och potentiella kunders möjlighet och benägenhet 
att investera. 

Proacts verksamhet har en betydande geografisk spridning och en bred kundbas 
i ett stort antal branscher. Då den digitala informationsmängden för lagring och 
arkivering ökar i stor utsträckning samtidigt som Proact erbjuder sina kunder 
effektiviseringar/kostnadsbesparingar så är konjunkturpåverkan på Proact rela-
tivt begränsad. Då en tredjedel av Proacts totala intäkter är kontrakterade mellan 
1-5 år har även detta en lindrande effekt avseende konjunkturssvängningar. 

Produkter och teknologi  
IT-sektorn är under kontinuerlig utveckling vad gäller 
produkter och teknologi med krav på effektivare  
lösningar som innebär kostnadsbesparingar för  
användarna.

Proact arbetar löpande med att utvärdera nya teknologier, produkter och tjänster 
i nära samarbete med bolagets kunder och leverantörer för att kunna förse 
marknaden med bästa möjliga lösningar.

Konkurrenter 
Konkurrensen kommer främst från integratörer med 
generell IT-verksamhetsinriktning, publika molntjänst-
leverantörer samt globala IT-tjänsteföretag.

Proacts konkurrensfördelar återfinns framförallt i att vara en fristående integratör 
med specialistkompetens och lång erfarenhet inom områdena datacenter med 
tillhörande konsult- och supporttjänster samt inom området molntjänster.

FINANSIELLA RISKER SANNOLIKHET HANTERING PÅVERKAN

Likviditetsrisk 
Likividtetsrisk är risken att inte kunna infria bolagets 
betalningsförpliktelser i sin helhet eller endast kunna 
göra det på påtagligt ofördelaktiga villkor på grund av 
brist på likvida medel.

Hanteringen av likviditetsrisken inom Proact sker med försiktighet som utgångs-
punkt. Med hjälp av likviditetsplanering kombinerat med kreditlimiter och låne-
faciliteter säkerställs att koncernen vid varje tidpunkt har tillräckligt med likvida 
medel. 

Vid årets utgång hade Proact likvida medel uppgående till 214 (159) MSEK, 
en outnyttjad checkräkningskredit om 151 (171) MSEK samtidigt som nettoskul-
den har minskat från 6 MSEK till en nettokassa om 13 MSEK under räkenskaps-
året 2016. Enligt bolagets placeringpolicy ska moderbolaget hantera koncernens 
placeringar av överlikviditet. Placering får ske på bankkonto eller i svenska rän-
tebärande värdepapper. Värdepapper ska avse statsobligationer eller certifikat 
utgivna av banker eller av mäklare ägda av banker. Placering får endast ske i 
certifikat med K1-rating eller i certifikat utgivna av finansbolag som står under 
övervakning av Finansinspektionen. Inga placeringar får ha en längre löptid än 
sex månader. Kortsiktiga likviditetsbehov är idag säkrat med checkräkningskre-
diter. För att säkerställa att dessa behov kan tillgodoses krävs en stark finansiell 
ställning i kombination med ett aktivt arbete för att få tillgång till sådana krediter.

Proacts riskhantering syftar till att identifiera, kontrollera och minska 
risker i anslutning till verksamheten. Merparten av dessa aktiviteter görs 
i varje dotterbolag men vissa juridiska, strategiska och finansiella risker 
hanteras på koncernnivå. Marknads- och verksamhetsknutna risker 

hanteras inom varje dotterbolag. Eftersom merparten av de verksam-
hetsknutna riskerna hänför sig till Proacts förhållande till kunder och 
leverantörer sker en fortlöpande värdering för att kunna bedöma affärs-
riskerna. 

Bolaget gör en tydlig uppdelning av avsnittet Året som gått i olika 

kvartal. Det är ett allt mer vanligt grepp i Stockholmsbörsens 

årsredovisningar och något som juryn uppskattar. De finansiella målen 

följs tydligt upp historiskt med grafik. Även detta är numera vanligt i 

årsredovisningarna vilket är positivt. 

Bland flera gedigna kapitel i Proacts årsredovisning finns bland 

annat bolagets Erbjudande. Här beskrivs på ett enkelt och tydligt sätt 

bolagets tjänster och produkter för läsaren. Ett annat avsnitt som 

sticker ut är riskavsnittet. Här tar bolaget hjälp av grafik för att tydligt 

åskådliggöra sannolikheten för olika risker samt till vilken grad det kan 

påverka. 

Ett litet minus är marknadskapitlet som kunde vara lite mer fylligt, inte 

minst avseende marknadens drivkrafter och tillväxt. Även layouten 

skulle kunna utvecklas, den är något steril även om omslaget förmedlar 

ett kraftfullt bolag som är ”på väg”.

Sammantaget är Proact en värdig vinnare av Sveriges bästa 

årsredovisning 2016 i segmentet Small Cap, inte minst därför att 

bolaget visar att det är fullt möjligt att på ett begränsat utrymme 

både utförligt och trevligt presentera ett mindre börsbolag i en 

informationsmässigt utmanande bransch.

1Proact i kor thet Årsredovisning 2016 PROACT

Intäkter och marginal Nyckeltal

Proact i korthet

2016 2015

Totala intäkter, MSEK 2 921,7 2 801,7

EBITDA, MSEK 191,4 169,2

EBITDA marginal, % 6,6 6,0

Resultat före skatt. MSEK 133,7 104,1

Nettomarginal, % 4,6 3,7

Resultat per aktie  
(utestående aktier), kr 1) 10,32 8,20

Utdelning per aktie, kr 2) 3,50 2,70

1)  Proact har inga utställda teckningoptioner, konverteringslån eller andra instrument 
som kan ge upphov till utspädningseffekt. Bolaget har dock återköpt egna aktier som 
finns i eget förvar vilket påverkar nycketal ovan. 

2)  Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 3,50 kr per aktie för 
verksamhetsåret 2016.
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Belgien, Danmark, Estland, 
Finland, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Norge,  
Slovakien, Spanien,  
Stor britannien, Sverige, 
Tjeckien, Tyskland och USA.

Proact är Europas ledande fristående integratör inom områdena datacenter och molntjänster. Genom 
att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper  
företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte 
information via molntjänster och före taget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över 
hela världen. Proactkoncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och 
i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq 
Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. 

2 922
Intäkter under året,  

MSEK

134
Resultat före skatt,  

MSEK

3,50
Föreslagen utdelning per aktie, 

SEK

Nordics 55%
UK 21%
West 17%
East 5%
Proact Finance 2%

Totala intäkter per business unit
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Sponsorer

De tre sponsorerna är:

Solberg Kommunikation Oxenstierna & Partners Svensk Information
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Före 1993 bedömdes alla bolag i samma klass
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Atlas Copco AB

SSAB Svenskt Stål AB

AB Investor och Förvaltnings AB Providentia

Stora Enso Oyj

AB Volvo

AB Astra

Atlas Copco AB

Svenska Cellulosa AB SCA

AB Volvo

AB Astra

AB Industrivärden

AB Bofors

AGA AB

Svenska Cellulosa AB SCA

AB Volvo

Domänverket

Esselte AB

AB Astra

AB Bofors

Coronaverken AB

Gränges AB

AB Volvo

PLM AB

Svenska Cellulosa AB SCA

Gränges AB

AB Volvo

AB Astra

AB Scania-Vabis
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År Large Cap Mid Cap

BolidenAB

Castellum AB

Trelleborg AB

Atlas Copco AB

Swedbank AB

Boliden AB

Autoliv Inc.

AB Electrolux

Investor AB

Trelleborg AB

Clas Ohlson AB

Hoist Finance AB

Haldex AB

Nolato AB

Klövern AB

Lindab AB

SAS AB

Billerud AB

PA Resources AB

Home AB

ProAct AB

Swedol AB

Rottneros AB

Addnode Group AB

DGC One AB

Global Health Partner AB

Concordia AB

Swedol AB

AB Sagax

HL Display AB

Small Cap
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År Klassen Stora bolag

SAS AB

NCC AB

Vattenfall AB

Gambro AB

Svenska Cellulosa AB SCA

JM AB

Stora Enso Oyj

Vasakronan AB

Svenska Cellulosa AB SCA

NCC AB

AssiDomän AB

Luossavaara-Kiirunaava AB, LKAB

AB Volvo

Svenska Cellulosa AB SCA

Concordia AB

Elanders AB

BossMedia AB

ProfilGruppen AB

NIBE Industrier AB

Karlshamns AB

Scandiaconsult AB

Medivir AB

Finnveden AB 

Svolder AB

Gunnebo AB

Ingen vinnare

Hexagon AB

Scandiaconsult AB

Klassen Mindre bolag

Tidigare 
års vinnare 
av Bästa 
redovisningen 
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