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Här finns vi 

Inwido har verksamhet i Danmark, 
Estland, Finland, Irland, Litauen, 
Norge, Polen, Storbritannien,  
Sverige, Tyskland  
och Österrike.

Detta är Inwido
Vår vision

Att, genom fokus på konsumentens behov, vara den ledande  

förebilden i Europa inom fönster och dörrar med tillbehör.

Vår mission

Ett bättre liv hemma.

Vår affärsidé

Inwido erbjuder fönster och dörrar med tillhörande tjänster och  

tillbehör till konsumenter, byggbolag och hustillverkare i Europa.  

Med fokus på kunders och slutanvändares behov, utvecklar och  

levererar vi innovativa produkter och tjänster med attraktiv design som  

ökar människors välbefinnande genom sänkta levnadsomkostnader,  

mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet och komfort.

Våra värderingar

Consumer in mind   |   Courage to improve   |   Competent people at hand

Våra varumärken
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Norge  234 MSEK

Danmark
960 MSEK

EBE
561 MSEK

Övrigt  555 MSEK

Finland  1266 MSEK 

Sverige
2 207 MSEK 
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Försäljning och operationell  
EBITA-marginal

Nettoomsättning per segment

2015  
i korthet
Inwidos bästa år hittills då  

koncernens netto omsättning ökade 

med 6 procent, från 4 916 MSEK 

till 5 220 MSEK. Den operationella 

EBITA-marginalen steg från  

10,2 procent till 11,3 procent.

Kvartal 1

Bra start på året. Inwido rapporterar ett  
bra resultat för det säsongsmässigt svagaste 
kvartalet på året.

Lars Jonsson blir ny SVP Operations and  
Development, med övergripande ansvar för 
koncernens produktion, utveckling och IT.

Kvartal 2

Det bästa andra kvartalet hittills. Inwido 
rapporterar högre försäljning och den bästa 
rörelsemarginalen hittills i ett andra kvartal.

Ny affärsenhet, e-Commerce, bildas.  
De danska verksamheterna JNA vinduer  
& døre och SPAR Vinduer flyttas den 1 juli 
organisatoriskt till rörelsesegmentet Emerging 
Business Europe (EBE), och utgör grunden i 
den nya affärsenheten e-Commerce. Fokus på 
att växa och expandera på nya marknader.

Kvartal 3

Inwido rapporterar det bästa kvartalet hittills. 

Johan Ambuhm blir ny VP Business Develop-
ment & Digital Solutions, en nyinrättad be-
fattning, med ansvar för utveckling av smarta 
affärskoncept och andra strategiska projekt.

Mads Storgaard Mehlsen (tidigare SVP Dan-
mark) blir ny SVP för rörelsesegmentet EBE.

Kvartal 4

Inwido avslutar året med det bästa fjärde 
kvartalet hittills.

Förvärv av Jack Brunsdon & Son i Storbritan-
nien. Förvärvet nästan fördubblar Inwidos 
verksamhet i Storbritannien och ger möjlig-
het att på ett helt nytt sätt växa på den  
intressanta brittiska marknaden.

Strukturåtgärder i Sverige, Danmark och  
Finland. Åtgärderna innebär förändringar 
inom produktion i Sverige och Danmark 
samt inom försäljning i Finland. De förväntas 
leda till årliga besparingar om 50-60 MSEK, 
med full effekt från 2017. Kostnaderna för 
åtgärderna uppgår till 109 MSEK.

Lansering av www.sparfenster.de i Tyskland.  
Inwido går in på den tyska marknaden  
med e-handelskonceptet. 

Nya landschefer. Asger Drewes Jörgensen blir 
ny VD för Inwido Danmark och Philip Isell 
Lind af Hageby blir ny VD för Inwido Norge. 
Både tillträdde i januari 2016.

OperatiOnell eBita

589 
MSEK

OperatiOnell eBita-marginal

 11,3 %

Omsättningstillväxt

6,0 %
nettOOmsättning

5 220 
MSEK

Nyckeltal 2015
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Ett rekordår som 
bäddar för fortsatt 
lönsam tillväxt
Inwido rapporterar det 

bästa resultatet hittills i 

företagets historia och  

vi har många anledningar 

att vara nöjda med året.  

Vi slår oss ändå inte till  

ro, utan strävar ständigt 

efter att förbättra oss.

 N
är vi summerar året 2015 
är det i positiva ordalag. 
Vi rapporterar det bästa 
resultatet hittills i Inwidos 
historia och ser att det 
mesta går åt rätt håll. Vi 
följer vår strategiska plan 
och många saker görs inom 

organisationen som leder i rätt riktning.
2015 var året då vi fick alla finansiella 

nyckeltal att peka åt rätt håll. Alla rörelseseg-
ment, med undantag för Finland med tuffa 
marknadsmässiga förutsättningar, bidrog 
positivt till resultatförbättringen.

Vi växer och har stärkt positionen på 
flera marknader, där framförallt Sverige, 
Danmark och Irland kan nämnas. Ett spän-
nande initiativ är den e-handelssatsning som 
vi har inlett. Strategin ligger helt rätt i tiden 
och ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt 
expandera på nya marknader. Utvecklingen 
inom detta område har varit positiv under 
året där lanseringen i Tyskland i november 
var det enskilt viktigaste initiativet. Andra 
viktiga händelser under året var de struktur-
åtgärder inom produktion och försäljning 
som initierades under hösten.

2015 var också ett intensivt rekryte-
ringsår. Nya chefer i Norge och Danmark 
annonserades med tillträde i januari 2016 
och ett antal helt nya befattningar tillsattes 
för att få in ny, viktig kompetens.

 
Framträdande position. Årets goda utfall är  
ett resultat av många års arbete med förbätt-
ringar och åtgärder som Inwidos medarbetare 

gjort. Jag vill här passa på att lyfta fram våra 
skickliga medarbetares fina insatser, inte bara 
under 2015 utan under många år, vilka har 
tagit oss till den framträdande position som 
vi har idag. Genom att utveckla nya smarta 
produkter och koncept samt förbättra våra 
marknads- och försäljningsinsatser, har vi 
byggt en allt stabilare plattform för framti-
den.

2015 var Inwidos första hela år som börs-
noterat bolag. Det har varit ett spännande 
och intensivt år. Det ökade fokus på Inwido 
som börsnoteringen medfört har på ett 
positivt sätt skapat ett ökat tempo i bolaget. 
Aktien steg med över 60 procent under 2015.

Inwido är ett stabilt och mindre kon-
junkturkänsligt bolag än man kan tro. Trots 
fallande marknadsvolymer under åren efter 
finanskrisen låg den operationella rörelse-
marginalen på årsbasis aldrig under 7,5 
procent. Och då verkar vi ändå i en småskalig 
bransch med generellt sett låga marginaler. 
Vi har klarat att justera verksamheten snabbt 
utifrån ändrade marknadsförutsättningar. 

 
Kommentar till finansiell utveckling. Inwido 
växer och har stärkt positionen på flera mark-
nader, bruttomarginalen och rörelse vinsten 
ökar, effektiviteten är den bästa hittills och 
det starka kassaflödet har bidragit till att 
Inwido är avsevärt lägre skuldsatt än tidigare. 
Den starka balansräkningen möjliggör inves-
teringar i verksamheten och förvärv. 

Inwido fortsätter att utvecklas enligt vår 
konsumentfokuserade strategi för lönsam 
tillväxt. Den handlar om att behålla och 

v d  k o m m e n t a r
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ytterligare stärka bolagets position i Norden, 
att växa såväl organiskt som genom förvärv i 
Europa, utveckla nya produkter för ett bättre 
liv hemma samt förbättra kostnadseffektivite-
ten och flexibiliteten i hela värdekedjan.

Vår grundinställning är dock att saker 
alltid kan göras ännu lite bättre. Vi tar aldrig 
framgång för givet. De strukturåtgärder inom 
produktion och försäljning som initierades 
under hösten är exempel på hur vi kontinu-
erligt arbetar för att bli bättre och effektivare. 
Åtgärderna innebar dessvärre att en del med-
arbetare var tvungna att lämna oss.

 
Utmaningar. Givetvis finns det utmaningar 
för oss. Den svaga marknaden i Finland på-
verkade oss även om vi som marknadsledare 
klarade oss bra under rådande förhållanden.  
I Norge hade vi det tufft under året med på-
tagligt lägre volymer. Därför gäller det nu att 
öka försäljningen i denna marknad. 

Ett område som vi också behöver foku-
sera ännu mer på är våra medarbetares hälsa 
och säkerhet. En besvikelse var att resultatet 
i 2015 års medarbetarundersökning inte 
fortsatte stiga som det gjort varje år sedan vi 
påbörjade mätningarna. Jag ser också gärna 
att vi får ännu bättre fart på utveckling och 
lansering av nya produkter.

Utvecklingen i omvärlden, både politiskt 
och finansiellt, är osäker. Jag har nog aldrig 
tidigare i mitt liv sett så många finansiella 
och politiska risker runt om i världen som 
nu. En orolig omvärld kan givetvis inverka 
negativt på konsumentförtroendet som är en 
av de viktigaste drivkrafterna för Inwido.

Om jag bara ser till vår egen förmåga ser det 
emellertid mycket bra ut. Inwido växer, står 
stabilt och bolagets starka finansiella ställ-
ning ger utrymme för satsningar. 

 
Framtidsutsikter. På lång sikt ser jag god po-
tential för Inwido. Vår uppfattning är att den 
underliggande efterfrågan på våra produkter 
och tjänster är stabil. Stort renoveringsbehov, 
bostadsbrist, urbanisering, ökade krav på 
energibesparingar och miljömedvetenhet är 
drivkrafter på marknaden vilka ökar efter-
frågan på energieffektiva och miljöanpas-
sade fönster och dörrar. Det finns möjlighet 
för fortsatt tillväxt för Inwido och jag anser 
också att det finns utrymme att plocka fram 
ytterligare synergier och effektiviseringar i 
bolaget. 

Till sist vill jag tacka alla medarbetare  
för mycket fina insatser under året. Jag vill 
också tacka alla aktieägare som har valt att 
vara med oss detta vårt första år som börs-
noterat bolag. Vi ska fortsätta att jobba hårt 
för att Inwido utvecklas på bästa sätt och 
skapar värde i bolaget. Jag hoppas att ni vill 
följa med oss på vår resa.

 

M A LM Ö,  I  M A R S 2016
 
 
 

Håkan Jeppsson,  
VD och koncernchef

Håkan Jeppsson,  
VD och koncernchef

Det ökade  
fokus på  
Inwido som 

börsnoteringen 
medfört har på  
ett positivt sätt 
skapat ett ökat 
tempo i bolaget.  
Aktien steg med  
över 60 procent  
under 2015.”

v D  k o m m E N T a r
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 |
 2000 

riskkapitalbolaget  
Triton förvärvar  
Elitfönstergruppen  
och bildar Elitgruppen.

 |
 2002 

Ytterdörrar läggs  
till erbjudandet  
med förvärvet  
av Bruksdörren.

En ung koncern med en lång historia

 |
 1811 

Brittiska allan Bros.,  
koncernens äldsta  
varumärke, grundas.

 |
 1924 

Lenhovda  
Snickerifabrik  
startar i Småland.

 |
 1996 

myresjöfönster och  
Elit fönster slås samman i 
spåren av 1990-talets  
byggkris och bildar  
Elitfönstergruppen.

 |
 2001 

 |
 2003 

v E r k S a m h E T

En snabb- 
guide till  
Inwido

Vi tillverkar på beställning
Inwido har inga stora fönsterlager, utan våra produkter  
tillverkas nästan uteslutande på beställning. Det beror 
på att de flesta hus är olika, med olika fönstermått och 
karaktär. En typisk order består av två till tre unikt anpas-
sade produkter som ska levereras till en privatperson som 
renoverar. Eftersom de flesta föredrar att byta fönster under 
sommarhalvåret påverkas Inwido av säsongsvariationer.

Vi säljer där vi får bäst effekt
konsumenternas beteende ser olika ut från marknad 
till marknad. Därför har vi lokalt anpassade varumär-
ken som vi säljer genom ett antal olika försäljnings-
kanaler. Produkterna går alltså att köpa både direkt 
från någon av Inwidos verksamheter och via till  
exempel hustillverkare, byggfirmor, byggvaruhus, 
byggfackhandlare och hantverkare.

  FAS I    Från snickeri till träfönsterspecialist  

kärleken till trä och till det goda hantverket går långt tillbaka i Inwidos  
historia. Flera av koncernens moderna fabriker började en gång som  
lokala snickerier, innan de specialiserade sig på fönster och dörrar.

  FAS II    Tillväxt i Sverige och Norden  

mellan 2005 och 2009 genomförde Inwido cirka 30 förvärv av ledande  
lokala varumärken i framför allt Norden. koncernen tog snabbt  
ledande marknadspositioner i flera länder.

Tidslinje
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 |
 2011 

Öppnar showroom  
i Stockholm för  
premium varumärkena  
SnickarPer och hajom.

 |
 2013 

Etablerar  
varumärket  
hemmafönster  
i Österrike.

 |
 2014 

Inwido noteras i september  
på Nasdaq Stockholm.  
Går in i e-handelssegmentet  
genom förvärv av JNa vinduer  
& døre samt SPar vinduer.

 |
 2015 

En ny affärsenhet  
e-Commerce bildas.  
Förvärv av Jack Brunsdon  
& Son. ratos säljer  
resterande innehav i Inwido. 

 |
 2004 

ratos köper  
Elitgruppen och  
bildar Inwido.

 |
 2012 

v E r k S a m h E T

Bankeryd

Väröbacka

Farsö

Berwick 
upon Tweed

Frekhaug

Nykøbing
Mors

Hajom

Hånger
Lammhult

Sokolka 

Säätske

Lebork

Lenhovda

Vetlanda

Sävsjö

Eskola

Haapajärvi

Rouvesi

Inwidos produktionsorter

Inwido har 18 produktionsorter. vi har  
under åren effektivt kunnat konsolidera  
förvärvade verksamheter, anpassa  
produktionsapparaten och  
förbättra produktiviteten.

Vi utrustar varje produkt individuellt 
Inte nog med att produkterna måttbeställs, de 
utrustas också individuellt, utifrån slutkonsumen-
ternas val. variationerna är stora: Spröjs, beslag, 
färg, digitala låsfunktioner, dimbart glas...

Vi kombinerar lokalt  
med stordrift 
måttbeställda och unikt konfigure-
rade produkter medför komplexa 
produktions- och logistikkedjor. 
med lokal närvaro underlättar vi 
den processen. Samtidigt utnyttjar 
vi koncernsynergier inom bland 
annat inköp, transport och  
produktutveckling.

  FAS III    Konsolidering och börsnotering  

2009 inleddes arbetet med att konsolidera och renodla bolaget.  
I september 2014 börsnoterades Inwido på Nasdaq Stockholm  
och påbörjade därmed ett nytt kapitel i sin historia.

  FAS IV    Börsbolag och expansion i Europa  

Under 2015 sålde tidigare huvudägaren ratos sitt resterande innehav.  
Inwido inleder en ny fas; att stärka sin position i Norden och växa i  
Europa med bibehållen lönsamhet.



e-Commerce – en ny och växande enhet 
En ny affärsenhet, e-Commerce, bildades 

under 2015. Danska JNA vinduer & døre 

och SPAR Vinduer, som förvärvades under 

2014, utgör basen i den nya enheten. Med 

deras starka och inarbetade e-handels-

lösningar för direktförsäljning av fönster 

och dörrar, ska Inwido växa i Europa.  

De marknader e-Commerce finns på hittills 

är Danmark, Sverige, Norge och Tyskland.

– Vi har identifierat 8-10 attraktiva  

europeiska marknader och siktar på att 

lansera verksamheten där inom några år, 

med start i Tyskland där vi gick in i novem-

ber 2015, säger Mads Storgaard Mehlsen, 

SVP Emerging Business Europe (EBE).

Den typiska kunden är en händig  

privatperson som gör allt själv vid byte  

av fönster; från måttagning, beställning 

Ett enklare, snabbare och  
mindre kostsamt sätt att  
gå in på nya marknader.”

8



på internet till installation. Hela processen 

från beställning till leverans är automatise-

rad, vilket gör att det krävs mindre resurser 

i form av till exempel personal och butiks-

lokaler. Det är lättare att nå lönsamhet 

redan med mindre volymer. 

– Vi kan gå in på nya marknader på ett 

enklare, snabbare och mindre kostsamt 

sätt än på traditionellt vis. Det kan också 

vara en väg att testa och lära sig om en ny 

marknad, säger Mads Storgaard Mehlsen.  

9
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Strategi för lönsam tillväxt
Vår strategi för lönsam tillväxt baseras på tre hörnstenar: ytterligare stärka  

vår position i Norden och att växa såväl organiskt som genom förvärv i  

Europa, utveckla nya produkter för ett bättre liv hemma samt förbättra  

kostnads effektiviteten och flexibiliteten i hela värdekedjan.

FOKUSOMRÅDEN

marknad Produkter Effektivitet
STRATEGISK A AMBITIONER

Skapa ett konsumentdrivet företag 
med förstklassig försäljning och  
marknadsföring

växa med lönsamhet på utvalda 
europeiska marknader samt i valda 
segment och distributionskanaler

med konsumenten i fokus utveckla  
nästa generations smarta och innova-
tiva fönster- och dörrkoncept, inklusive 
tillbehör, för att kunna erbjuda:

• minskade boendeomkostnader 
• miljöanpassade produkter 
• Smart design 
• Ökad säkerhet 
• Bättre användarvänlighet

Skapa bästa möjliga operationella 
effektivitet genom rätt ledarskap och 
samordning av koncernens resurser

Sträva efter att alltid ha tillgång till  
de bästa människorna med den  
rätta kompetensen

AK TIVITETER 2015

• Förvärvade Jack Brunsdon & Son  
i Storbritannien i oktober (se sid 25)

• Ny affärsenhet, e-Commerce, skapades 
inom EBE, med fokus på att växa inom 
e-handel

• Gick in på den tyska marknaden med 
sparfenster.de i november

• Johan ambuhm anställdes som chef 
för digital affärsutveckling, en nyinrättad 
befattning. Johan ansvarar för den över-
gripande utvecklingen av Inwidos digitala 
affärs koncept och andra strategiska 
projekt

• kPk Døre & vinduer tecknade kontrakt 
om att bli huvudsponsor för det kvinnliga 
danska handbollslandslaget under de 
kommande tre åren och lanserade en ny 
hemsida

• Tiivi kristalli, en ny fönsterkollektion med 
innovativ design, lanserades i Finland 

• Utvecklade ett koncepthus tillsammans 
med Götenehus där olika smarta produkter 
från Inwido presenterades

• Lanserade elektroniskt lås från Yale  
Doorman som tillval till dörrar från Diplomat 
och kPk. Låset ger möjlighet att styra både 
lås och larm via personlig kod eller mobil-
applikation

• SPar vinduer lanserade takfönstret Skylite  
i Sverige, Norge och Danmark

• Planerade för och genomförde struktur-
åtgärder inom produktion i Sverige och 
Danmark bland annat flytt av produktion:  
från Bjurträsk till befintliga fabriker i Småland; 
från Ugerløse till Nykøbing mors i Danmark; 
samt från holstebro till andra produktions-
enheter i Danmark

• Försäljningsorganisationen i Finland  
effektiviserades för att anpassas till 
marknads utvecklingen

• Initierade arbetet med att harmonisera  
fönsterplattformar och minska antalet  
komponenter

• Fortsatte arbetet med att harmonisera  
dörrplattformar 

• Införde ny policy för hälsa, säkerhet och miljö

• Lanserade Inwido In motion – en ny intern 
kommunikationskanal

• många nyrekryteringar genomfördes under 
året, bland annat till en del nyinrättade 
befattningar 

s t r at e g i

 A
tt behålla och ytterligare stärka vår 
    position i Norden samt att fort-

sätta växa genom förvärv är kär-
nan i vår strategi. Vår ambition  
är att skapa värde och utvinna 

synergier i de förvärvade bolagen. 

Att vara ledande inom innovation i vår 
bransch är också avgörande för att vi ska 
kunna behålla våra starka marknadspositio-
ner. Slutligen ska initiativ för att förbättra 
kostnadseffektiviteten och flexibiliteten ha en 
positiv inverkan på marginalerna och bidra 
till att vi når våra finansiella mål. 

Med starkt lokalt ledarskap och med konsu-
menten i fokus arbetar vi utifrån ett mark-
nads-, produkt- och effektivitets perspektiv 
för att nå våra affärsmål. I över sikten nedan 
beskrivs kortfattat några av de aktiviteter som 
genomförts under året.

Så når vi våra affärsmål
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 D
en fragmenterade europeiska 
marknaden för fönster och dörrar 
karaktäriseras av en hög andel 
kundorderstyrd produktion,  
lokala produkter, krävande 

logistik och säsongsvariationer. För att vi 
ska kunna behålla och ytterligare förstärka 
vår ledande position i nyckelmarknader 
samt uppnå höga marginaler över tid har vi 
utvecklat en affärsmodell som koordinerar 
centralt men agerar lokalt. För att arbeta  
så effektivt som möjligt har vi en matris-
organisation med affärsområden som kan 
fatta beslut på lokal nivå, med stöd av  
koncernövergripande funktioner. 

Lokal förankring
På lokal nivå kan affärsområdena, som har 
bäst kännedom om sina marknader, fatta 
beslut direkt och flexibelt. Cheferna för  
affärsområden och affärsenheter är ansvariga 
för alla aktiviteter och finansiella resultat. De 
ansvarar även för arbetet med sina respektive 
kunder, värdekedjor och affärsstrategier.

Central samordning
På central nivå har de koncernövergripande 
funktionerna, staberna, ansvar för att  
koordinera övergripande frågor och upprätta 
riktlinjer. De bevakar helhetsperspektivet och 
stöttar affärsområdena vid t ex optimering av 
centrala inköp, produktion, kommunikation, 
varumärkesstrategi och finansiella processer. 
Därutöver kan staberna driva koncernöver-
gripande strategiska initiativ inom till exem-
pel innovation, processutveckling, HR och IT. 

Komplexitetsreduktion. Ett exempel på 
centralt koordinerat initiativ är arbetet med 
att minska antalet komponenter och utveckla 
gemensamma produktplattformar där det är 
möjligt. Att utveckla produkter från samma 
plattform förenklar både produktion och 
innovation samtidigt som det möjliggör ett 
brett utbud av olika produkter. Genom att fler 
fabriker kan hantera samma typer av produk-
ter blir produktionen mer effektiv och det blir 
enklare att fördela produktionsresurserna. 

Förvärv. Sättet vi är organiserade på är 
också effektivt vid förvärv. De förvärvade 
företagen kommer snabbt in i strukturen och 
kan utnyttja koncernsynergierna samtidigt 
som de fortsätter att fokusera på sin verksam-
het från dag ett. Vi har under åren på ett ef-
fektivt sätt konsoliderat förvärvade verksam-
heter och samtidigt ökat produktiviteten.

a F F ä r S m o D E L L

KoNCErNöVErgrIpANdE pErSpEKTIV

LoKALT KoNSumENTpErSpEKTIV

konsumentinsikt/ 
varumärkesarbete

Innovation och  
investeringar

marknadsföring  
och försäljning

Inköp och  
logistik

Produktion Leverans

Vår värdekedja
Inwido har utvecklat en affärsmodell där det operativa arbetet främst sker  
lokalt samtidigt som de centrala staberna koordinerar övergripande projekt  
och processer. Vi skapar värde genom att kombinera det lilla företagets närhet  
till den lokala marknaden med det stora företagets samordningsvinster.

Vår affärsmodell  
utgår från följande 
strategiska val
•  Öka andelen av omsättningen  

från konsument marknaden till  
75 procent

•  Differentiering och inte pris som 
konkurrens medel

•  Lönsamhet före volym

•  Lokal produktion i första hand

•  Samordning av koncernens  
resurser på ett pragmatiskt sätt

•  Decentraliserad beslutsprocess

•  vikten av lokalt ledarskap

Affärsmodellen  
förenar lokalt 
med centralt
Inwido har utvecklat en  

affärsmodell som förenar lokal  

anpassning och flexibilitet  

med central samordning och  

effektivitet. Affärsmodellen utgår  

från starka lokala varumärken,  

en mix av säljkanaler och  

centrala samordningsvinster.



Inwido AB (publ)         |          Årsredovisning 201512

f i n a n s i e l l a  m å l

Våra finansiella mål
Inwidos verksamhet styrs mot fyra finansiella mål  

som syftar till att ge lönsam tillväxt samt ge aktieägarna  

en god avkastning och långsiktig värdeutveckling. 

Lönsamhet

  12%

Tillväxt

 >

Kapitalstruktur

 <2,5x

utdelning

  50%

Finansiella mål 

Inwidos lönsamhets- 
mål är en operationell  
EBITA-marginal  
om 12 procent.
under år med sämre  
mark nads utveckling  
kommer Inwido  
förmodligen inte att  
nå sitt lönsamhetsmål.  
I dessa fall kommer  
vi att vidta åtgärder  
för att förbättra lönsam-
heten, vilket vi historiskt 
visat oss kapabla till.

Inwidos mål är att  
växa organiskt mer  
än marknaden på våra 
nuvarande marknader  
och genom selektiva  
förvärv och initiativ  
i Europa.

Inwidos nettoskuld  
i förhållande till  
operationell EBITdA  
ska, med undantag  
för tillfälliga avvikelser,  
ej överstiga 2,5 gånger.

Inwidos mål är att  
till sina aktieägare  
utbetala en årlig utdelning  
motsvarande omkring  
50 procent av nettovinsten. 
Hänsyn ska dock tas  
till Inwidos kapital- 
struktur i relation till mål-
sättningen, kassaflöde  
och framtidsutsikter.

Lönsamheten förbättrades ytterligare under 2015 och vi uppnådde en  
operationell EBITA-marginal om 11,3 procent (10,2) för året. Den förbätt-
rade lönsamheten har uppnåtts på flera olika sätt. Genom fortlöpande ratio-
naliseringar och förbättringsåtgärder har vi skapat en lägre kostnadsnivå och 
förbättrad produktivitet, vilket möjliggjort en bättre lönsamhet när markna-
derna börjat ta fart. Dessutom har marknadsföringsinsatser och ett förbättrat 
försäljningsarbete, där vi riktat in oss på lönsamma affärer, rätt kunder och 
rätt priser, gett resultat och genererat ökade volymer och högre marginaler. 

vi står kvar vid vår bedömning i samband med börsnoteringen 2014 om  
att lönsamhetsmålet kommer att kunna nås inom några år, baserat på  
de förbättringsåtgärder som vidtagits under de senaste åren och existerande 
planer, samt under antagandet att den generella marknadsefterfrågan  
utvecklas i takt med nuvarande förväntningar. 

Vår bedömning är att Inwido överlag har tagit marknadsandelar  
under 2015. Under året gjorde vi ett förvärv i Storbritannien och  
expanderade på en ny marknad, Tyskland, genom etablering av e-handel. 
Planen framöver är att behålla och stärka vår position i Norden samtidigt  
som vi ska växa i Europa, såväl organiskt som genom utvalda förvärv.

Kommentarer

Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITdA minskade  
till 1,2 gånger (1,9) tack vare god lönsamhet och starka kassaflöden.  
vi uppnår därmed målet med god marginal. Den starka balansräkningen ger 
utrymme för både investeringar i den befintliga verksamheten och förvärv.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 2,50 kronor  
per aktie för 2015 vilket motsvarade 49 procent av årets resultat 
efter skatt. 2014 var utdelningen 2,00 kronor per aktie, totalt 116 mSEk,  
vilket motsvarade 64 procent.  

Övriga  
marknaden



Ett år på börsen
Hösten 2014 börsnoterades Inwido efter 

att ha varit ägda av Ratos sedan 2004. 

Peter Welin, CFO, som arbetat på Inwido 

sedan 1998 och varit med på bolagets resa 

från att vara en fönstertillverkare i Sverige 

till dagens Inwido med verksamhet i flera 

europeiska länder, reflekterar kring det 

första året som börsnoterat bolag. 

– Positivt, spännande, lärorikt och 

tidskrävande, sammanfattar han det första 

året som börsbolag.

Vad gäller arbetsuppgifter har det 

egentligen inte varit så stora förändringar 

jämfört med tidigare.

– När vi ägdes av Ratos arbetade vi på 

många sätt som om vi var ett börsnoterat 

bolag. Vi gjorde kvartalsrapporter,  

årsredovisningar och hade rapporterings-

system på plats, säger Peter Welin. 

Den stora skillnaden har varit dialogen 

med analytiker och investerare och ett 

ökat intresse för Inwido. Årsstämma och 

kapitalmarknadsdag har också varit nya 

inslag. De vanligaste frågorna från media 

och finansmarknad har handlat om när det 

vänder för oss i Norge och om planerna 

kring förvärv i Europa. 

– Vid börsnoteringen ifrågasatte en  

del vårt lönsam-

hetsmål. Men 

genom rationa-

liseringar och 

andra åtgärder 

under åren med 

svaga marknader 

har vi lyckats 

anpassa kostnadsnivån och förbättra 

produktiviteten. När marknaderna vände 

upp var vi förberedda för att växa med god 

lönsamhet. Nu är vi på god väg mot målet 

vilket känns mycket tillfredsställande, 

säger Peter Welin. 

 

Den stora skillnaden har  
varit dialogen med  
analytiker och investerare.”

13
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 I
nwido är verksamt på de europeiska  
marknaderna för fönster och dörrar.  
Våra huvudsakliga marknader är Danmark, 
Finland, Norge, Sverige, Irland, Polen  
Storbritannien, Österrike, samt sedan slutet 

av 2015 Tyskland (e-handel). Då cirka tre  
fjärdedelar av Inwidos försäljning är fönster, 
fokuserar vi på fönstermarknaden i mark-
nadsstatistiken som presenteras i detta 
avsnitt.

Vår bedömning är att värdet på den  
totala europeiska fönstermarknaden uppgår 
till cirka 24 mdr EUR, varav uppskattnings vis  
60 procent säljs till konsumentmarknaden 
och resterande 40 procent till industrimark-
naden. Värdet på marknaden för ytterdörrar 
och skjutdörrar bedöms vara omkring en 
tiondel av fönstermarknaden.

Fönstermarknaden
I de nordiska länderna dominerar träfönster 
och aluminiumbeklädda träfönster, medan 
plastfönster dominerar i övriga Europa. I vissa 
regioner i Europa – till exempel norra Italien, 
Schweiz, södra Tyskland och Österrike, även 
kallat det europeiska ”träbältet” – utgör trä-
fönster i större grad en del av marknaden.

De nordiska marknaderna är generellt 
mer konsoliderade än övriga europeiska 
marknader. Produkterna är till största delen 
måttbeställda av varje enskild kund och be-
står av flera olika komponenter och material. 
Varje beställning är unik och kombinationen 
av komponenter, material och utformning 
kundanpassas i stor utsträckning. Det leder 
till hög komplexitet i produktion, kapacitets-
planering och logistik. Inwido har egen 
produktion på alla marknader utom Irland, 
Tyskland och Österrike. 

Branschen präglas av stora säsongsvariationer. 
Konsumentmarknaden har störst säsongs-
variationer, men även försäljningen till 
industrikunder är beroende av säsong och 
väder. Cirka 60 procent av Inwidos försäljning 
sker under april-juni och augusti-oktober. 
Den svagaste perioden är det första kvarta-
let som normalt står för cirka 20 procent av 
försäljningen.

Marknaden delas upp i sektorerna 
bostäder och yrkesbyggnader, vilka i sin tur 
delas upp i renovering och nybyggnation. 
Bostadssektorn står för cirka två tredjedelar 
av den totala nordiska fönstermarknaden och 
renoveringssektorn utgör i sin tur drygt två 
tredjedelar av denna. Inwido är framför allt 
verksamt inom marknadssektorn bostäder. 
Vår huvudsakliga försäljning (72 procent) 
sker till konsumentmarknaden, huvudsakli-
gen via återförsäljare, direkt via installatörer 
eller genom egna säljare som då också erbju-
der installation. Resterande 28 procent av In-
widos försäljning sker till industriella kunder 
som större byggbolag och hustillverkare. 

m a r k N a D

INDUSTRI-
MARKNAD 

KONSUMENT-
MARKNAD

72%

28%

Hustillverkare

10%

Större
byggbolag

18%

Installatörer

12%

Direkt 

27%

Åter-
försäljare

33%

Exklusive konsument- och industriförsäljning  
som del av extern export.

Marknader där Inwido har ledande position

Tillväxtmarknader

Marknadsposition nordiska länder

Bedömd marknadsstorlek

Konsolideringsgrad

LÅG

LÅG

MEUR

LÅG

HÖG

LÅG

MEDEL

LÅG

HÖG

60

11
Nr 5Nr 5

Nr 1Nr 1

Nr 1Nr 1

Nr 2Nr 2

HÖG

100 MEUR

3 300 MEUR

600 MEUR

800 MEUR
LÅG

3 800 MEUR

400 MEUR

800 MEUR

600 MEUR

200 MEUR

Inwidos marknadsnärvaro i Europa

För kommentarer kring utvecklingen  
på respektive marknad, se  
rörelsesegmenten på sid 20-24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Information från lokala industriorganisationer och Inwidos bedömning.

Inwidos nettoomsättning  
per marknadssegment

Komplex marknadsbild  
men megatrenderna är  
desamma
Den europeiska marknaden är komplex och har stora  

nationella och regionala skillnader vad gäller byggstandarder,  

regelverk, designpreferenser, materialval och försäljnings kanaler. 

Det finns dock megatrender som påverkar alla marknader:  

urbaniseringen, ökat fokus på miljö anpassade produkter och  

nya smarta lösningar för hemmet.
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marknadsaktörer
Den europeiska fönstermarknaden är mycket 
fragmenterad med många små lokala aktörer 
och ett fåtal stora aktörer. Under det senaste 
decenniet har i synnerhet de nordiska mark-
naderna konsoliderats där mindre aktörer 
blivit uppköpta av större. Inwido är ett av 
de bolag som lett konsolideringen i Norden 
genom uppköp och organiska satsningar, och 
är marknadsledare i Norden. De tre största 
aktörerna på den nordiska fönstermarknaden 
Inwido, Dovista och NorDan, har tillsam-
mans uppskattningsvis drygt 50 procent av 
marknaden. Resterande del utgörs av mindre, 
lokala aktörer.

marknadens drivkrafter
De yttre drivkrafter som mest påtagligt på-
verkar marknaden är hushållens framtidstro, 
utvecklingen av disponibel inkomst, bostads-
marknadens prisutveckling och omsättnings-
hastighet, ränteutvecklingen, utvecklingen 

av byggkonjunkturen inom renovering och 
nybyggnation samt regleringar och politisk 
styrning.

Eftersom den övervägande delen av  
våra produkter hamnar i hemmiljöer är  
vi noggranna med att följa vad som styr  
människors investeringar i hemmet. Trots  
att våra marknader är olika finns det ett antal 
gemensamma megatrender, till exempel  
urbanisering, säkerhetsmedvetenhet, mil-
jöregleringar, inredningstrender, boende-
standard och ny teknik som påverkar hur vi 
väljer att bo, inreda och renovera.

Miljöpåverkan, kostnadseffektivitet,  
design, komfort och trygghet är faktorer som 
vi vet är viktiga för många. Det är viktiga  
insikter för oss att arbeta med när vi utveck-
lar nya produkter och lösningar. 

Vi genomför kontinuerligt mindre och 
större kartläggningar av hur nöjda våra 
kunder och konsumenter är med oss och våra 
produkter, och vi arbetar mot flera mätbara 
nöjdhetsmål. 

Viktiga trender  
för det moderna  
boendet 
• Mycket ljusinsläpp och därmed 
stora fönster. Trenden mot mindre 
bostäder ökar ljusbehovet.

• Allt blir smartare. Tekniken är  
på god väg att forma hela vår vardag.

• Skala ner i stället för upp.  
Urbaniseringen driver fram efter- 
frågan på mindre bostäder.

• Hantverkets återkomst. Intresset  
för det gamla och det genuina  
hantverket fortsätter att öka.

• Livet på landet lockar. allt fler  
drömmer om ett liv utanför den  
stressiga staden.

• Personlig energi är den nya  
hård valutan. Pressade konsumenter 
lockas av lösningar som förenklar  
vardagen och låter dem lägga energi 
på sådant de verkligen gillar.

• Mysigt är viktigt. I turbulenta  
tider söker människor en känsla av 
samhörighet och trygghet.

m a r k N a D

Inwidos främsta konkurrenter i Norden

marknad inwidos position Främsta konkurrenter varumärken

Sverige Nr 1 Dovista SP Fönster  Snidex
Traryd Fönster  mockfjärds

NorDan NorDan

Finland Nr 1 Skaala Skaala

Domus Domus Domlux

Danmark Nr 2 Dovista vELFaC rationel vinduer

Idealcombi Idealcombi

Norge Nr 5 NorDan NorDan

Dovista Lian Natre vinduer

Gilje Gilje
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m a r k n a d

Inwidos väg till marknaden

Den vanlige
Mitt hem är min borg

Vill känna sig trygg och  
avslappnad samt hålla  
familj och vänner nära.  
Född 1950-1960- talet. 

Motsvarar: 66% 

Den lantlige 
Livet på landet ger  
verklig livskvalitet

Föredrar äldre hus och  
gillar att prata om boende. 
Född 1950-1960-talet.

Motsvarar: 35%

Sällskaps- 
människan
Välkommen hem till mig

Ser sitt hem som en förläng-
ning av sig själv och vill 
imponera. Född 1970-framåt. 

Motsvarar: 33%

Vi lär känna  
våra konsumenter
Inwido utgår från konsumenten 

och vi låter sju olika konsument-

arketyper guida oss i såväl vårt 

produktutvecklings - som sälj-  

och marknads förings  arbete.  

Dessa arketyper är generella 

karaktärer vilket innebär att en 

konsument kan ha drag av flera 

arketyper samtidigt. 

Flera kanaler  
till marknaden
Inwidos kunder vill köpa  

sina produkter på olika sätt 

beroende på vilken marknad,  

vilket segment och vilken  

arketyp de tillhör. Därför  

använder vi oss av en rad  

olika försäljnings kanaler. 

 

 

 

  

Starka lokala  
varumärken
Inwido har en lokalt förankrad 

varumärkesstrategi. För att  

möta konsumenternas olika  

förväntningar på ett strukturerat 

sätt använder vi oss av följande 

varumärkesarketyper.

Försäljningskanaler där industriella aktörer tar initiativet.

Byggbolag
Stora aktörer som genomför 

nybyggen eller större  
renoveringar Hustillverkare

Bygger småhus ofta  
utifrån typhus

Industrimarknaden

Prispressaren
Marknadssegment: Låg 

Löfte: alltid lågt pris. 

Position: Lågprisalternativ  
för konsumenten som är  
villig/kapabel att göra allt själv.

Mycket för pengarna
Marknadssegment: Låg / medel

Löfte: Enkelt men fungerar fint. 

Position: är ofta utmanare  
på marknaden.
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m a r k n a d

Försäljningskanaler där initiativet till köp tas av konsumenten.

Återförsäljare
Konsumenten köper  

Inwidos produkter genom  
 till exempel byggfackhandel 

och byggvaruhus

Direktförsäljning
Inwido säljer direkt  

till konsument genom  
e-handel eller hembesök  

hos kunden

Hantverkare,  
installatörer eller  
mindre byggbolag

Konsumenten köper Inwidos  
produkter via lokala, mindre  

aktörer som hantverkare

Ekonomen
Man ska inte slösa energi

Tycker att en minskad  
elräkning är en renoverings-
anledning så god som någon. 
Född 1950-1960-talet. 

Motsvarar:  33%

Statusjägaren 
En dag ska mitt hem  
slå er alla med häpnad

Ständigt på jakt efter nya hem  
och en egen stil och identitet.  
Född 1970 eller senare. 

Motsvarar: 27%

Den likgiltige
Det finns viktigare  
saker i livet än boende

Så länge huset fyller sin  
funktion är de nöjda.  
Född 1950-1960-talet. 

Motsvarar: 22%

Konnässören
Jag är en trendsättare

Näst intill besatt av att hitta det 
perfekta hemmet. Renoveringar 
och inredning är ett konstant 
samtalsämne. Född 1970-framåt. 

Motsvarar: 13%

Konsumentmarknaden

Populärt och tryggt
Marknadssegment: medel / hög

Löfte: hög kvalitet, utmärkt  
funktion och god design. 

Position: ofta marknads ledande.

Personligt uttryck
Marknadssegment: Premium

Löfte: markerar att du har råd  
och föredrar det allra bästa. 

Position: ofta ett nisch- eller  
specialist varumärke.

Klart att använda
Marknadssegment: medel

Löfte: Bästa komfort på det allra 
mest komfortabla sättet. 

Position: När konsumenten  
vill köpa både produkten och  
installationen från en och samma 
leverantör.

B2B-varumärken
Position: riktar sig enbart  
mot industrikunder eller utgör  
en specifik distributionskanal  
för Inwido-märkta fönster  
och dörrar.
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Inwidos  
rörelse- 
segment
Inwido delar in verksamheten i följande fem rörelsesegment:  

Sverige, Finland, Danmark, EBE (Emerging Business Europe)  

och Norge. 2015 blev sammantaget ett rekordår för Inwido.  

Såväl omsättning som lönsamhet ökade och operationell EBITA  

blev den högsta hittills i Inwidos historia. På följande sidor  

finns de viktigaste händelserna under året redovisade för  

samtliga segment samt beskrivningar av respektive  

marknadsspecifika karaktär.

Året i korthet
 Netto- operationell 
 omsättning,  EBITA- 
 mSEK marginal, % 

Sverige 2 207 13,7

Finland  1 266 12,2

Danmark 960 17,0

EBE  561 4,0

Norge 234 -10,8
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2015 i sammandrag. Tillväxten i den svenska 
fönster- och dörrmarknaden tog fart i början 
av 2014 och den positiva trenden fortsatte 
och förstärktes under 2015, drivet av både 
nybyggnation och renoveringar.

Totalt ökade nettoomsättningen med  
13 procent, och operationell EBITA-marginal 
ökade till 13,7 procent (10,8). En högre netto-
omsättning i kombination med en ökad an-
del konsumentförsäljning och en förbättrad 
effektivitet lyfte resultatet. Vid årets slut var 
Inwidos orderstock 13 procent högre än vid 
motsvarande tidpunkt föregående år.

I slutet av året fattades beslutet att 
flytta produktionen i Bjurträsk till befintliga 
fabriker i Småland. Fabriken stängdes helt i 
början av 2016. Åtgärden är ett resultat av 
det ständigt pågående arbetet med att se över 
kapaciteten och effektiviteten inom Inwido. 
Industri volymerna i Sverige är fortsatt goda, 
men utan tillräcklig lönsamhet på grund  
av överkapacitet i industrimarknaden. I  
samband med varslet erbjöds alla anställda 
arbete vid andra Inwido-enheter i Småland.

Det råder stort behov av nya bostäder, framför 
allt i de tre storstadsregionerna. Detta gynnar 
givetvis Inwido. Samtidigt ligger vår strategi 
fast om att vara selektiva och fokusera på  
affärer med tillräcklig lönsamhet på nybygg-
nationsmarknaden. 

Parallellt fortsätter Inwido att satsa på kon-
sumentmarknaden med fokus på att behålla 
vår starka marknadsposition. Överlag är köp-
kraften hos de svenska konsumenterna god 
med ett ränteläge som fortsatt är mycket lågt. 
 
Kort om den svenska marknaden. De svenska 
konsumenterna föredrar oftast fönster och 
dörrar i trä och trä/aluminium. Marknaden 
är relativt mogen med tre dominerande  
aktörer: Inwido, Dovista och NorDan. Alla  
tre finns representerade inom samtliga för-
säljningskanaler. Inwido är marknadsledare 
med populära varumärken som Elitfönster, 
Diplomat och Hajom. 

Omkring 60 procent av Inwidos om-
sättning i Sverige kommer från ordrar där 
konsumenterna bor i framför allt villor eller 

fritidshus. På industrimarknaden säljer  
Inwido direkt till större byggbolag samt till 
hustillverkare som Fiskarhedenvillan, Eksjö-
hus, Trivselhus, Myresjöhus och Götenehus.

Viktiga händelser 2015

• Uppnådde bättre lönsamhet genom  
volym tillväxt, prisdisciplin och bra kapacitets-
utnyttjande

• Bra affärsklimat i alla nyckelsegment och 
kanaler

• Ökade den lönsammare konsument affären och 
tog marknadsandelar inom prioriterade segment 

• Etablerade en gemensam organisation för 
återförsäljarkanalen 

• I december beslutades att befintliga fabriker  
i Småland tar över tillverkningen från Bjurträsk. 
Fabriken stängdes helt i början av 2016

• Utvecklade ett koncepthus tillsammans  
med Götenehus med smarta produkter,  
t ex dynamiska och dimbara glas

  SVErIgE  

Ökad konsumentförsäljning  
driver lönsamhet
Inwido stärkte sin position som marknadsledare  

på den växande svenska marknaden.

r ö r e l s e s e gm e n t

Sverige i korthet

MSEK	 2015	 2014

Nettoomsättning	 2	207	 1	961	

Operationell	EBITA	 301	 211	

Operationell	EBITA-marginal,	%	 13,7	 10,8	

EBITA	 262	 206	

EBITA-marginal,	%	 11,9	 10,5

Marknadsposition:		Nr	1

Varumärken:		Elitfönster,	Hajom,	SnickarPer,		
Diplomat,	Outline,	ERA	fönster,	Hemmafönster

Antal	fönster-	och	dörrfabriker:		7	st	(levererar	till		
både	svenska	och	norska	marknaden)

Antal	anställda:		Cirka	950

Andel	av	totala		
nettoomsättningen

Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Försäljning	per		
kundsegment
Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Totalförsäljning	inklusive	internförsäljning.
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2015 i sammandrag. Den finska fönster- och 
dörrmarknaden utvecklades negativt till följd 
av den svaga finska ekonomin. Marknaden 
minskade med cirka 9 procent. 

Nettoomsättningen minskade med  
9 procent justerat för valutaeffekter, och den 
operationella EBITA-marginalen minskade 
till 12,2 procent (14,3). Marginalen minskade 
då lägre volymer inte fullt ut kunde kompen-
seras av positiva effekter från prisökningar 
och en förbättrad effektivitet. Orderstocken 
var vid årets slut 10 procent högre i lokal va-
luta jämfört med vid motsvarande tidpunkt 
föregående år.

Arbetet med att effektivisera produk-
tionen och minska komplexiteten fortsatte 
genom bland annat utveckling av gemen-
samma produktplattformar. Inom säljorgani-
sationen genomfördes omstruktureringar för 
att effektivisera och anpassa verksamheten 
till den rådande marknadsutvecklingen. 

 
Kort om den finska marknaden. De finska 
konsumenterna föredrar fönster och dörrar i 
trä och trä/aluminium. Marknaden är relativt 
konsoliderad där ett fåtal aktörer dominerar. 
De tre största är Inwido, Skaala och Domus 
med Inwido som marknadsledare. Resterande 
marknadsaktörer är mindre familjeföretag.

Marknaden präglas av homogena produkter 
med liten variation. Vi når framgång genom 
att differentiera våra varumärken när det  
gäller service, försäljningskanaler och pro-
duktutbud. 

Efterfrågan drivs främst av renoveringar. 
Över 70 procent av Inwidos omsättning i 
Finland kommer från konsumentmarknaden. 
Direktförsäljning är den främsta försäljnings-
kanalen, vilket skiljer landet från övriga 
Norden. Inwido säljer även via flera välkända 
hustillverkare, exempelvis Kannustalo, 
Kastelli-talot och Designtalo.

Viktiga händelser 2015

• marknadsutvecklingen var fortsatt negativ, 
särskilt på konsumentmarknaden

• Försäljningsorganisationen effektiviserades  
för att anpassas till marknads utvecklingen

• Samtliga lokala dotterbolag fusionerades till en 
legal enhet, Inwido Finland, fr o m 1 januari 2015

• Trots negativ försäljningsutveckling  
förbättrades produktionseffektiviteten

• Startade försäljning av varumärket Pihla  
via återförsäljare  

• Lanserade Tiivi kristalli, en ny fönsterkollektion 
med innovativ design

Inwido försvarade  
sin position på en 
krympande marknad
Den finska marknaden fortsatte att tyngas  

av landets tuffa ekonomiska läge. 

  FINLAND  

Finland i korthet

mseK 2015 2014

Nettoomsättning 1 266 1 349 

Operationell EBITA 154 193 

Operationell EBITA-marginal, % 12,2 14,3 

EBITA 152 169 

EBITA-marginal, % 12,0 12,5

marknadsposition:  Nr 1

varumärken:  Tiivi, Pihla, Eskopuu

antal fönster- och dörrfabriker:  4 st

antal anställda:  Cirka 650

andel av totala  
nettoomsättningen

Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Försäljning per  
kundsegment

Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Totalförsäljning inklusive internförsäljning.
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2015 i sammandrag. Den danska marknaden 
utvecklades starkt och Inwido stärkte sin 
position som marknadstvåa. 

Som ett led i arbetet med att se över 
kapaciteten och effektiviteten inom Inwido 
fattades under hösten beslut om omstruktu-
reringar inom produktionen. I oktober beslu-
tades att produktionen i Ugerløse flyttas till 
Nykøbing Mors. I december fattades beslut 
om ytterligare strukturåtgärder som innebär 
att produktionen i Holstebro (som producerar 
uteslutande till industrimarknaden) stängs 
och delar av den flyttas till andra Inwido-
enheter i Danmark. Åtgärderna kommer att 
genomföras under första halvåret 2016.

Nettoomsättningen för jämförbara  
enheter ökade med 10 procent justerat för  
valutaeffekter, och operationell EBITA-
marginal ökade till 17,0 procent (16,8). Högre 
volymer och en förbättrad effektivitet lyfte 

marginalen. Vid årets slut var Inwidos  
orderstock 18 procent lägre i lokal valuta  
än vid motsvarande tidpunkt föregående år. 
Order stocken är dock inte fullt jämförbar 
med föregående år på grund av den initierade 
strategiska förändringen inom industri -
marknaden.  

Konsumentförtroendet är relativt starkt, 
och den underliggande efterfrågan inom 
renoveringssegmentet är god. 

 
Kort om den danska marknaden. De danska 
konsumenterna föredrar oftast fönster och 
dörrar i trä och trä/aluminium. Den danska 
fönstermarknaden består av tre stora aktörer: 
Inwido, Dovista och Idealcombi. Därutöver 
finns flera mindre lokala aktörer. De primära 
försäljningskanalerna är installatörer samt 
återförsäljare som byggfackhandel och  
byggvaruhus. Renovering är en mycket stark 

drivkraft hos de danska konsumenterna. 
Nästan 90 procent av Inwidos omsättning i 
Danmark kommer från konsumentmarkna-
den, resten utgörs av industrikunder.

Viktiga händelser 2015

• marknaden växte och Inwido tog marknads-
andelar

• omstruktureringar genomfördes inom  
produktion

• mottog utmärkelser för Energy Frames  
som koncept 

• Lanserade elektroniskt lås från Yale Doorman 
som tillval till dörrar från kPk. Ger möjlighet att 
styra både lås och larm via personlig kod eller 
mobilapplikation

• Ny vD för Inwido Danmark, asger Drewes  
Jørgensen, utsågs och tillträdde i januari 2016

  DANMArK  

Stärkte positionen på  
en växande marknad
Inwido tog ytterligare marknadsandelar  

och genomförde strukturåtgärder.

r ö r e l s e s e gm e n t

Danmark i korthet

MSEK	 2015	 2014

Nettoomsättning	 960	 847	

Operationell	EBITA	 163	 143	

Operationell	EBITA-marginal,	%	 17,0	 16,8	

EBITA	 96	 140	

EBITA-marginal,	%	 10,0	 16,5

Marknadsposition:		Nr	2

Varumärken:		Outline,	PRO	TEC,		
KPK	Døre	&	Vinduer,	Frovin

Antal	fönster-	och	dörrfabriker:		3	st

Antal	anställda:		Cirka	900

Andel	av	totala		
nettoomsättningen

Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Försäljning	per		
kundsegment

Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Totalförsäljning	inklusive	internförsäljning.
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2015 i sammandrag. En ny affärsenhet för 
e-handel, e-Commerce, bildades 1 juli 2015, 
genom att de danska verksamheterna SPAR 
Vinduer och JNA vinduer & døre, som förvär-
vades 2014, flyttades organisatoriskt till EBE. 
De utgör grunden i den nya affärsenheten 
med syfte att kunna etablera och växa på 
flera nya europeiska marknader. I november 
introducerades sparfenster.de på den tyska 
marknaden som ett första steg utanför  
Norden i Inwidos e-handelssatsning. 

Nettoomsättningen för jämförbara 
enheter ökade med 8 procent jämfört med 
föregående år justerat för valutaeffekter, och 
den operationella EBITA-marginalen ökade 
till 4,0 procent (3,2). 

Mads Storgaard Mehlsen, tidigare VD  
för Danmark, utsågs till VD för EBE.  
Mads tillträdde 1 juli 2015.

En annan viktig händelse under hösten 
var förvärvet av Jack Brunsdon & Son.  
Detta premiumvarumärke med egna butiker  
i London-området blir ett fint tillskott och 
medför nästan en omsättningsmässig för-
dubbling av verksamheten i Storbritannien. 

 
Kort om EBE marknaderna. Den irländska 
marknaden fortsatte återhämtningen sedan 
finanskrisen och var den starkast växande 
marknaden inom EBE. Inwido fortsatte att  
ta marknadsandelar.

Marknaden i Storbritannien växte 
efter att ha haft en oförändrad utveckling 

under senare år. Bostadsmarknaden väntas 
återhämta sig och byggmarknaden växer. 
Konsumentförtroendet förbättrades under 
första delen av året, men försvagades under 
andra halvåret. Allan Bros omprofilerades för 
att lyfta fram hantverket och arvet från det 
204 år gamla företaget, och lanserade en ny 
fönsterkollektion, ”The 1811 Collection”.

Marknadsutvecklingen i Polen och Öster-
rike var svagare. Den polska marknaden är 
mycket konkurrensutsatt och efterfrågan på 
premium produkter är relativt svag. Under 
årets sista månader ökade antalet byggnads-
lov och byggstarter, så viss optimism på 
marknaden börjar skönjas. 

I Österrike råder prispress och hård  
konkurrens. Konsumenterna är kunniga  
och ställer höga krav på produkternas energi-
effektivitet. 

Viktiga händelser 2015

• Förbättrad marknadstillväxt i Storbritannien 
och Irland

• Förvärv av Jack Brunsdon & Son i  
Storbritannien 

• Ny vD för EBE, mads Storgaard mehlsen, fr o m  
1 juli. mads var tidigare vD för Inwido Danmark

• e-Commerce ny affärsenhet inom EBE per 1 juli

• Introducerade sparfenster.de på den tyska 
marknaden

• Bra och stabil tillväxt på alla marknader  
för SPar vinduer

• omprofilering av allan Bros för att lyfta fram 
hantverket och arvet från det 204 år gamla före-
taget, samt lansering av en ny fönsterkollektion, 
”The 1811 Collection”

  EMErgINg BUSINESS EUroPE  

EBE i korthet*

mseK 2015 2014

Nettoomsättning 561 444 

Operationell EBITA 22 14 

Operationell EBITA-marginal, % 4,0 3,2 

EBITA 22 -9 

EBITA-marginal, % 4,0 -2,1

affärsenheter:  Irland, Polen, Storbritannien,  
Österrike samt e-Commerce

varumärken:  Allan Bros, Carlson, Hemmafönster, 
Jack Brunsdon & Son, JNA vinduer & døre, Sokolka, 
Spar Vinduer

antal fönster- och dörrfabriker:  3 st

antal anställda:  Cirka 400

andel av totala  
nettoomsättningen

Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Försäljning per  
kundsegment

Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Totalförsäljning inklusive internförsäljning.

* De historiska talen avseende EBE har omräknats för  
att inkludera JNA och SPAR från tidpunkten då dessa bolag 
förvärvades i april 2014.

Förvärv, ny affärs-
enhet och expansion  
på ny marknad
2015 var ett händelserikt år inom EBE.  

Förvärv av Jack Brunsdon & Son i  

Storbritannien, etablering av ny  

affärsenhet för Inwidos e-handels- 

satsning (e-Commerce), expansion på ny  

marknad – Tyskland – med e-Commerce  

och ny VD är exempel på viktiga  

händelser under året. 
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2015 i sammandrag. Det norska konsument-
förtroendet minskade relativt kraftigt under 
året, framför allt till följd av den fallande 
aktiviteten i oljesektorn. Det påverkar viljan 
att renovera bostäder i negativ riktning. Sam-
tidigt växer nybyggnationsmarknaden i och 
kring Oslo; ett segment där Inwido har valt 
att ha en begränsad närvaro på grund av att 
segmentet har otillräcklig lönsamhet.

Nettoomsättningen minskade med  
31 procent justerat för valutaeffekter, och den 
operationella EBITA-marginalen försvagades 
till -10,8 procent (-8,6) främst som en följd  
av lägre försäljning. Den försvagade norska 
kronan hade också en negativ effekt på 
lönsamheten genom högre importpriser 
från Sverige. Orderstocken var vid årets slut 
6 procent lägre i lokal valuta jämfört med 
motsvarande tidpunkt föregående år.

De omfattande strukturåtgärder som 
genomfördes 2014 har haft en positiv effekt 
på kostnadsnivån under 2015. Den främsta 
förbättringspotentialen idag finns inom för-
säljning, där ett flertal interna åtgärder pågår 
och där Inwido nu ser en positiv trend i de 
prioriterade kundsegmenten.

 
Kort om den norska marknaden. De norska 
konsumenterna föredrar oftast fönster och 
dörrar i trä och trä-/aluminium. Den norska 

marknaden är mer fragmenterad än övriga 
nordiska marknader. De största aktörerna är 
NorDan, Dovista och Gilje. Inwido är num-
mer fem på marknaden. Försäljning genom 
återförsäljare är den primära försäljnings-
kanalen. Konsumentmarknaden står för den  
dominerande delen av Inwidos försäljning 
med över 90 procent. Det är en konkurrens-
utsatt marknad med en stor andel impor-
terade fönster. Marknaden präglas av en 
utmanande prisbild och låg differentiering. 

Viktiga händelser 2015

• Betydande försäljningsnedgång, delvis  
beroende på Inwidos strategiska inriktning mot 
att minska försäljningen av dörrar med otillräcklig 
lönsamhet 

• Förlusten minskade till följd av lägre kostnader 
(trots svagare valuta) och bättre effektivitet

• Frekhaugs premiumposition stärktes; högre 
marknadsandel, bättre marginal och förbättrad 
distribution

• resultatet i medarbetarundersökningen  
Great Place To Work förbättrades, trots stora 
omstruktureringar inom försäljning, logistik  
och produktion

• Ny vD för Inwido Norge, Philip Isell Lind af 
hageby, utsågs och tillträdde i januari 2016

Svag försäljnings-
utveckling i  
svagare marknad
Den norska ekonomin har drabbats hårt  

av fallande oljepriser, vilket har lett till ett  

kraftigt försämrat konsumentförtroende.  

Marknaden är prispressad och Inwido  

har under 2015 fortsatt att genomföra  

åtgärder för att förbättra konkurrens- 

kraften och reducera kostnader.  

Framöver kommer högsta  

prioritet vara att öka försäljningen.

  NorgE  

Norge i korthet

mseK 2015 2014

Nettoomsättning 234 352 

Operationell EBITA -25 -30 

Operationell EBITA-marginal, % -10,8 -8,6 

EBITA -25 -85 

EBITA-marginal, % -10,8 -24,1

marknadsposition:  Nr 5

varumärken:  Diplomat, Lyssand, Frekhaug

antal fönster- och dörrfabriker:  1 st

antal anställda:  Cirka 90

andel av totala  
nettoomsättningen

Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Försäljning per  
kundsegment

Industri

Konsument

38% 39%

61%

Industri

Konsument

22% 29%

71%

Industri

Konsument

17% 14%

86%

Industri

Konsument

10% 20%

80%

Industri

Konsument

4% 6%

94%

Totalförsäljning inklusive internförsäljning.



 Årsredovisning 2015         |          Inwido AB (publ) 25

I N W I D o S  m a r k N a D E r  –  S v E r I G E

Välkommet tillskott till varumärkesportföljen
Under hösten förvärvade Inwido det anrika 

engelska fönster- och dörrföretaget Jack 

Brunsdon & Son. Bolaget, med 50 anställda 

och en årlig omsättning på cirka 80 MSEK, 

nästan fördubblar Inwidos försäljning i 

Storbritannien.

– Deras image som premiumvarumärke 

och starka ställning på konsumentmarkna-

den kompletterar på ett mycket bra sätt vår 

existerande affär och varumärkesportfölj 

på den engelska marknaden, säger Daniel 

Hughes, VD för Inwido UK. Det ger oss en 

bra plattform för att växa på den attraktiva 

engelska marknaden.

Med egna butiker i London-området 

stärker Jack Brunsdon & Son Inwidos posi-

tion i och omkring London.

– De tillför kompetens som vi inte haft 

och som vi kan ha nytta av i hela vår verk-

samhet, säger Daniel Hughes och nämner 

djupare kunskap och förståelse för konsu-

mentmarknaden i Storbritannien liksom ex-

pertis inom marknadsföring och försäljning 

av premiumprodukter som exempel.

Förvärvet ger dess-

utom synergier 

inom produktion 

och logistik i och 

med att bolaget 

inte har någon 

egen produktion.

– Tillsammans 

med företagets ledning kommer vi nu  

att fortsätta utveckla företaget, avslutar 

Daniel Hughes.

V å r  a f f ä r s m o d e l l

Vår position  
på konsument- 
marknaden stärks.”

25
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Fördelning personal per segment*

Engagerade ledare  
och medarbetare är  
nyckeln till framgång
Att ha motiverade ledare och medarbetare är  

avgörande för att vi ska uppnå vår vision och våra mål. 

Ett bra ledarskap i kombination med kompetent  

personal bidrar till en stark företagskultur – något  

som är extra viktigt i en så decentraliserad  

organisation som Inwidos.

  *Avser genomsnitt under året.

 I 
takt med att Inwido växer och internationa-
liseras pågår ett arbete med att strukturera, 
formalisera och samordna HR-arbetet så att 
vi arbetar på liknande sätt i hela koncernen. 
Det handlar exempelvis om att utveckla en 

process för kompetensplanering och rekryte-
ring samt att utarbeta en struktur och tidplan 
för HR-arbetet i koncernen. 

För att möjliggöra vår ambition att ha de 
mest kompetenta och engagerade medarbe-
tarna liksom de bästa ledarna, har vi en stra-
tegisk syn på HR-arbetet med utgångspunkt 
i tre prioriterade områden: företagskultur, 
kompetensutveckling och ledarskap.

PRIORITERADE OMRÅDEN

gemensamma  
värderingar skapar  
stark företagskultur
Våra värderingar är starkt knutna till vår 
vision och mission och är en del av vårt  
strategiska arbete. Genom våra värderingar 
vill vi vägleda våra ledare och medarbetare i 
det dagliga arbetet med våra kollegor, kunder 
och samarbetspartners. 

Genom våra värderingar och en stark 
företagskultur skapar vi förtroende och  
förståelse för det vi alla arbetar för i Inwido, 
det vill säga att alltid utgå från konsumen-
ternas behov och därigenom uppnå vår  
mission: ett bättre liv hemma.

 
 

Våra värderingar

Consumer in mind. vårt mål är att förstå 
konsumentens förväntningar och behov  
och agera utifrån dessa. För att kunna leva 
upp till detta måste vi vara engagerade, 
uppträda ärligt och visa respekt. 

Courage to improve. vi uppmuntrar ett 
innovativt tänkande och agerande för att  
nå våra mål och för att alltid ligga i  
framkant i det vi gör.

Competent people at hand. Genom rätt 
kompetens vill vi skapa involvering och 
inspiration för att kunna utvecklas som 
medarbetare och bolag. vi uppmuntrar  
varandra att dela med oss av våra kun-
skaper och arbeta tillsammans. Genom  
vårt sätt att arbeta bygger vi motivation  
och förtroende hos våra medarbetare.

Ständig kompetens-
utveckling
Att attrahera och utveckla de bästa med-
arbetarna är avgörande för vår framgång och 
vi arbetar på flera sätt för att säkerställa detta. 
Kompetensutveckling handlar bland annat 
om att identifiera vilka kompetenser vi behö-
ver, att utveckla våra ledare genom exempel-
vis ledarskapsutbildningar, att uppmuntra 
intern rörlighet och sträva efter mångfald.

Alla på Inwido bidrar på olika sätt till  
vår vision och mission, och vi arbetar konti-
nuerligt för att alla våra medarbetare ska ut-
vecklas och genom detta bidra till företagets 
utveckling. 

Medarbetarutbildning. Ett exempel under  
året är ett initiativ i ett av våra affärsområ-
den. Där genomfördes en medarbetarutbild-
ning som gett en positiv utveckling i det 
dagliga arbetet. Den handlar om att få våra 
medarbetare att förstå sin egen roll i orga-
nisationen och sin påverkan på företagets 
resultat. Samtidigt arbetar man också med att 
öka förståelsen för sin egen och andras per-
sonligheter och hur man med dessa insikter 
kan förbättra samarbetet. 

Kompetensplanering. Kompetensplanering 
handlar om hela processen från rekrytering, 
introduktion och utveckling. För oss är det 
viktigt att vi arbetar med att både utveckla 
befintliga kompetenser såväl som att få in nya 
för att nå våra mål. Ett av våra verktyg för att 
säkerställa att vi har rätt kompetens och ett 
bra ledarskap är vår management audit. Det 
är en inventering av vilka kompetenser som 
finns i våra ledningsgrupper på olika nivåer 
i organisationen. Den genomförs vartannat 
år för ledningsgrupper i våra affärsområden 
samt lokalt på olika nivåer i organisationen.
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m eda r b e ta r e

PRIORITERADE OMRÅDEN

Starkt  
ledarskap
På Inwido tror vi på en tydlig och stark  
kultur som ligger i linje med företagets värde-
ringar och affärsmål. Vi förväntar oss en  
ärlig och rättfram kommunikation, där våra 
ledare banar vägen genom att skapa en öppen 
och positiv arbetsmiljö för våra medarbetare.

Våra ledare förväntas vara modiga,  
driva förändring och tänka i nya banor på  
ett inspirerande sätt. Våra värderingar ligger 
till grund för vår kultur, vårt beteende och 
vår attityd till olika saker. Våra ledare ska 
”leva” denna kultur. Vi talar om vikten av  
att inse fakta, att agera och att använda ärlig 
och rak kommunikation som ett sätt att 
bygga förtroende.

Nyckeln till framgång är att kombinera 
våra värderingar och vår kultur i en ledarstil 
som inspirerar och motiverar våra anställda  
i deras dagliga arbete. För den enskilde  
medarbetaren innebär detta en möjlighet  
att ständigt utvecklas och för bolaget skapar 
det värde för framtiden.

Viktiga händelser 2015

• Pågående arbete med att formalisera, struktu-
rera och samordna hr-processerna i koncernen

• Den första uppföljningsutbildningen i ledar-
utvecklingsprogrammet genomfördes 

• Intensivt rekryteringsår på många olika nivåer.  
I vissa fall har helt nya befattningar tillsatts för att  
få in ny kompetens i organisationen, exempelvis: 
ansvarig för digital affärsutveckling som utveckling  
av smarta produkter i hemmet, IT-chef på koncern- 
nivå samt kvalitetschef i rörelsesegment Sverige

• Årets managementkonferens hölls på temat 
internationell tillväxt, integration och kulturella 
skillnader – aktuella ämnen när Inwido växer och 
vårt arbete i större omfattning internationaliseras 
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h Å L L B a r h E T

Hållbarhet och  
lönsamhet hör ihop
Hållbarhet handlar om allt från att utveckla miljö- 

anpassade produkter som hjälper konsumenterna  

att minska sin energiförbrukning och ha miljövänlig  

produktion till god affärsetik och säker arbetsmiljö.

 F
ör oss går långsiktigt hållbarhets-
arbete hand i hand med lönsamhet. 
Allt fler konsumenter efterfrågar 
smarta produkter som hjälper dem 
att minska energiförbrukningen 

och därmed klimatpåverkan. Vårt fokus på 
miljöanpassade produkter har gjort att vi 
redan idag ligger i framkant med moderna, 
smarta och energieffektiva fönster och dörrar. 
Dessutom är vår främsta råvara, trä, förnybar, 
återvinningsbar och absorberar koldioxid.

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra 
allt vi gör. Vi strävar efter genomtänkt miljö-
arbete, hög affärsetik, säkra produkter och 
hälsosamma arbetsmiljöer. 

 

För att kontinuerligt följa upp utvecklingen 
får koncernledningen samt verksamhets-  
och HR-chefer inom respektive affärsområde 
en konsoliderad hållbarhetsrapport varje 
kvartal, där alla enheter har rapporterat in 
nyckeltal och åtgärder bland annat olycksfall, 
sjukfrånvaro, energiförbrukning samt avfall 
och farligt avfall.

Vi överväger också varje år om det finns 
särskilda frågor vi bör arbeta mer fokuserat 
på. Ett exempel som vi arbetar med sedan 
flera år tillbaka är att minska restavfallet från 
produktion av fönster och dörrar. Kassations-
värdet, det vill säga värdet av restavfallet  
(t ex avfall såsom trä, glas, aluminium och 
färg), mäter vi och följer upp månadsvis.

Inwidos dagliga hållbarhetsarbetet styrs utifrån tre prioriterade områden samt Inwidos uppförandekod (nästa sida).

PRIORITERADE OMRÅDEN

Hållbara produkter  
och affärer
Vi ska använda trä från hållbara 
skogsbruk, använda oss av  
hållbara förädlingsprocesser  
och erbjuda produkter som bidrar 
till en hållbar inomhusmiljö.

Händelser på området 2015

• andelen tredjepartscertifierat trä från  
hållbara skogsbruk var på en fortsatt hög  
nivå, 86 procent under året

• vi arbetar kontinuerligt med att förbättra  
energieffektiviteten på våra fönster och dörrar.  
Det handlar t ex om att utveckla produkt-
egenskaper och förbättra produktplattformars 
utförande för att därigenom förbättra energi-
effektiviteten

En säker och utveck-
lande arbetsmiljö
Vi ska inte ha några arbets-
relaterade olyckor, vi ska minska 
sjukfrånvaron och vi ska utveckla 
våra medarbetare.

Händelser på området 2015

• antalet olyckor på arbetsplatser minskade  
från 129 till 94, en minskning med 27 procent. 
målet är fortsatt nolltolerans, det vill säga inga 
olyckor alls. På längre sikt har färre olyckor en 
positiv inverkan på sjukfrånvaron

• metoden att eliminera säkerhetsrisker,  
Safety rCa (root Cause analysis), som infördes 
2014, har använts under 2015 med bra resultat

• En policy för hälsa, säkerhet och miljö infördes, 
vilket innebär bland annat att alla arbetsplats-
olyckor ska rapporteras i en så kallad health 
& Safety alert- rapport som skickas ut till alla 
enheter för lärdom. Där beskrivs händelsen 
och vidtagna åtgärder för att förhindra liknande 
olyckor i framtiden

minskad negativ  
miljöpåverkan från 
produktionen
Vi ska minska vår energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och andra utsläpp, 
samt övervaka och kontrollera avfall 
och material.

Händelser på området 2015

• avfall per fönsterluft minskade med 6 procent 
och farligt avfall per fönsterluft minskade med  
3 procent (målet är 5 procents minskning)

• vissa produktionsenheter har börjat arbeta  
i enlighet med det nya EU-direktivet Energy  
Efficiency Directive (EED) från 2015. Det handlar 
om att noggrant gå igenom enhetens energi-
förbrukning för att se hur den kan minskas,  
och därefter initiera ett åtgärdsprogram

• Ny avfallshanteringsplan har utarbetats i  
Finland och ny anläggning för avfalls förbränning  
i Tampere har förberetts. Planen är att den  
ska öppnas under 2016

• all elektrisk energi till Inwido i Sverige  
kommer nu från vindkraft
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h Å L L B a r h E T

Inwidos uppförandekod
Inwido har ett antal styrdokument som utgör riktlinjer och  
slår fast hur vi förhåller oss till socialt ansvar, miljö, affärsetik  
och säkerhet. De är en viktig del av hållbarhetsarbetet och  
ska följas av alla anställda och berörda intressenter.

Uppförandekod för Inwidos medarbetare och 
för affärspartners. Här beskrivs de krav vi 
har på vårt eget liksom våra affärspartners 
agerande och uppförande. Här förmedlas våra 
affärsmässiga principer och etiska värdering-
ar som Inwidos samtliga anställda, leveran-
törer, affärspartners och andra intressenter 
ska följa. Inwido ska erbjuda produkter som 
har producerats med respekt för mänskliga 
rättigheter och god affärsetik. Ett prioriterat 

fokusområde inom hållbarhet är att våra 
medarbetare ska ha en trygg och utvecklande 
arbetsmiljö. För att säkerställa detta ända  
ner på underleverantörsnivå har Inwido  
noggranna riktlinjer och rutiner för etik  
och socialt ansvar som finns samlade i våra 
uppförandekoder och som alla ska följa.
 
Miljöansvar. I Inwidos miljöpolicy finns rikt-
linjer för hur vi på olika sätt kan bidra till 

minskad miljöpåverkan. Vi kan bland annat 
aktivt minska vår egen påverkan genom att 
effektivisera processer, använda förnybara 
råvaror och prioritera hållbart producerat trä. 
Vi kan också bidra indirekt genom att erbjuda 
konsumenterna energieffektiva fönster och 
dörrar som minskar deras energiförbrukning 
och därmed klimatpåverkan.
 
Policy för hälsa, säkerhet och miljö. Vårt an-
svar för hälsa, säkerhet och miljö är en prio-
riterad och strategiskt viktig del av verksam-
heten. Vi ska skydda våra anställdas säkerhet, 
hälsa och välmående och vi ska minimera 
miljöpåverkan från våra produkter och från 
produktionen av dem. För att ytterligare sätta 
fokus på dessa frågor infördes under 2015 en 
ny policy för hälsa, säkerhet och miljö. Den 
fastställer regler och riktlinjer för Inwidos 
anställda, affärspartners och leverantörer.

vi arbetar kontinuerligt för att minska avfallet,  
och i synnerhet farligt avfall. 

vårt mål är att inte ha några arbetsrelaterade 
olyckor alls. Därför arbetar vi ständigt med att 
hitta nya och bättre sätt för att undvika olyckor. 

vi genomför ett flertal åtgärder för att minska 
energiförbrukningen vid våra produktionsenheter. 

* Fönsterluft är ytan man ser igenom på ett fönster eller en dörr. Antalet ”luft” avser antalet glas, fasta eller öppningsbara.
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f e m å r s ö v e r s i k t 

Femårsöversikt nyckeltal

MSEK (om inget annat anges) 2015 2014 2013 2012 2011

resultatmått      
Nettoomsättning 5 220 4 916 4 300 4 607 5 050

Bruttoresultat 1 283 1 174 971 1 007 1 130

EBITDA 608 508 402 386 541

Operationell EBITDA 704 608 447 449 593

EBITA 480 376 294 273 407

Operationell EBITA 589 502 345 343 476

Rörelseresultat (EBIT) 460 374 294 273 395

Resultat före skatt 421 253 215 232 315

Årets resultat 296 181 146 161 208

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 296 181 146 160 208

marginalmått      
Bruttomarginal, % 24,6 23,9 22,6 21,9 22,4

EBITDA-marginal, % 11,6 10,3 9,3 8,4 10,7

Operationell EBITDA-marginal, % 13,5 12,4 10,4 9,7 11,7

EBITA-marginal, % 9,2 7,7 6,8 5,9 8,1

Operationell EBITA-marginal, % 11,3 10,2 8,0 7,4 9,4

Rörelsemarginal (EBIT), % 8,8 7,6 6,8 5,9 7,8

Kassaflöde      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 519 310 376 248 547

Bruttoinvesteringar 142 174 88 87 81

Kapitalstruktur      
Nettoskuld 877 1 131 979 1 131 1 371

Nettoskuld/Operationell EBITDA, ggr 1,2 1,9 2,2 2,5 2,3

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6

Räntetäckningsgrad, ggr 9,9 2,9 3,5 4,0 4,1

Eget kapital 2 891 2 793 2 525 2 356 2 227

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 891 2 793 2 524 2 352 2 224

Balansomslutning 5 206 5 094 4 724 4 768 5 476

Soliditet, % 56 55 53 49 41

Sysselsatt kapital 4 029 4 028 3 598 3 609 3 904

Operativt kapital 3 768 3 924 3 504 3 487 3 599

Avkastningsmått      
Avkastning på eget kapital, % 10,4 6,8 6,0 7,0 9,2

Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,5 10,0 8,4 8,3 10,1

Avkastning på operativt kapital, % 12,0 10,1 8,4 7,7 10,6

Anställda      
Medelantal anställda 3 370 3 340 3 077 3 287 3 523

Aktiedata      
Resultat per aktie, före utspädning, kr 5,10 3,12 2,52 2,76 3,59

Resultat per aktie, efter utspädning, kr 5,10 3,12 2,52 2,76 3,59

Eget kapital per aktie, före utspädning, kr 49,87 48,17 43,55 40,57 38,36

Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr 49,87 48,17 43,55 40,57 38,36

Antal aktier, före utspädning 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528

Antal aktier, efter utspädning 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528
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d e f i n i t i o n e r

Definitioner av nyckeltal

   

resultatmått
Bruttoresultat  Nettoomsättning med avdrag för kostnad sålda varor

EBITDA  Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation  
and Amortization)

Operationell EBITDA  EBITDA före jämförelsestörande poster

EBITA  Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill  
samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband  
med företagsförvärv (Earnings Before Interest, Tax and Amortization)

Operationell EBITA  EBITA före jämförelsestörande poster

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (Earnings Before Interest and Tax)

Jämförelsestörande poster  Resultatposter av engångskaraktär med en betydande inverkan på resultatet och  
som är viktiga för att förstå den underliggande verksamhetsutvecklingen. 

marginalmått
Bruttomarginal  Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen under perioden

EBITDA-marginal  EBITDA i procent av nettoomsättningen under perioden

Operationell EBITDA-marginal  Operationell EBITDA i procent av nettoomsättningen under perioden

EBITA-marginal  EBITA i procent av nettoomsättningen under perioden

Operationell EBITA-marginal  Operationell EBITA i procent av nettoomsättningen under perioden

Rörelsemarginal (EBIT)  Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsättningen under perioden

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekaptial

Bruttoinvesteringar  Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Kapitalstruktur
Nettoskuld  Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar minus räntebärande tillgångar  

inklusive likvida medel

Nettoskuld/Operationell EBITDA  Nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA Rullande Tolv Månader (RTM)

Nettoskuldsättningsgrad  Nettoskuld i förhållande till eget kapital

Räntetäckningsgrad  Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader

Soliditet  Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutning

Sysselsatt kapital  Balansomslutning minskad med icke räntebärande avsättningar och skulder

Operativt kapital   Balansomslutning minskad med likvida medel, andra räntebärande tillgångar  
och icke räntebärande avsättningar och skulder

Avkastningsmått (baseras på rTm)
Avkastning på eget kapital  Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt  

eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande 

Avkastning på sysselsatt kapital  Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt  
sysselsatt kapital

Avkastning på operativt kapital  Rörelseresultat (EBIT) i procent av genomsnittligt operativt kapital

Aktiedata
Resultat per aktie, före utspädning  Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med  

det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden före utspädning

Resultat per aktie, efter utspädning  Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med  
det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden efter utspädning

Eget kapital per aktie, före utspädning  Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet utestående  
aktier  vid periodens slut före utspädning

Eget kapital per aktie, efter utspädning  Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet utestående  
aktier  vid periodens slut efter utspädning
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Professionell styrning och  
engagerat styrelsearbete

 P
rofessionalism och engage-
mang. Det är två ord som 
beskriver Inwido väldigt väl. 

Allt från rutiner för 
bolagsstyrning till hur 
Inwidos ledning verkställer 
styrelsebeslut och strate-
giska planer genomsyras  

av professionalism och engagemang.
God bolagsstyrning är en nyckelfaktor  

för att bygga förtroendefulla relationer till 
aktieägare och andra intressenter. Det 
handlar om att säkerställa att företaget sköts 
på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt  
sätt. Det stärker förtroendet för bolaget på 
kapitalmarknaden och hos allmänheten  
– ett förtroende som är avgörande för bolagets 
möjlighet att förverkliga sina strategier.

Genom att ha en tydlig struktur med 
fungerande rutiner och processer säkerställs 
att Inwido följer gällande lagar och regler, 
och att ledningen och medarbetarna kan 
fokusera på att utveckla affärerna. God  
styrning skapar ordning och systematik för 
såväl styrelse som ledning. 

Bland ämnen som har avhandlats i 
Inwidos styrelse under året finns marknads-
strategier, program för ökad organisk tillväxt, 
större investeringar och förvärv liksom pro-
duktutveckling och produktivitetsprogram. 
Då 2015 var Inwidos första år som börsnoterat 
bolag har styrelsen haft särskilt fokus på att 
säkerställa att tydliga rutiner och processer är 
på plats och att styrelse- och utskottsarbetet 

sköts på ett effektivt och professionellt sätt. 
Styrelsen följer med stort intresse Inwidos 
utveckling och hur ledningen verkställer 
den fastlagda strategin. Bolaget är marknads-
ledande och har en medveten, tydlig och  
väl genomtänkt konsumentfokuserad strategi 
som utvecklats väl under åren. Inwidos 
långsiktiga plan är att behålla och ytterligare 
stärka positionen i Norden, samt expandera 
geografiskt i Europa liksom i nya segment 
och kanaler. Tillväxten ska ske både organiskt 
och genom förvärv. Inwido har många gånger 
visat en god förmåga att finna rätt förvärvs-
kandidater samt genomföra integrationen 
och skapa synergierna. Vi följer även Inwidos 
produktutvecklingsarbete. Särskilt värt att 
nämna är utvecklingen av smarta produkter, 
så kallade ”internet of things”, samt fortsatt 
utveckling av energieffektiva fönster och 
dörrar. 

Den underliggande efterfrågan på Inwi-
dos produkter är god. Behovet av lösningar 
för ett energieffektivare samhälle är stort. 
Energisnåla och miljöanpassade fönster och 
dörrar kommer att få en allt större betydelse i 
takt med samhällets ökade miljöutmaningar. 
Bostadsbrist och renoveringsbehov i stora 
delar av fastighetsbestånden är också starka 
drivkrafter.

I denna bolagsstyrningsrapport beskrivs 
Inwidos bolagsstyrning, hur olika styrorgan 
fungerar sinsemellan liksom hur strukturerna 
som tryggar god styrning ser ut. Där tas även 
viktiga händelser och insatser relaterade till 

styrelsens arbete under 2015 upp.
Jag vill rikta ett stort tack till Inwidos 

verkställande direktör, ledning och medarbe-
tare samt alla styrelsekollegor för ett mycket 
väl genomfört arbete under 2015. Tack vare 
era insatser är Inwido idag ett stabilt, välskött 
och lönsamt bolag som står starkt inför 
framtiden. 

Vi ser fram emot att fortsätta skapa  
långsiktigt aktieägarvärde och att på bästa 
sätt tillvarata ägarnas och alla andra intres-
senters intressen genom att styra och ut-
veckla Inwido på ett långsiktigt hållbart  
sätt. Det ska bli spännande och intressant  
att följa Inwidos fortsatta utveckling.

M A LM Ö I  M A R S 2016

Arne Frank 
Styrelseordförande

Styrelseordförande Arne Frank

Det blir  
spännande 
och intres-

sant att följa  
Inwidos fortsatta 
utveckling.”
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Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om  
att säkerställa att bolag sköts på 
ett för aktieägarna så hållbart, 
ansvarsfullt och effektivt sätt som 
möjligt. Det förbättrar i sin tur 
förtroendet för bolagen på kapital-
marknaden och hos allmänheten  
– ett förtroende som är avgörande 
för bolagens frihet att förverkliga 
sina strategier för att skapa värde. 

Verksamhet
Inwido är Europas största leverantör av fönster 
och dörrar. Koncernen marknadsför ett 20-tal 
starka, lokala varumärken. Huvudkontoret är 
placerat i Malmö. Inwidoaktien är noterad på 
Nasdaq Stockholm.

Styrningens grund
Inwido AB (publ) (”Inwido” eller ”bolaget”) är 
ett svenskt publikt bolag vars aktie är noterad 
på Nasdaq Stockholm. Styrningen av Inwido 
grundas på bolagsordningen, aktiebolagsla-
gen, andra tillämpliga svenska och utländska 
lagar och regler samt interna styrdokument. 
Inwidos bolagsstyrning baseras också på Nasdaq 
Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk 
kod för bolagsstyrning (”Koden”). Inwido följer 
Koden i alla avseenden.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och Koden. 
Inwidos revisorer har granskat rapporten och 
ett yttrande från revisorerna har inkluderats i 
Bolagsstyrnings rapporten. Bolagsstyrningsrap-
porter och annan information om bolagsstyr-
ning finns på bolagets hemsida: inwido.com. 

Inwido strävar efter att bedriva sin verksam-
het på ett hållbart sätt och samtidigt skapa värde 
för sina kunder, aktieägare, anställda, leverantö-
rer, det lokala samhället och andra intressenter. 
Bolagets strategi (se sid 10) stöder tillsammans 
med de finansiella målen (se sid 12) denna 
inriktning. Bolagets hållbarhetsambitioner 
beskrivs på sid 28-29.

Högsta beslutande organ i bolaget är bolags-
stämman som normalt hålls en gång per år i 
form av årsstämman, men kan även hållas i form 
av en extrastämma under vissa förhållanden. 
Bolaget förbereder årsstämman, men aktieägarna 
kan påverka och föreslå punkter till stämmans 
dagordning.

Aktiekapital och aktieägare 
Inwidos aktier har handlats på Nasdaq Stock-
holm sedan september 2014. Vid årets slut 2015 
uppgick aktiekapitalet i Inwido till 231 870 112 
kronor fördelat på 57 967 528 aktier i ett ak-
tieslag. Aktiens kvotvärde är 4 SEK. Varje aktie 

har en röst och lika rätt till andel i bolagets till-
gångar och resultat. Antalet aktieägare uppgick 
per den 31 december 2015 till 6 396 Av det totala 
antalet aktier ägdes cirka 52 procent av utländ-
ska aktieägare. Fjärde AP-fonden var den enskilt 
största ägaren med cirka 9,8 procent av det totala 
antalet aktier. För mer information om ägande 
och aktiekapital, se sid 86 i årsredovisningen. 

personer med insynsställning
De personer som ingår i styrelsen, bolags-
ledningen, den auktoriserade revisorn samt 
ett antal anställda i Inwido AB, som har en 
befattning som normalt kan antas medföra 
tillgång till icke offentliggjord kurspåverkande 
information, är anmälda till Finansinspektionen 
som insynspersoner i Inwido. Dessa personer är 
skyldiga att anmäla förändringar i sina innehav 
av finansiella instrument i Inwido enligt lagen 
om anmälningsskyldighet för vissa innehav 
av finansiella instrument. Börsbolag ska föra 
en förteckning, loggbok, över personer som är 
anställda eller har uppdrag för bolaget och som 
har tillgång till insiderinformation som rör 
bolaget. Dit kan höra insynspersoner, men även 
andra personer som har insiderinformation utan 
att vara registrerade som insynspersoner. Inwido 
för loggbok för varje finansiell rapport eller 
pressmeddelande där informationen kan vara 
kurspåverkande.

Inwidos bolagsstyrningsstruktur
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid 
bolagsstämman (årsstämman), som är bolagets 
högsta beslutande organ. Varje aktieägare 
har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina 
aktier vid bolagsstämman, personligen eller 
genom ombud. Årsstämman utser styrelse och 
styrelsens ordförande. Årsstämman väljer också 

revisorer samt beslutar om valberedningens 
principer. Årsstämma eller extra bolagsstämma 
kan också besluta om ändring av bolagsordning-
en, ökning eller minskning av aktiekapitalet 
med mera. Kallelse till årsstämma ska ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
på bolagets webbplats. Att kallelse skett annon-
seras i Dagens Industri.

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas 
räkning förvalta bolagets angelägenheter i 
bolagets och samtliga aktieägares intresse. Sty-
relsens ordförande har ett särskilt ansvar för att 
styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs 
effektivt. Revisionsutskott och ersättningsut-
skott utses av styrelsen. Bolagets revisor utses 
av bolagsstämman för att granska dels bolagets 
årsredovisning och bokföring, dels styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning. 
Revisorns rapportering till ägarna sker på års-
stämman genom revisionsberättelsen. Styrelsen 
fastställer en arbetsordning för styrelsen och en 
instruktion för VD. Styrelsen utser VD, som ska 
sköta den löpande förvaltningen. VD utser i sin 
tur koncernledningen. Inwido har en matrisor-
ganisation.
Viktiga externa regelverk/externa  
styrinstrument:
•  Svensk aktiebolagslag
•  Svensk årsredovisningslag
•  Nasdaq Stockholms regelverk
•  Svensk kod för bolagsstyrning
Viktiga interna regelverk/interna  
styrinstrument:
•  Bolagsordning
•  Arbetsordning för styrelsen
•  Instruktioner för verkställande direktören 

Inwido AB, verkställande direktörer för  
respektive affärsområde, revisionsutskott, 
ersättningsutskott och finansiell rapportering

•  Policyer och riktlinjer

AktieägarnaAktieägarna

Årsstämma

Styrelse

Valberedning

Styrelseutskott

R
ev

is
io

nVerkställande direktör

Bolagets interna kontrollorgan

Koncernbolag

Koncernledning

Bolagsstyrning
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Valberedning 
En valberedning ska årligen formeras efter 
initiativ från styrelsens ordförande och reglerna 
för valberedningens sammansättning antas av 
årsstämman. Principen är att valberedningen 
ska bestå av representanter från bolagets större 
ägare. Vid en extra bolagsstämma den 8 juli 
2014 beslutades att till dess att årsstämman 
beslutar annat ska bolagets valberedning bestå 
av fyra ledamöter. Ledamöterna ska innefatta 
en representant för var och en av de tre största 
aktieägarna i bolaget räknat i kända rösträtter 
som innehas per den 30 september, samt styrel-
sens ordförande. Om aktieinnehav förändras till 
större del efter att valberedningen utsetts kan 
valberedningens sammansättning komma att 
ändras för att reflektera detta. Varje år genom-
förs en undersökning bland styrelseledamöterna 
om styrelsens arbete, sammansättning, kvali-
fikationer, erfarenhet och effektivitet. Under-
sökningen ligger till grund för valberedningens 
bedömning av om styrelsen bör förstärkas med 
ytterligare expertis eller om det finns andra 
skäl att förändra styrelsens sammansättning. 
Vanligtvis träffar valberedningen också bolagets 
verkställande direktör och ibland även enskilda 
styrelsemedlemmar. Föreslagna nya styrelseleda-
möter intervjuas av valberedningen.

Valberedningen bedömer styrelsens sam-
mansättning med hänsyn till dess oberoende 
och beaktar alla förslag om styrelsens samman-
sättning som lämnats till valberedningen, vilka 
kan komma från andra aktieägare. Namnen 
på valberedningens representanter och de 
aktieägare de företräder ska offentliggöras 
senast sex månader före årsstämman. Baserat 
på ägarstrukturen per den 30 september 2015 
(undantaget Ratos som sålde sitt innehav under 
oktober månad) tillfrågades de tre till röstetalet 
största ägarna i Inwido om att delta i valbe-
redningsarbetet inför 2016. Tillsammans med 
styrelsens ordförande Arne Frank utsågs Thomas 
Wuolikainen, Fjärde AP-fonden (valberedning-
ens ordförande), Katja Bergqvist, Handelsbanken 
Fonder AB och Pehr-Olof Malmström, Danske 
Bank/Danske Capital. 

I valberedningens uppgifter ingår att  
förbereda ett förslag till årsstämman innehål-
lande följande:
•  Förslag till val av ordförande för årsstämman.
•  Förslag till val av styrelseledamöter.
•  Förslag till val av styrelseordförande.
•  Förslag till arvoden för styrelsen, inklusive 

ordföranden, och styrelseledamöternas arbete  
i styrelseutskotten.

•  Förslag till arvode för de externa revisorerna.
•  Sammansättning av valberedningen och  

dess uppgifter för nästkommande år (om  
tillämpligt).

Valberedningen ska även lämna förslag till 
val av externa revisorer när dessa ska utnämnas 
av årsstämman. Valberedningen har då stöd av 
revisionsutskottet, som bland annat informerar 
valberedningen om resultaten av utvärderingen 
av revisorns arbete. Valberedningen ska för 
årsstämman lägga fram sitt motiverade yttrande 
om sina förslag. Aktieägare som vill lämna 
förslag till valberedningen kan skicka ett mejl 
till ir@inwido.com senast två månader före 
stämman. Valberedningens förslag offentliggörs 

i anslutning till eller före kallelsen till årsstäm-
man. Ledamöterna erhåller ingen ersättning 
från bolaget för sitt arbete i valberedningen.

Årsstämma 2015
Årsstämma för räkenskapsåret 2014 ägde rum 
den 12 maj 2015 i Malmö. Vid årsstämman re-
presenterades, personligen eller genom ombud, 
31 procent av det totala antalet aktier och röster. 
Vid stämman närvarade även styrelsen, de 
externa revisorerna och medlemmar i koncern-
ledningen. Till stämmans ordförande valdes 
styrelsens ordförande Arne Frank. 

Vid årsstämman beslutades att fastställa 
den framlagda resultat- och balansräkningen. 
Dessutom fastställdes koncernens rapport över 
totalresultat och rapport över finansiell ställ-
ning. Bolagets balanserade medel och årets 
resultat balanserades i ny räkning. Stämman 
beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
och verkställande direktören.

 
Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut: 

• Val av styrelse och revisor 
Till styrelseledamöter omvaldes Arne Frank, 
Benny Ernstson, Eva S. Halén, Leif Johansson, 
Henrik Lundh och Anders Wassberg. Som ny 
styrelseledamot valdes Sisse Fjelsted Rasmussen. 
Arne Frank omvaldes som styrelsens ordförande. 
Som revisor omvaldes Eva Melzig Henriksson 
och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson som 
revisorssuppleant. Vid efterföljande konstitu-
erande styrelsemöte beslöts att välja Arne Frank 
och Henrik Lundh till ledamöter av ersättnings-
utskottet, med Arne Frank som ordförande för 
utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet 
valdes Arne Frank, Sisse Fjelsted Rasmussen, 
Henrik Lundh och Anders Wassberg, med Arne 
Frank som ordförande för utskottet. 

• Arvode
Arvode beslutades utgå med 420 000 kronor till 
styrelsens ordförande och med 205 000 kronor 
till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamö-
ter som inte är anställda av bolaget. Det besluta-
des att särskilt arvode för utskottsarbete inte ska 
utgå. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

• utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens 
och verkställande direktörens förslag om en 
utdelning med 2,00 kronor per aktie.

• riktlinjer för ersättning till  
ledande befattningshavare 
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stäm-
man om riktlinjer för ersättning till ledande be-
fattningshavare i huvudsak innebärande följande. 
Ersättningar och villkor för ledande befattnings-
havare ska vara baserade på lokala marknadsmäs-
siga villkor och utgöras av en avvägd blandning 
av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, 
övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den 
rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i för-
hållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga 
ersättningen ska vara maximerad och får som 
högst utgöra 50 % av den fasta årslönen. Rörlig 
ersättning kan även utgå i form av långsiktiga 
incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara 
premiebaserade. Styrelsen ska ha rätt att frångå 
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda 
skäl som motiverar det.

Årsstämma 2016
Årsstämman 2016 i Inwido kommer att hållas 
den 10 maj 2016 kl. 16.00 i Malmö Börshus, 
Skeppsbron 2, i Malmö. För mer information 
angående årsstämman 2016, se sid 87. 

Styrelsen och dess arbete 2015
• Styrelsens sammansättning 
Styrelsen i Inwido ska enligt bolagsordningen 
bestå av 3-10 ledamöter. Arbetstagarorganisa-
tionerna har rätt att utnämna två ordinarie 
ledamöter med rösträtt och två suppleanter. 
Verkställande direktören ingår ej i styrelsen men 
är adjungerad till samtliga styrelsemöten. Andra 
tjänstemän i koncernen deltar i styrelsens sam-
manträden som föredragande och som sekrete-
rare. På sid 38-39 i årsredovisningen 2015 finns 
mer information om styrelseledamöterna. 

• Styrelsens arbetsformer och ansvar 
Utöver det konstituerande styrelsemötet ska 
styrelsen hålla 3-6 ordinarie sammanträden per 
räkenskapsår. Därutöver ska styrelsesamman-
träde hållas när så erfordras. Styrelsen fastställer 

Närvaro 2015
      Beslutade 
  Obero- styrelse- revisions- ersättnings- arvoden, 
namn invald år ende1 möten utskott utskott tseK

styrelseordförande: 

- Arne Frank 2014 Ja/Ja 8/8 4/4 1/1 420
styrelseledamöter:

- Benny Ernstson 2004 Ja/Ja 8/8   205
- Eva S Halén 2011 Ja/Ja 8/8   205
- Henrik Lundh 2012 Ja/Nej 8/8 4/4 1/1 205
- Leif Johansson 2004 Ja/Nej 8/8   205
- Anders Wassberg 2009 Ja/Ja 8/8 4/4  205
- Sisse Fjelsted Rasmussen2 2015 Ja/Ja 5/8 2/4  205
arbetstagarledamöter:

- Ulf Jacobsson 2012 — 8/8   —
- Robert Wernersson 2012 — 8/8   —

1 Avser oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive  
   oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. 

2 Valdes in i styrelsen vid årsstämman 2015. 
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årligen en skriftlig arbetsordning som klargör 
styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och 
dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive 
ordförandens roll, beslutsordningen inom 
styrelsen, styrelsens sammanträdesplan, kallelse 
till styrelsemöten, dagordning och protokoll, 
samt styrelsens arbete med redovisnings- och re-
visionsfrågor och den finansiella rapporteringen. 
Styrelsen har också fastställt en instruktion för 
verkställande direktören samt antagit andra sär-
skilda policyer. Styrelsen utvärderar fortlöpande 
verkställande direktörens arbete och en gång per 
år behandlar styrelsen särskilt denna fråga utan 
närvaro från bolagsledningen.  

Styrelsens ansvar omfattar övervakning av 
verkställande direktörens arbete genom löpande 
uppföljning av verksamheten under året samt 
säkerställande av att organisation för förvaltning 
av Inwidos angelägenheter är ändamålsenlig. 
Vidare innefattar styrelsens ansvar faststäl-
lande av strategier och mål, utarbetande av 
särskilda policyer, beslut om större förvärv och 
avyttringar av verksamheter, beslut om andra 
större investeringar, beslut om placeringar och 
lån i enlighet med finanspolicyn, avgivande 
av finansiella rapporter, utvärdering av den 
operativa ledningen samt efterträdarplanering. 
Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen, vilket sker dels genom antagna 
styrinstrument som instruktionen för verkstäl-
lande direktören, dels genom att behandla rap-
port från revisionsutskottet i form av upprättade 
protokoll samt observationer, rekommendatio-
ner och förslag till beslut och åtgärder. Vidare 
säkerställer styrelsen kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen genom att ingående behandla 
sådant material på styrelsemöten. Vidare träffar 
styrelsen även bolagets revisor en gång per år 
utan närvaro av verkställande direktören eller 
annan person från bolagsledningen. 

• ordförandens roll
Styrelsens ordförande organiserar och leder  
styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet 
med svensk aktiebolagslag, andra lagar och 
förordningar och styrelsens interna styr-
instrument. Ordföranden följer verksamheten 
genom fortlöpande kontakter med verkställande 
direktören och ansvarar för att övriga styrelse-
ledamöter får tillfredsställande information  
och beslutsunderlag. Ordföranden ansvarar för 
att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördju-
par sina kunskaper om Inwido samt i övrigt får 
den utbildning som krävs för att styrelsearbetet 
ska kunna bedrivas effektivt. 

• Styrelsens arbete under 2015
Styrelsen har under 2015 hållit totalt 8 styrelse-
sammanträden. Väsentliga ärenden som av-
handlats under året inkluderar bland annat: 
•  Långsiktiga mål och strategisk inriktning  

för verksamheten
•  Affärsplaner, finansiella planer och prognoser
•  Större investeringar och förvärv
•  Omstruktureringsåtgärder
•  Delårsrapporter samt bokslut

• revisionsutskott 
Inom styrelsen finns ett revisionsutskott. 
Revisionsutskottet ska bestå av minst tre 
styrelse ledamöter som utses av bolagets styrelse. 

Utskottet har inte någon beslutsbefogenhet 
och ledamöterna utses årligen av styrelsen vid 
det konstituerande styrelsemötet. Revisions-
utskottets arbete regleras av en särskild instruk-
tion som antagits av styrelsen som en del av 
styrelsens arbetsordning. Arbetet är inriktat 
mot kvaliteten och riktigheten i den finansiella 
redovisningen och rapporteringen, arbetet med 
den interna finansiella kontrollen, koncernens 
efterlevnad av gällande regelverk och, i förekom-
mande fall, transaktioner mellan koncernen och 
närstående. 

Därutöver har revisionsutskottet åter-
kommande kontakter med Inwido AB:s och 
koncernens revisor i syfte att skapa ett löpande 
menings- och informationsutbyte mellan styrel-
sen och revisorn i revisionsfrågor. Dessutom ska 
utskottet utvärdera revisionsinsatsen och faststäl-
la riktlinjer för vilka andra tjänster än revision 
som Inwido får upphandla av Inwidos revisor. 

Revisionsutskottet under 2015 utgjordes 
av Arne Frank (ordförande), Henrik Lundh, 
Sisse Fjelsted Rasmussen och Anders Wassberg. 
Revisionsutskottet har under 2015 haft fyra 
sammanträden, varvid samtliga ledamöter har 
varit närvarande. Mötena i revisionsutskottet 
protokollförs och avrapporteras muntligen vid 
styrelsemötena.

För koncernen upprättas ett bokslut varje 
månad som lämnas till styrelsen och koncer-
nens ledningsgrupp. 

Extern finansiell information lämnas regel-
bundet i form av:
•  Bokslutskommuniké och delårsrapporter
•  Årsredovisning
•  Pressmeddelanden om viktiga nyheter som 

bedöms kunna påverka aktiekursen
•  Presentationer för finansanalytiker, investerare 

och media samma dag som bokslutskommu-
niké och delårsrapporter publiceras

•  Möten med finansanalytiker och investerare

• Ersättningsutskott
Styrelsen har även ett ersättningsutskott. Er-
sättningsutskottet ska bestå av två styrelseleda-
möter som utses av bolagets styrelse. Styrelsens 
ordförande kan vara ordförande i ersättnings-
utskott. Övriga bolagsstämmovalda ledamö-
ter i ersättningsutskott ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, 
dels en beredande funktion för beslutsärenden 
innan behandling och beslut sker i Inwidos 
styrelse. Ersättningsutskottet arbetar enligt en 
arbetsordning som antagits av styrelsen. De 
huvudsakliga uppgifterna för ersättningsutskot-
tet är att bereda styrelsens beslut i frågor som 
rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen, följa 
och utvärdera program för rörlig ersättning till 
bolagsledningen samt följa och utvärdera till-
lämpningen av de riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare som årsstämman 
beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer 
och ersättningsnivåer i Inwido.

Under 2015 utgjordes ersättningsutskottet 
av Arne Frank (ordförande) och Henrik Lundh. 
Ersättningsutskottet har under 2015 haft ett 
sammanträde. Möten i ersättningsutskottet 
protokollförs och avrapporteras muntligen  
vid styrelsemötena.

• Koncernledning 
Verkställande direktören leder verksamheten 
enligt aktiebolagslagen samt inom de ramar som 
styrelsen lagt fast. Verkställande direktören tar 
i samråd med styrelsens ordförande fram nöd-
vändigt informations- och beslutsunderlag inför 
styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar 
förslag till beslut. Vidare ansvarar verkställande 
direktören för Inwidos affärsmässiga, strategiska 
och finansiella utveckling, samt leder och ko-
ordinerar den dagliga verksamheten i linje med 
styrelsens riktlinjer och beslut. Verkställande 
direktören utser också medlemmarna i kon-
cernledningen efter avstämning med styrelsens 
ordförande. För information om VD, se sid 40.

Koncernledningen har regelbundna kon-
cernledningsmöten under ledning av verkstäl-
lande direktören. Verkställande direktören, 
tillsammans med ansvariga för de centrala 
stabsfunktionerna, träffar därutöver ledningen 
för varje affärsenhet tre gånger per år vid lokala 
ledningsgruppsmöten. För information om 
ledningsgruppen, se sid 40-41.

• Externa revisorer 
Vid årsstämman 2015 omvaldes auktoriserade 
revisorn Eva Melzig Henriksson, revisionsbola-
get KPMG AB, till revisor i bolaget för tiden intill 
slutet av nästkommande årsstämma. Revisorn 
har löpande kontakt med styrelsens ordförande, 
revisionsutskottet och koncernledningen. 
Inwidos revisor ska granska årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. 

Revisorn arbetar efter en revisionsplan, i 
vilken synpunkter inarbetats från styrelsen via 
revisionsutskottet. Revisorn har rapporterat 
sina iakttagelser till styrelsen. Rapportering 
har skett dels under revisionens gång, dels 
slutligen i samband med att årsredovisningen 
för år 2015 utfärdades per den 1 april 2016 och 
fastställdes per den 10 maj 2016. Revisorn deltar 
också vid ett styrelsemöte per år och beskriver 
där revisionsarbetet och gjorda iakttagelser i en 
revisionsberättelse. 

Revisorn har under året haft vissa konsult-
uppdrag utöver revision, vilka främst har avsett 
rådgivning i redovisningsfrågor.

Den externa revisionen är utförd i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Revisionen 
av årsredovisningshandlingar för legala enheter 
utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade 
krav och andra tillämpliga regler i respektive 
land samt i enlighet med god revisionssed med 
avgivande av revisionsberättelse för de legala 
enheterna i de fall det krävs enligt den lokala 
lagstiftningen. 

• Internrevision 
Inwido har utarbetade styr- och internkontroll-
system. Bland annat så genomför den centrala 
redovisningsenheten en internrevision av ett  
affärsområde per år. Styrelsen och revisions-
utskottet följer upp Inwidos bedömning av den 
interna kontrollen bland annat genom kontakter 
med Inwidos revisorer. Styrelsen har mot  
bakgrund av ovanstående valt att inte inrätta  
en särskild internrevision. 
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Intern kontroll avseende  
finansiell rapportering
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för intern kontroll regleras i den svenska aktie-
bolagslagen. Styrelsens ansvar regleras även i 
Koden, som också innehåller krav på årlig extern 
informationsgivning avseende hur den interna 
kontrollen till den del som avser den finansiella 
rapporteringen är organiserad. 

Syftet med den interna kontrollen är främst 
att säkerställa att bolagets mål uppnås vad 
gäller ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av till-
lämpliga lagar och förordningar. Intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen avser 
att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten 
i den externa finansiella rapporteringen och 
att den externa finansiella rapporteringen är 
upprättad i överensstämmelse med lag och till-
lämpliga redovisningsstandarder. Denna rapport 
om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen har inte granskats av bolagets 
revisorer. Utgångspunkten för internkontroll-
processen är regelramverket för internkontroll 
utgiven av Committee of Sponsoring Organiza-
tions of the Treadway Commission (COSO).

• Kontrollmiljö 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den 
interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen. I syfte att skapa och vidmakt-
hålla en fungerande kontrollmiljö har styrelsen 
fastställt ett antal grundläggande dokument av 
betydelse för den finansiella rapporteringen. 
Däribland särskilt styrelsens arbetsordning och 
instruktion för den verkställande direktören. 
Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott 
som har som huvudsaklig uppgift att säkerställa 
att fastlagda principer för den finansiella rappor-
teringen och interna kontrollen efterlevs samt att 
ändamålsenliga relationer med bolagets revisor 
upprätthålls. Ansvaret för att upprätthålla en ef-
fektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med 
den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen är delegerat till den verkställande 
direktören. Denne rapporterar regelbundet till 
styrelsen utifrån fastställda rutiner. Utöver detta 

kommer rapportering från bolagets revisorer. 
Den interna kontrollstrukturen bygger också 

på ett ledningssystem baserat på bolagets organi-
sation med tydligt finansiella roller, ansvarsom-
råden och delegering av befogenheter. Operativa 
beslut fattas på bolags- eller affärsområdesnivå, 
medan beslut om strategi, övergripande finan-
siella frågor, förvärv och större investeringar 
fattas av Inwidos styrelse och koncernledning. 
De styrande dokumenten rörande redovisning 
samt finansiell rapportering utgör de väsentli-
gaste delarna av kontrollmiljön när det gäller 
den finansiella rapporteringen. Dessa dokument 
uppdateras löpande vid ändringar av exempelvis 
redovisningsstandarder och lagstiftning. 

• riskbedömning 
I koncernen genomförs löpande en riskbe-
dömning för identifiering av väsentliga risker 
avseende den finansiella rapporteringen. Beträf-
fande den finansiella rapporteringen bedöms 
risken främst ligga i väsentliga felaktigheter i 
redovisningen till exempel avseende bokföring 
och värdering av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader eller andra avvikelser. Bedrägeri 
och förlust genom förskingring är en annan 
risk. Riskhantering är inbyggd i varje process 
och olika metoder används för att värdera och 
begränsa risker och för att säkerställa att de risker 
som Inwido är utsatt för hanteras i enlighet med 
fastställda policyer, instruktioner samt etablerade 
uppföljningsrutiner, vilka syftar till att minska 
eventuella risker, och främjar korrekt redovis-
ning, rapportering och informationsgivning. 

• Kontrollaktiviteter 
De risker som identifierats avseende den 
finansiella rapporteringen hanteras via bolagets 
kontrollaktiviteter som exempelvis behörig-
hetskontroller i IT-system och attestkontroller. 
Kontrollstrukturen består dels av tydliga roller i 
organisationen som möjliggör en effektiv ansvars-
fördelning av specifika kontrollaktiviteter som 
syftar till att upptäcka eller i tid förebygga risken 
för fel i rapporteringen. Alla enheter har egna 
controllers/ekonomichefer som deltar i utvär-
deringen av sin egen rapportering tillsammans 
med den centrala controllerfunktionen. Den 

kontinuerliga analys som görs av den finansiella 
rapporteringen tillsammans med den analys som 
görs på koncernnivå är mycket viktiga för att 
säkerställa att den finansiella rapporteringen inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter. Koncer-
nens ekonomifunktion spelar en viktig roll i den 
interna kontrollprocessen, vilken ansvarar för att 
den finansiella rapporteringen från varje enhet är 
korrekt, fullständig och i tid. 

• Information och kommunikation 
Inwido ger löpande marknaden information om 
koncernens utveckling och finansiella ställning i 
relevanta kanaler. Policyer, riktlinjer och interna 
anvisningar avseende den finansiella rappor-
teringen säkerställer kvaliteten i den externa 
kommunikationen. Regelbundna uppdateringar 
och meddelanden om ändringar av redovis-
ningsprinciper, rapporteringskrav eller annan 
informationsgivning görs tillgänglig och känd 
för berörda medarbetare. 

• uppföljning 
Verkställande direktören ansvarar för att den 
interna kontrollen är organiserad och följs  
upp enligt de riktlinjer som styrelsen fastställt. 
Verkställande direktören är även ansvarig för  
att det genomförs oberoende objektiva gransk-
ningar i syfte att systematiskt utvärdera och 
föreslå förbättringar av koncernens processer 
för styrning, intern-kontroll och riskhantering. 
Finansiell styrning och kontroll utförs av kon-
cernens ekonomifunktion. Inwidos ledning gör 
en månadsvis resultatuppföljning med analys av 
avvikelser från finansiell plan och föregående år. 
Vidare diskuteras samtliga månadsbokslut med 
ledningen för respektive affärsområde. Styrelsen 
tillsänds månadsvisa ekonomiska rapporter och 
den ekonomiska rapporteringen följs upp vid var-
je styrelsemöte. Inför publicering av årsredovis-
ning och delårsrapporter går styrelse och ledning 
igenom den finansiella rapporteringen. Revision 
av bokslut görs för perioden januari–september, 
så kallad ”hard close”, samt vid årsbokslutet. 
Bolagets revisorer avrapporterar sina iakttagelser 
inför styrelsen. I de externa revisorernas uppgift 
ingår också att årligen övervaka den interna 
kontrollen i koncernens dotterbolag. 

M A LM Ö D EN 1  A PR IL  2016

Styrelsen i Inwido AB (publ)

revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 
Till årsstämman i Inwido AB (publ),  
org. nr 556633-3828
Det är styrelsen som har ansvaret för bolags-
styrningsrapporten för år 2015 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 
Jag har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat 

på denna läsning och min kunskap om bolaget 
och koncernen anser jag att jag har tillräcklig 
grund för mina uttalanden. Detta innebär att 
min lagstadgade genomgång av bolagsstyr-
ningsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Jag anser att en 
bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att 
dess lagstadgade information är förenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

M A LM Ö D EN 1  A PR IL  2016

Eva Melzig Henriksson 
Auktoriserad revisor
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Arne Frank 
Styrelseordförande

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, 
Linköping Tekniska högskola

Medlem av styrelsen sedan: 2014

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för  
AAK AB (publ), Styrelsemedlem Alfa Laval

Tidigare befattningar: Senior rådgivare  
för Schneider Electric, Styrelseordförande  
och koncernchef för TAC. Styrelseordförande  
och koncernchef för Carl Zeiss Vision.  
Styrelsemedlem i Nibe. Senior industriell  
rådgivare för EQT

Egna och närståendes aktieinnehav: 71 000 aktier

Benny Ernstson 
Styrelseledamot

Född: 1949

Utbildning: Filosofie kandidatexamen i  
företagsekonomi, Lunds universitet

Medlem av styrelsen sedan: 2004

Övriga uppdrag: Företagskonsult, Styrelse-
ordförande i Svensk Husproduktion AB

Tidigare befattningar: VD för Universal Hardwood 
Flooring, VD och affärsområdeschef i Tarkett AB, 
affärsområdeschef i Nobia AB, divisionschef i 
Perstorp AB samt i LB Invest AB

Egna och närståendes aktieinnehav: 21 074 aktier

Eva S Halén 
Styrelseledamot

Född: 1966

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik,  
Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholm

Medlem av styrelsen sedan: 2011

Övriga uppdrag: VD Audionomerna & Hörsam AB 
och Avesina Healtcare AB

Tidigare befattningar: International Sales  
& Service Director för Etac AB, VD för Electrolux 
Home AB, olika ledande befattningar hos  
Electrolux HemProdukter AB

Egna och närståendes aktieinnehav: 10 000 aktier

Styrelse och revisorer

Leif Johansson 
Styrelseledamot

Född: 1949

Utbildning: Ingenjörs- och ekonomutbildning

Medlem av styrelsen sedan: 2004

Övriga uppdrag: Industrial Adviser till Ratos AB, 
Ordförande i Euromaint AB, Aalborg Ejendom och 
Fort Nox AB. Styrelseledamot i Arcus A/S, Profura 
AB och Latour Industrier AB. Suppleant i Aibel

Tidigare befattningar: Vice VD och Investment 
Director för Ratos AB, VD och koncernchef för 
LB-Invest, ledande befattningar inom Procuritas 
KB samt eget konsultbolag

Egna och närståendes aktieinnehav: —

Henrik Lundh 
Styrelseledamot

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan  
i Stockholm och NYU Stern School of Business

Medlem av styrelsen sedan: 2012

Övriga uppdrag: Senior Investment Manager  
för Ratos AB, Styrelsemedlem i EuroMaint  
Gruppen AB

Tidigare befattningar: Partner Keystone Advisers, 
UBS Warburg

Egna och närståendes aktieinnehav: —

Sisse Fjelsted rasmussen 
Styrelseledamot

Född: 1967

Utbildning: Cand. merc. aud. Handelshögskolan  
i Köpenhamn

Medlem av styrelsen sedan: 2015

Övriga uppdrag: CFO/Executive Vice President 
Scandinavian Tobacco Group (STG),  
Styrelse ledamot PostNord

Tidigare befattningar: Auktoriserad som  
revisor i Danmark, Nordisk ekonomidirektör  
Grey Global Group, Partner Deloitte

Egna och närståendes aktieinnehav: —
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Anders Wassberg 
Styrelseledamot

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers

Medlem av styrelsen sedan: 2009

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för  
Ballingslöv International AB, Ordförande i  
Kährs Holding AB

Tidigare befattningar: VD för AB Gustaf Kähr,  
VD för Beijer Byggmaterial AB

Egna och närståendes aktieinnehav: 10 000 aktier

ulf Jakobsson
Arbetstagarrepresentant 

Född: 1960

Medlem av styrelsen sedan: 2012

Övriga uppdrag: Ordförande i GS Bjurträsk 
fackförening

Egna och närståendes aktieinnehav: —

robert Wernersson 
Arbetstagarrepresentant

Född: 1965

Medlem av styrelsen sedan: 2012

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i styrelsen  
för Inwido Produktion AB och Elitfönster AB, 
Ordförande för Unionen Växjö

Egna och närståendes aktieinnehav: —

Tony Johansson 
Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född: 1967

Medlem av styrelsen sedan: 2012

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i GS  
avdelning 3 Halland/Kronobergs fackförening

Egna och närståendes aktieinnehav: —

Eva melzig Henriksson
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Född: 1961

revisor för Inwido AB sedan: 2007
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Koncernledning

Håkan Jeppsson 
President and Chief Executive Officer, CEO

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet  
samt ett flertal utbildningsprogram för ledande 
befattningshavare

Anställd sedan: 2009

I koncernledningen sedan: 2009

Övriga befattningar: Ordförande Malmö FF, 
Styrelseledamot Handelsbanken Malmö City, 
Ledamot Rådgivande kommittén vid Ekonomi-
högskolan Lunds universitet

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för  
BE Group AB (2002-2009), VD för Papyrus AB 
(1999-2002) där han även var styrelseledamot

Egna och närståendes aktieinnehav: 443 052 aktier

mikael Carleson 
Senior Vice President, Sverige

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Anställd sedan: 2012

I koncernledningen sedan: 2012

Tidigare befattningar: SVP Inwido EBE  
(2012-2014), Cardo, President Region EMEA  
& Global Manager Service Operations Cardo  
Flow solutions (2009-2011), Höganäs, President 
Region Europe (2008-2009)

Egna och närståendes aktieinnehav: 25 000 aktier

philip Isell Lind af Hageby 
Senior Vice President, Norge

Född: 1984

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i 
Stockholm

Anställd sedan: 2016

I koncernledningen sedan: 2016

Tidigare befattningar: Vice President  
Inter national Sales och Marketing Director på  
SCAN COIN (2015), Director of Retail & Marketing 
på SCAN COIN (2013-2015) och Managing  
Director för SCAN COIN Scandinavia (2012-2015)

Egna och närståendes aktieinnehav: —

Lars Jonsson 
Senior Vice President, Operations  
and Development

Född: 1965

Utbildning: Juridik och personalvetenskap,  
Högskolan Väst och olika internationella  
ledarskapsprogram

Anställd sedan: 2015

I koncernledningen sedan: 2015

Tidigare befattningar: Executive VP/COO 
Specma Group AB (2012-2015),  
CEO Crane AB (2010-2012)

Egna och närståendes aktieinnehav: 140 aktier

Asger drewes Jörgensen 
Senior Vice President, Danmark

Född: 1975

Utbildning: Civilekonom, Köpenhamns Universitet

Anställd sedan: 2016

I koncernledningen sedan: 2016

Tidigare befattningar: President & CEO  
Arla Foods USA (2012-2015), Head of Strategy  
Execution Arla Foods Germany/Netherlands 
(2012)

Egna och närståendes aktieinnehav: —

Timo Luhtaniemi 
Senior Vice President, Finland

Född: 1963

Utbildning: Ingenjör, Helsingfors Tekniska  
Högskola samt Master of Business  
Administration, Helsinki School of Economics

Anställd sedan: 2006

I koncernledningen sedan: 2007

Övriga befattningar: Ordförande Siili Solutions AB 
och styrelseledamot Träproduktindustrin rf

Tidigare befattningar: VD för Siili Solutions AB 
(2005-2006), VD för Endero Abp (2001-2005)

Egna och närståendes aktieinnehav: 42 000 aktier 
(genom bolag)
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Jonna opitz 
Senior Vice President, Marketing,  
Sales & Communication

Född: 1969

Utbildning: Filosofie kandidat Media &  
Kommunikation, Växjö universitet

Anställd sedan: 2009

I koncernledningen sedan: 2009

Tidigare befattningar: Informationschef  
för ReadSoft AB (2006-2009),  
Informationschef för PartnerTech AB (2001-2006)

Egna och närståendes aktieinnehav: 20 000 aktier

mads Storgaard mehlsen 
Senior Vice President, Emerging Business Europe

Född: 1971

Utbildning: Filosofie magister i ekonomi,  
Aalborg universitet

Anställd sedan: 2007

I koncernledningen sedan: 2010

Övriga befattningar: Styrelseordförande  
Celebert A/S, Styrelseordförande Dansk  
Profilteknik A/S, Styrelseledamot Dansk Byggeri 
(och ordförande för ”industrisektionen” samt 
”danskt byggmaterial”)

Tidigare befattningar: Styrelseassistent,  
Aalborg Industries A/S (2004-2007),  
Auktoriserad revisor, KPMG (1993-2004)

Egna och närståendes aktieinnehav: 37 500 aktier

peter Welin 
Chief Financial Officer, CFO

Född: 1973

Utbildning: Filosofie magister i ekonomi,  
Lunds universitet

Anställd sedan: 1998

I koncernledningen sedan: 2004

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef  
inom Inwido Sverige AB (2003- 2004),  
VD för Allmogefönster i Sverige (2000-2003)

Egna och närståendes aktieinnehav: 141 528 aktier

Lena Wessner 
Senior Vice President, Human Resources,  
Organisation and Sustainability

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Anställd sedan: 2010

I koncernledningen sedan: 2010

Övriga befattningar: Styrelseledamot  
Aqilles Invest AB

Tidigare befattningar: Personalchef E.ON ES 
(2009-2010), Head of HR Operations Sony  
Ericsson Mobil Communication AB (2006-2009)

Egna och närståendes aktieinnehav: 12 500 aktier
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Inwido AB (publ),  
organisationsnummer 556633-3828, registrerat i Sverige med säte i 
Malmö, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
verksamhetsåret 2015.

Koncernförhållande
Inwido AB (publ) utgör moderbolag för Inwidokoncernen.  
Inwido aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

verksamheten
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar med ett 
20-tal varumärken. Inwido har verksamhet i Danmark, Finland, 
Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien,  
Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. 
Inwido omsatte 5 220 MSEK under 2015. 

Inwido erbjuder miljöanpassade fönster och dörrar med till-
hörande tjänster och tillbehör till konsumenter, byggbolag och 
hustillverkare i Europa. Med fokus på kunders och slutanvändares 
behov, utvecklar och levererar vi innovativa produkter och tjänster 
med attraktiv design för ett bättre liv hemma genom sänkta levnads-
omkostnader, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet och komfort.

Inwidos affärsmodell förenar lokal anpassning med stordrifts-
fördelar. Vår huvudsakliga försäljning, cirka 70 procent, sker till kon-
sumentmarknaden. Produkterna marknadsförs främst via nationella 
varumärken. Försäljningen till konsumenter sker huvudsakligen via 
återförsäljare eller direkt via installatörer, alternativt genom egna säl-
jare som då också erbjuder installation. Resterande cirka 30 procent 
av Inwidos försäljning sker till industriella kunder som hustillverkare 
och större byggbolag. 

säsongsvariationer
Inwidos verksamhet påverkas väsentligt av säsongssvängningar och 
cirka 60 procent av försäljningen sker under perioderna april-juni 
och augusti-oktober. Den svagaste perioden är det första kvartalet 
med omkring 20 procent av försäljningen. De största säsongsvariatio-
nerna återfinns inom konsumentmarknaden men även försäljningen 
till industrimarknaden är beroende av säsong och väder. Normalt 
sker en viss lageruppbyggnad i framför allt Sverige under det första 
kvartalet, som under andra och tredje kvartalet övergår till lager-
minskning till följd av den ökade aktiviteten i marknaden. 

Finansiella mål 
Inwidos verksamhet styrs mot fyra finansiella mål, som syftar till  
att ge aktieägarna god avkastning och långsiktig värdeutveckling. 

• Lönsamhet 

Inwidos lönsamhetsmål är en operationell EBITA-marginal om  
12 procent. Vi står kvar vid vår bedömning i samband med börs-
noteringen 2014 om att lönsamhetsmålet kommer att kunna nås 
inom några år, baserat på de förbättringsåtgärder som vidtagits under 
de senaste åren och existerande planer, samt under antagandet att 
den generella marknadsefterfrågan utvecklas i takt med nuvarande 
förväntningar. Under år med sämre marknadsutveckling kommer 
Inwido förmodligen inte att nå sitt lönsamhetsmål. I dessa fall  
kommer Inwido att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten, 
vilket vi historiskt visat oss kapabla till. 

• Försäljningstillväxt

Inwidos mål är att växa organiskt mer än marknaden på våra nuva-
rande marknader och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa.

• Kapitalstruktur

Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska,  
med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 gånger. 

• utdelningspolicy

Inwidos mål är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning 
motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock 
tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassa-
flöde och framtidsutsikter. 

Se sid 12 för ytterligare information kring de finansiella målen. 

Fönstermarknadens utveckling*
Marknadsutvecklingen i de individuella nordiska marknaderna var 
blandad under 2015 avseende totala marknadsvolymer. Marknads-
volymerna ökade i Danmark och Sverige med 5 respektive 10 pro-
cent. I Norge noterades en oförändrad marknadsvolym. Marknads-
volymerna i Finland minskade med 9 procent som en följd av den 
svaga ekonomiska utvecklingen. Inom EBE var det framför allt Irland 
och Storbritannien som visade en fortsatt god marknadstillväxt. 

Koncernens utveckling
Arbetet med att skapa en gemensam koncern med helägda dotter-
bolag startade 2009. Inwido har sedan dess genomfört flera process- 
och strukturförändringar. Detta har inkluderat en konsolidering 
av produktionskapaciteten. Vidare har en ökad specialisering och 
handel mellan affärsenheter skapat samordningsvinster. Arbetet med 
att effektivisera kommer att fortsätta inom ramen för vår strategi att 
realisera samordningsvinster i en successivt allt mer koordinerad 
koncern. Sedan den nuvarande strategin lanserades 2009 har Inwido 
förbättrat bruttomarginalen med cirka 7 procentenheter, framför 
allt som ett resultat av en mer effektiv produktionsstruktur samt 
genomförda kostnadsbesparingar men även som en följd av ökade 
försäljningsvolymer under de senaste två åren. 

Under det fjärde kvartalet 2015 beslutades att flytta produktionen 
i fabriken i Bjurträsk till befintliga fabriker i Småland. Verksamheten 
på fabriken i Bjurträsk lades ner i början av 2016. Industrivolymerna 
i Sverige är fortsatt goda, men utan tillräcklig lönsamhet på grund 
av överkapacitet i industrimarknaden. Under det fjärde kvartalet 
togs beslutet att konsolidera volymerna i fabrikerna i Holstebro (som 
producerar uteslutande till industrimarknaden) och Ugerløse till 
fabrikerna i Nykøbing Mors och Farsø. Konkurrensen inom industri-
marknaden är fortsatt hög och det är svårt att göra lönsamma 
affärer inom detta segment. Som en följd av den svagare marknaden 
i Finland implementerades ett kostnadsbesparingsprogram inom 
försäljnings organisationen i Finland under slutet av 2015. 

Dessa åtgärder är ett resultat av det ständigt pågående arbetet  
med att se över den totala kapaciteten och effektiviteten inom Inwido. 
De frigjorda resurserna i form av både lägre kostnader och investe-
ringar som en följd av ett mindre antal fabriker kommer bland annat 
att användas till olika initiativ för ökad tillväxt och lönsamhet.  
Kostnaderna för åtgärderna uppgick till 109 MSEK och inkluderar  

Räkenskaper 2015

*Tillväxttal avseende fönstermarknaden är hämtade från branschorganisationer i respekti-
ve land. Observera att marknadsstatistiken ej inkluderar samtliga marknadsaktörer. Inwido 
bedömer att statistiken inkluderar cirka 80-90 procent av de totala marknadsvolymerna.
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nedskrivningar av tillgångar, personalkostnader samt övriga externa 
kostnader. Kostnaderna belastade resultatet under det fjärde kvartalet 
2015. Åtgärderna förväntas gradvis leda till årliga besparingar om  
50-60 MSEK, med full effekt från helåret 2017.

De danska verksamheterna JNA vinduer & døre och SPAR Vinduer 
flyttades den 1 juli organisatoriskt till rörelsesegmentet EBE, och 
utgör grunden i den nya affärsenheten e-Commerce med fokus på att 
växa och expandera på nya marknader. Under november lanserades e-
handelskonceptet på den tyska marknaden som ett första steg i en eu-
ropeisk e-handelssatsning (se ”Förändrad operativ struktur” nedan). 

2015 blev sammantaget ett rekordår för Inwido. Såväl volymer 
som lönsamhet förbättrades och operationell EBITA blev den högsta 
hittills i Inwidos historia (se nedan för mer detaljerad information).

Förändrad operativ struktur
De danska verksamheterna JNA och SPAR flyttades per den 1 juli 
2015 organisatoriskt och är därmed en del av affärsområdet EBE. 
Redan när dessa fönster- och dörrspecialister inom e-handel förvär-
vades 2014 var avsikten att använda kompetensen och den tekniska 
plattformen som bas för Inwidos internationella e-handelsexpansion. 
För att få rätt fokus på detta strategiskt viktiga initiativ utgör JNA och 
SPAR grunden i en separat affärsenhet med namnet e-Commerce. 
Med denna förändring omfattar affärsområde EBE från den 1 juli 
2015 affärsenheterna Irland, Polen, Storbritannien, Österrike och  
e-Commerce. Historiska jämförelsetal har justerats för att reflektera 
den förändrade operativa strukturen.  

Koncernens nettoomsättning och resultat 
• Koncernen

Koncernens nettoomsättning ökade till 5 220 MSEK (4 916) under 
2015. Detta motsvarar en ökning med 4 procent för jämförbara  
enheter och justerat för valutaeffekter. 

Koncernens EBITA ökade till 480 MSEK (376) och EBITA-margi-
nalen ökade till 9,2 procent (7,7). Operationell EBITA, det vill säga 
EBITA före jämförelsestörande poster, ökade till 589 MSEK (502).  
Se ”Jämförelsestörande poster” nedan för ytterligare information. 
Den operationella EBITA-marginalen ökade till 11,3 procent (10,2). 
Lönsamhetsförbättringen förklaras främst av högre försäljningsvoly-
mer, en mer gynnsam försäljningsmix samt en ökad effektivitet. 

Finansnettot uppgick till -39 MSEK (-121). Avvikelsen för helåret 
förklaras främst av en avsättning genomförd under 2014 om netto  
51 MSEK avseende utställda syntetiska optioner. Samtliga syntetiska 
optioner förföll i samband med noteringen av Inwidoaktien i sep-
tember 2014. En minskad skuldsättning och lägre räntenivåer bidrog 
också till ett förbättrat finansnetto.

Koncernens resultat före skatt ökade till 421 MSEK (253). Inkomst-
skatter för 2015 uppgick till -125 MSEK (-71). Resultat efter skatt ökade 
till 296 MSEK (181). Resultat per aktie ökade till 5,10 SEK (3,12).

• rörelsesegment
I Sverige ökade nettoomsättningen till 2 207 MSEK (1 961), motsva-
rande en ökning med 13 procent. Tillväxten i den svenska fönstermark-
naden tog fart under slutet av 2014 och den positiva trenden fortsatte 
under 2015, drivet framför allt av nybyggnation men även av reno-
vering. Den underliggande styrkan i svensk privatkonsumtion är en 
huvudanledning till den positiva marknadsutvecklingen. Operationell 
EBITA ökade till 301 MSEK (211) och den operationella EBITA-margi-
nalen ökade till 13,6 procent (10,8). En högre nettoomsättning med en 
större andel konsumentförsäljning och en förbättrad effektivitet lyfte 

lönsamheten ytterligare. Inwidos orderstock vid periodens slut var  
13 procent högre än vid motsvarande periodslut föregående år.

I Finland uppgick nettoomsättningen till 1 266 MSEK (1 349), 
motsvarande en minskning med 9 procent justerat för valuta-
effekter. Operationell EBITA uppgick till 154 MSEK (193) och den 
operationella EBITA-marginalen uppgick till 12,2 procent (14,3). 
Den operationella EBITA-marginalen minskade då positiva effekter 
från prisökningar samt en förbättrad effektivitet inte fullt ut kunde 
kompensera för lägre volymer. Inwidos orderstock vid periodens slut 
var 10 procent högre i lokal valuta än vid motsvarande periodslut 
föregående år.

I Danmark ökade nettoomsättningen till 960 MSEK (847), 
motsvarande en ökning med 10 procent för jämförbara enheter och 
justerat för valutaeffekter. Under de senaste åren har Inwido flyttat 
fram sina positioner ytterligare främst genom en positiv utveckling 
av konsumentförsäljningen via installatörer och även via byggfack-
handel och byggvaruhus. Operationell EBITA ökade till 163 MSEK 
(143) medan den operationella EBITA-marginalen ökade till 17,0 
procent (16,8). Trots en betydande volymökning och effektivitetsför-
bättring hade en förändrad kund- och kanalmix en negativ effekt på 
lönsamheten. Inwidos orderstock vid periodens slut var 18 procent 
högre i lokal valuta för jämförbara enheter än vid motsvarande peri-
odslut föregående år. Orderstocken är dock inte fullt jämförbar med 
föregående år på grund av den initierade strategiska förändringen 
inom industrimarknaden. Försäljningen under slutet av 2014 påver-
kades också av en positiv engångseffekt då många valde att tidigare-
lägga planerade fönsterbyten eftersom subventionerna upphörde den 
1 januari 2015 (för att sedan återinföras senare under året efter valet).

I Norge uppgick nettoomsättningen till 234 MSEK (352), mot-
svarande en minskning med 31 procent justerat för valutaeffekter. 
Den norska verksamheten har under de senaste åren präglats av om-
fattande strukturåtgärder. Förlusterna för helåret minskade fortsatt 
som en följd av de kraftiga förändringar och initiativ som genomförts 
för att öka konkurrenskraften. En lägre försäljning samt en försvagad 
NOK höll dock tillbaka lönsamheten. Förbättrings potentialen finns 
framför allt inom försäljning, där ett flertal interna förbättrings-
åtgärder genomförs och där Inwido nu ser en positiv trend i de prio-
riterade kundsegmenten. Operationell EBITA uppgick till -25 MSEK 
(-30) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till -10,8 
procent (-8,6). Inwidos orderstock vid periodens slut var 6 procent 
lägre i lokal valuta än vid motsvarande periodslut föregående år.

Inom EBE ökade nettoomsättningen till 561 MSEK (444), 
motsvarande en ökning med 8 procent justerat för valutaeffekter. 
Operationell EBITA ökade till 22 MSEK (14) och den operationella 
EBITA-marginalen ökade till 4,0 procent (3,2). Inom EBE ökade 
lönsamheten i takt med stigande volymer och lägre fasta kostnader. 
Det var framför allt resultatutvecklingen i Irland som tog en positiv 
riktning. Inwidos orderstock vid periodens slut var 9 procent högre 
för jämförbara enheter än vid motsvarande periodslut föregående år. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster avser resultatposter som är av engångs-
karaktär med en betydande inverkan på resultatet och som är  
viktiga för att förstå den underliggande verksamhetsutvecklingen. 
Kostnaderna avser framför allt omstruktureringsåtgärder under en 
konsolideringsfas, där bolaget effektiviserar bl.a. genom nedlägg-
ningar eller omläggningar av produktionsfaciliteter och försäljnings-
enheter. Dessa kostnader består huvudsakligen av nedskrivningar  
av tillgångar, personalkostnader och övriga externa kostnader. 
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Under 2015 uppgick de jämförelsestörande posterna till -109 MSEK 
(-125) främst hänförligt till de strukturåtgärder som kommunicera-
des i samband med rapporten för det tredje kvartalet. Dessa åtgärder 
inkluderar en nedläggning av fabriken i Bjurträsk i Sverige samt flytt 
av dess produktionsvolym till befintliga fabriker i Småland. Vidare 
stänger fabrikerna i Ugerløse och Holstebro i Danmark och pro-
duktionen koncentreras till fabrikerna i Farsø och Nykøbing Mors. 
Samtidigt har försäljningsorganisationen omstrukturerats i Finland. 
Åtgärderna är ett resultat av det ständigt pågående arbetet med att  
se över den totala kapaciteten och effektiviteten inom Inwido.  
Kostnaderna för åtgärderna inkluderar nedskrivningar av tillgångar, 
personalkostnader samt övriga externa kostnader. Åtgärderna för-
väntas gradvis leda till årliga besparingar om 50-60 MSEK, med full 
effekt från helåret 2017. 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 519 MSEK 
(310). Avvikelsen jämfört med föregående år förklaras av det förbätt-
rade resultatet. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -183 MSEK 
(-343). Den lägre investeringsnivån jämfört med motsvarande period 
föregående år förklaras främst av förvärvet av JNA och SPAR under 
2014.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -177 MSEK 
(43). Avvikelsen jämfört med föregående år förklaras framför allt av 
ett starkare kassaflöde från den löpande verksamheten. 

Bruttoinvesteringar, avskrivningar och nedskrivningar
Bruttoinvesteringar uppgick till 142 MSEK (174) och av- och  
nedskrivningar uppgick till 142 MSEK (134). 

Finansiell ställning och likviditet
Inwidos huvudsakliga externa finansiering utgörs av banklån. Inwido 
ingick per den 12 september 2014 ett nytt kreditavtal med Nordea. 
De långfristiga krediterna uppgår till 1 750 MSEK uppdelade på så 
kallade term loans om 1 100 MSEK och en revolving credit facility 
om 650 MSEK. Kreditavtalet löper på fem år. Avtalet innehåller 
finansiella åtaganden (kovenanter) vilka följs upp kvartalsvis.  
Inwido uppfyller villkoren i gällande kreditavtal. 

Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens slut till 877 MSEK 
(1 131). Skuldsättningen beräknad som räntebärande nettoskuld/ 
operationell EBITDA var 1,2 (1,9) vid slutet av perioden och net-
toskuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,4). Koncernens likvida 
medel uppgick vid periodens slut till 245 MSEK (88). Disponibla 
medel inklusive outnyttjade krediter uppgick till 774 MSEK (603). 

Företagsförvärv och avyttringar
Den 1 november 2015 förvärvade koncernen 100 procent av aktier och 
röster i verksamheten Jack Brunsdon & Son Ltd för 44,3 MSEK varav 
38,5 MSEK betalades kontant i samband med övertagandet. Av den 
initiala köpeskillingen för Jack Brunsdon & Son om 44,3 MSEK har 
cirka 11 MSEK erlagts till ett spärrat konto. I det fall EBITDA för räken-
skapsåret 2016 inte når en förutbestämd nivå (”Återbetalningsnivå”) 
kommer hela alternativt delar av det spärrade beloppet att återgå till 
Inwido beroende på det faktiska EBITDA utfallet. Utöver den initiala 
köpeskillingen anger förvärvsavtalet också att en villkorad tilläggskö-
peskilling ska utgå till Jack Brunsdon & Sons tidigare ägare i det fall 
EBITDA för 2016 når en viss nivå (”Tilläggsbetalningsnivå”).  

Tilläggsbetalningsnivån är högre än Återbetalningsnivån. För detta 
syfte har ett belopp om cirka 5 MSEK erlagts till ett spärrat konto.

Förvärvet är i linje med Inwidos strategi att växa både organiskt 
och via förvärv. Verksamheten säljer fönster och dörrar inklusive  
installation direkt till slutkonsumenten inom premiumsegmentet. 
Försäljningen sker via egna butiker i London-området. Jack Brunsdon 
& Son har ingen egen produktion. Under de två månaderna fram till 
31 december 2015 bidrog bolaget med 13,8 MSEK till koncernens ex-
terna intäkter och påverkade koncernens operationella EBITA negativt 
med 0,8 MSEK, varav 0,3 MSEK i förvärvsrelaterade engångskostnader. 

medarbetare
Medeltalet anställda inom Inwido-koncernen uppgick under  
året till 3 370 (3 340). 

Ett effektivt arbete avseende våra medarbetare är en viktig del 
av vår strategi och arbetet med att etablera en koncernövergripande 
affärskultur och gemensamma värderingar fortsatte under 2015. 

För att nå våra ambitiösa affärsmål, måste vi se till att vi har rätt 
medarbetare både för dagens samt för framtidens uppgifter. 

Vårt arbete med medarbetarfrågor baseras på tre huvudsakliga 
områden: Företagskultur, Kompetensutveckling och Ledarskap.

Företagskultur. Sedan 2011 tillämpar Inwido tre huvudsakliga 
värderingar som ligger till grund för en gemensam företagskultur. 
Dessa värderingar utgör grundläggande riktlinjer för hur vi ska  
bedriva affärer: Consumer in mind, Courage to improve och Competent 
people at hand. 

Kompetensutveckling. Att attrahera och utveckla de mest kom-
petenta, engagerade och bäst lämpade medarbetarna för framtiden 
är avgörande för alla företag. Inwido använder flera verktyg för att 
säkra kompetensen och successionen, däribland uppmuntra intern 
rörlighet, identifiera nödvändiga färdigheter samt verka för en jämn 
könsfördelning och kulturell mångfald.  

Ledarskap. Ett starkt ledarskap är en avgörande faktor för 
framgång – särskilt i en föränderlig och växande organisation med 
lokala verksamheter som Inwido. Vid rekrytering av ledare inom och 
utanför organisationen, lägger vi stor vikt på egenskaper utöver den 
sökandes formella bakgrund. Att utbilda våra ledare är en annan vik-
tig faktor. Under 2011 inledde vi ett skräddarsytt ledarskapsprogram 
för att utbilda och stödja Inwidos nuvarande och framtida ledare. 
Med tiden kommer detta program att skapa en gemensam plattform 
för ledarskap i hela koncernen.

miljö och hållbarhet
Koncernen lägger vikt vid att följa och överträffa lagkraven på  
miljö området och efterleva koncernens miljöpolicy. Av koncernens 
totala nettoomsättning i Sverige härrör en stor del från tillstånds-  
eller anmälningspliktig verksamhet. Koncernens övriga produktions-
enheter har inspekterats av lokala miljömyndigheter och uppfyller 
den lokala miljölagstiftningen.

Dotterbolaget Inwido Sverige AB och dess dotterbolag samt  
Inwido Supply AB och dess svenska dotterbolag är anslutna till ett  
aktivt och målinriktat miljöprogram. Inwidos svenska enheter 
arbetar i ett nätverk med gemensamma miljöfrågor och förbättrings-
projekt. Samtliga Inwido Sveriges produktionsenheter är miljöcerti-
fierade enligt ISO 14001. Samtliga produktionsenheter inom Inwido 
Sverige bedriver verksamhet som klassas som tillstånds- eller anmäl-
ningspliktiga enligt miljöbalken. Prövningsplikten avser förbrukning 
av lösningsmedel och drift av fastbränslepannor. 
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I Sverige bedriver Inwido tillståndspliktiga verksamheter på fem 
driftställen; Lenhovda i Kronobergs län och Vetlanda, Hånger, 
Bankeryd och Sävsjö i Jönköpings län. Tillståndet i Lenhovda avser 
tillverkning av fönster och isolerglasrutor. Tillståndet i Vetlanda  
avser tillverkning av fönster. Tillstånden i Hånger och Bankeryd 
avser tillverkning av dörrar. Prövotillståndet i Sävsjö avser förbe-
handling och pulverlackering av aluminiumprofiler. Anmälnings-
pliktig verksamhet bedrivs på tre driftsställen; Vetlanda i Jönköpings 
län, Hajom i Västra Götalands län samt Väröbacka i Hallands län. 
De anmälningspliktiga anläggningarna följer beslut från respektive 
kommuns miljönämnd. 

Verksamheterna påverkar miljön främst genom utsläpp av lös-
ningsmedel och stoft till luft, från ytbehandling och impregnering 
respektive fastbränslepanna. Reningsanläggningar för lösningsmedel 
finns installerade i Lenhovda, Vetlanda, Hånger och Bankeryd. I Hajom 
och Väröbacka används lösningsmedel i sådan ringa omfattning varför 
inte rening är påkallat. På övriga anläggningar bedrivs ytbehandling 
med vattenburna färger varför rening inte är påkallat. Rökgasrening 

för minskade stoftutsläpp finns installerade på samtliga driftsställen. 
Nuvarande tillstånd täcker förväntad produktionsvolym för 2016.

Inwido arbetar målmedvetet med att minska koncernens ener-
gianvändande, koldioxidutsläpp och andra utsläpp, samt övervaka 
och kontrollera avfall och material med målsättningen att minska 
negativ miljöpåverkan. Andra för Inwido viktiga hållbarhetsrelate-
rade fokusområden är hållbara produkter och affärer samt en säker 
och utvecklande arbetsmiljö. Se avsnittet ”Hållbarhet” för ytterligare 
information om Inwidos hållbarhetsarbete. 

risker och riskhantering
Identifierade väsentliga risker hanteras kontinuerligt på olika nivåer 
inom Inwido och i den övergripande strategiska planeringen. Detta 
möjliggör att Inwido på ett tidigt stadium kan identifiera och hantera 
risker. Vidare rapporterar bolaget löpande i riskrelaterade frågor till 
Inwidos styrelse, som ytterst ansvarar för bolagets riskhantering. 
Inwido delar in risker i finansiella risker, operationella risker samt 
omvärldsrisker. 

Finansiella risker

rISK Hantering/e xponering

Finansiella kreditrisker
Kreditrisker i finansförvaltningen relateras främst till sannolikheten för 
finansiella förluster som härrör från motparters oförmåga att uppfylla 
avtalsenliga förpliktelser som uppstår från finansiella transaktioner  
eller instrument. 

Finansiella kreditrisker begränsas genom att använda sig av motparter  
med en hög kreditvärdighet.

Under 2015 inträffade inga kreditförluster till följd av investeringar  
i likvida medel eller finansiella instrument.

Valutarisker

Transaktionsexponering
Koncernen är utsatt för valutarisk i form av transaktionsexponering som 
uppstår vid köp och försäljning av varor och tjänster i andra valutor än 
respektive koncernföretags lokala valuta.

Koncernen följer en av styrelsen antagen finanspolicy. Transaktions-
exponeringen ska i första hand minimeras genom interna åtgärder  
såsom matchning av flöden och val av faktureringsvaluta. Valutaklausuler 
kan användas om det är avtalsmässigt transparent och möjligt att följa  
upp för att säkerställa att koncernen inte exponeras för några dolda valuta-
risker. I andra hand ska finansiella instrument användas för att reducera 
valutarisker. 

Valutasäkring sker med en löptid upp till 12 månader och bygger på  
den senaste tillgängliga prognosen. Valutasäkringar skall uppfylla följande 
förhållanden med en tillåten avvikelse på cirka +/- 20 procentenheter:  

Säkrings Säkrings 
horisont grad

1-3 månader  70%
4-6 månader  60%
7-9 månader  40%
10-12 månader  20%

Avtalade framtida betalningar för  
anläggningstillgångar i utländsk valuta  
kan säkras upp till hela kostnaden.

Ingen valutasäkring är nödvändig  
om nettoexponeringen för någon  
enskild valuta är mindre än motsvarande  
500 000 euro på årsbasis.

Omräkningsexponering
När dotterbolagens balansräkningar i lokal valuta omräknas till  
svenska kronor uppstår en omräkningsdifferens, som beror på att 
innevarande år omräknas till en annan bokslutskurs än föregående år. 
Resultaträkningen omräknas till genomsnittskursen under året medan 
balansräkningen omräknas till kursen den 31 december. Omräknings-
exponeringen utgör den risk som omräkningsdifferensen representerar  
i form av förändringen i det egna kapitalet.

Koncernen säkrar inte denna risk. En årlig analys genomförs avseende  
utvecklingen av omräkningsexponeringen samt riskerna relaterade till 
denna. Se not 2.
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Ränterisker
Med ränterisk avses hur förändringar i marknadsräntorna påverkar  
kassaflödet och resultatet i koncernen samt värdet på finansiella  
instrument.

Hantering av koncernens ränteexponering är centraliserad, vilket  
innebär att den centrala ekonomifunktionen ansvarar för att identifiera  
och hantera denna exponering enligt den av styrelsen antagna finans-
policyn. Andelen bruttolån med fast ränta får maximalt utgöra 50 procent.  
Den genomsnittliga räntebindningen på koncernens bruttoupplåning  
får maximalt uppgå till tre år. 

Finansierings- och likviditetsrisker
Med finansierings- och likviditetsrisk avses risken att refinansiering  
av förfallande lån försvåras eller blir kostsam samt att betalnings-
förpliktelser inte kan uppfyllas till följd av otillräcklig likviditet eller 
svårigheter att erhålla extern finansiering.

Inwido strävar efter god planering och framförhållning avseende finansie-
ringsfrågor med målet att Inwido alltid kommer att erbjudas kostnadseffektiv 
finansiering till goda marknadsvillkor för jämförbara låntagare. För att säker-
ställa god betalningsförmåga är Inwidos mål att det ska finnas likviditet eller 
kreditfaciliteter i tillräcklig utsträckning. Koncernens skuldsättningsgrad 
samt prognoser för koncernens likviditet följs upp kontinuerligt. Se not 2.

Operationella risker

rISK Hantering/e xponering

Risk för kundförluster
Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden att erlägga 
betalning avseende kundfordringar utgör en kundkreditrisk.

Inwido minskar motpartsrisken relaterad till kunder genom att tillämpa  
Inwidos kreditpolicy. Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid infor-
mation om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kredit-
upplysningsföretag. Risken för kreditförluster begränsas också genom 
kreditförsäkringar, som täcker merparten av Inwidos försäkrings bara  
kundfordringar. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs av kunder med  
låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. Vidare analyseras kund-
fordringarna kontinuerligt utifrån en åldersanalys. Kreditrisk bedömningen 
hanteras primärt av respektive dotterbolag.

På balansdagen föreligger ingen signifikant koncentration av kund-
kreditexponering. Se not 2.

Risk för reklamationer och produktansvar
Inwido kan drabbas av kostnader för att rätta till fel i levererade  
produkter och i förekommande fall installation samt eventuella skade-
ståndsansvar rörande person och egendom.

Inwido eftersträvar att begränsa dessa risker genom att följa lokalt  
anpassade rutiner för kvalitetssäkring samt genom omfattande tester av 
koncernens produkter. Under 2015 uppgick reklamationskostnaderna till 
1,9 (1,7) procent av nettoomsättningen.

Humankapitalrisk
Det är viktigt för Inwido att kunna attrahera och behålla kvalificerade 
medarbetare. Förlust av nyckelpersoner kan påverka koncernens  
intjäningsförmåga på ett negativt sätt.

Inwido arbetar aktivt för att säkerställa återväxten och identifiera framtida 
ledare. Ledande befattningshavare utvärderas regelbundet i syfte att iden-
tifiera behov av löpande fortbildning och kompetensutveckling. Förutom 
marknadsmässig lönesättning har Inwido också olika former av incita-
mentsprogram för nyckelpersoner inom koncernen.

Risk för driftstopp
Inwido kan av olika skäl såsom haveri, brand, strejker och natur-
katastrofer, drabbas av driftstopp.

Inwido genomför tillsammans med försäkringsrådgivare regelbundna 
riskinspektioner av tillverkande enheter. Resultat av dessa inspektioner 
används för att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för  
avbrott och olyckor i verksamheten. Inwido har till viss del möjlighet att 
flytta produktion till andra enheter, främst inom respektive marknad,  
ifall någon enhet skulle slås ut.

Inwido strävar också efter ett väl fungerande samarbete med de lokala 
fackliga organisationerna, vilket minskar risken för konflikter och strejker.

Risk förknippad med produktutveckling
Inwidos uthålliga intjäning och konkurrenskraft är delvis beroende av  
förmågan att utveckla och sälja nya innovativa produkter och lösningar 
som efterfrågas av kunderna. Under senare år har marknadskraven ökat 
bland annat vad gäller produkternas energiprestanda. Omfattande och 
framgångsrik produktutveckling från konkurrenters sida kan medföra 
risker i form av försämrad försäljning för Inwido, liksom att Inwido i 
framtiden måste investera betydande ytterligare belopp i egen produkt-
utveckling. Vidare kan företag som för närvarande arbetar inom närlig-
gande områden bestämma sig för att etablera sig inom Inwidos verksam-
hetsområden.

Genom Inwidos starka marknadsnärvaro fångas förändringar, trender  
och nya krav upp från kunder och andra intressenter, vilket ligger till  
grund för en fokuserad satsning på en kontinuerlig vidareutveckling av 
produktportföljen. En viktig del av Inwidos strategi är att utveckla nya 
produkter inom de områden Inwido bedömer som viktiga för en fortsatt 
tillväxt och för att bevaka marknadsandelar. Inwido prioriterar bland  
annat utvecklingen av nya produkter för det smarta hemmet.
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Affärsutvecklingsrisker
Risker förknippade med affärsutveckling såsom företagsförvärv och  
koncernens långsiktiga strategiska inriktning.

I samband med förvärv finns det en risk för att det uppstår  
verksamhetsrisker förknippade med de förvärvade bolagen. Etableringar 
på nya marknader kan också medföra oförutsedda kostnader för Inwido. 
Utöver bolagsspecifika och geografiska risker kan det förvärvade företa-
gets relationer med nyckelpersoner, kunder och leverantörer komma att 
påverkas negativt. Det finns också en risk att integrationsprocesser kan 
komma att ta längre tid än beräknat, bli mer kostsamma än förväntat 
samt att beräknade synergier helt eller delvis uteblir. Detta kan medföra 
att de tillgångsvärden som är hänförliga till förvärven (goodwill) inte  
kan realiseras och följaktligen kan behöva skrivas ned.

Inwido har upprättat och vidareutvecklar rutiner för analys, genomförande, 
uppföljning och integration av förvärv, inklusive så kallad due diligence. 
Risker förknippade med koncernens långsiktiga planering hanteras i första 
hand en gång om året då styrelsen fastställer koncernens strategiska plan.

Företagsstyrnings- och policyrisker
Risker förknippade med att befattningshavare i koncernen fattar  
beslut som inte överensstämmer med Inwidos strategi, interna riktlinjer 
och policydokument. Vidare kan anställda inom Inwido och andra per-
soner som är närstående till Inwido, liksom dess kunder och leverantörer, 
utföra handlingar som är oetiska, brottsliga (t.ex. brott mot tillämplig 
korruptions- och mutlagstiftning) eller på annat sätt strider mot tillämp-
liga lagar och regler eller Inwidos interna riktlinjer och policydokument. 
Om Inwidos internkontroll och andra åtgärder för att säkerställa att  
lagar, regler, interna riktlinjer och policydokument efterlevs visar sig  
vara otillräckliga kan Inwidos renommé komma att skadas och dess  
verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

Inwido utvecklar löpande interna kontrollrutiner. Exempel på dessa  
är arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, 
rapporteringsinstruktioner samt Inwidos uppförandekod.

Försäkringsrisker
Försäkringsrisken avser de kostnader Inwido kan drabbas av på grund  
av ett otillräckligt försäkringsskydd avseende produkt, egendom,  
avbrott, ansvar, miljö, transport, liv och pensioner.

Koncernen har ett samordnat program för försäkringar och tecknar  
försäkringar i den mån det bedöms affärsmässigt motiverat. Samtidigt 
pågår ett ständigt arbete med att minimera riskerna i verksamheten genom 
proaktiva åtgärder. Även Inwidos ledande befattningshavare och styrelse-
ledamöter har ett försäkringsskydd. Inwido gör bedömningen att försäk-
ringsskyddet är ändamålsenligt för de risker som verksamheten vanligtvis 
kan vara förenad med. Det finns givetvis ingen garanti att Inwido inte 
kommer att ådra sig förluster utöver vad dessa försäkringsskydd täcker.

Risk förknippad med IT-system
Inwidos förmåga att på ett effektivt och säkert sätt hantera försäljning 
och annan affärskritisk verksamhet är beroende av att Inwidos IT-system 
och -processer fungerar väl och utan avbrott. Sådana system kan störas 
av bl.a. mjukvarufel, datavirus, dataintrång, sabotage och fysiska skador. 
Inom Inwido används flera olika affärssystem. Merparten av dessa är  
specialanpassade och kommunicerar inte med varandra, något som  
medför visst dubbelarbete och ökad risk för misstag i samband med  
t.ex. koncernintern försäljning. Specialanpassade affärssystem kan även 
innebära att Inwido är beroende av extern och intern nyckelkompetens 
samt att tillgången till extern kompetens avseende koncernens affärs-
system är begränsad. 

Inwido har sedan slutet av 2014 inlett ett arbete med att centralisera IT. 
Detta kommer att innebära en ökad samverkan mellan affärsenheterna 
inom Inwido och kommer underlätta den framtida användningen av 
gemensamma system. Inwido fokuserar vidare på att behålla och i lämplig 
mån sprida relevant IT kompetens internt för att minimera sårbarheten 
avseende unika affärssystem. 

Risk förknippad med leverantörer
Inwidos produkter består av komponenter från flera olika leverantörer. 
För att kunna tillverka, sälja och leverera produkter är Inwido beroende 
av att externa leverantörer uppfyller överenskomna krav vad gäller exem-
pelvis mängd, kvalitet och leveranstider. Felaktiga, försenade eller ute-
blivna leveranser från leverantörer kan innebära att Inwidos leveranser i 
sin tur försenas eller måste avbrytas, blir bristfälliga eller felaktiga. 

Inwido har inte full insyn i sina leverantörers verksamhet och kan följ-
aktligen endast i begränsad omfattning kontrollera att Inwidos arbete för 
att leverantörernas verksamhet ska bedrivas på ett hållbart och ansvars-
fullt sätt får genomslag. Inwido är därför även utsatt för risken att leveran-
törer agerar på ett sätt som kan skada Inwidos rykte och varumärken.

Inwido har nära samarbeten med ledande leverantörer inom respektive 
komponentgrupp och reducerar även risken för en eventuell beroende-
ställning genom försörjning via alternativa leverantörer. Vidare har Inwido 
utarbetade beredskapsplaner för den mest kritiska komponentförsörjningen, 
och dessa planer granskas årligen. För att säkra tillgången och öka kontrol-
len av värdekedjan har Inwido även ett antal egna bolag som bland annat 
tillverkar isolerglas och beslag samt förädlar aluminiumprofiler.

Inwido har åtagit sig ett ansvarsfullt företagande och vill att detta 
ansvar ska genomsyra hela värdekedjan. Som en del härav kräver Inwido att 
samtliga leverantörer tar del av och skriver under Inwidos uppförandekod 
för affärspartners.
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Omvärldsrisker
rISK Hantering/e xponering

Marknadsrisk
Efterfrågan på Inwidos produkter påverkas bland annat av aktiviteten  
på bostadsmarknaden och det generella konsumentförtroendet.  
Nybyggnationsmarknaden är mer cyklisk än renoveringsmarknaden.  
Vid en generell ekonomisk nedgång och lägre byggaktivitet kan efter-
frågan på Inwidos produkter och tjänster minska. Politiska beslut kan 
också ha ett inflytande och påverka kundernas efterfrågan oberoende  
av konjunkturutvecklingen (se Politiska beslut nedan).

Inwido har en närvaro i ett stort antal länder och i olika marknadssegment, 
vilket till viss del balanserar de olika landsspecifika riskerna. Vidare sker  
en majoritet av Inwidos försäljning i den mindre cykliska konsumentmark-
naden. Inwidos verksamhet påverkas också positivt av klimatdebatten och 
de ökande kraven på energieffektivt boende, vilket inte påverkas nämnvärt 
av konjunkturen.

Konkurrens
Inwido är verksamt på marknader som främst består av ett stort antal 
lokala konkurrenter men som även inkluderar företag med gränsöver-
skridande verksamhet. 

Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar med en stark 
marknadsposition i flertalet av sina marknader. Inwido har genom sin 
storlek en möjlighet att utvinna stordriftsfördelar och dra nytta av ”best 
practice” inom bland annat inköp, produktutveckling, produktion och 
processer. Inwido strävar kontinuerligt efter att möta kundernas behov i 
form av nya innovativa och energieffektiva produkter med attraktiv design. 
Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för koncernens framtida 
konkurrenskraft.

Råvarupriser
Inwido är beroende av löpande leveranser av trä, glas, aluminium, beslag 
med mera. Bristande tillgång kan innebära ökade kostnader och i vissa 
fall även driftsproblem. Normalt finns det en viss förskjutning mellan 
justering av inpris och utpris beroende på ingångna avtal på inköps- och 
kundsidan. Förändrade prisnivåer påverkar Inwidos inköpspriser med en 
fördröjning på upp till sex månader.

Inwido har byggt upp mångåriga relationer med sina viktigaste leveran-
törer. Inwidos centrala inköpsorganisation samordnar inköp av de stora 
materialslagen. Genom att centralisera inköpen kan Inwido förbättra sin 
förhandlingsposition och reducera materialkostnaderna. 

Politiska beslut
Politiska beslut kan påverka efterfrågan i både positiv och negativ  
riktning. Politiska beslut inkluderar bland annat förändringar i skatte-
lagstiftning i länder i vilka Inwido har verksamhet. Förändring av 
beskattning och subventioner av bostäder och bostadsbyggande kan i  
förlängningen påverka efterfrågan på Inwidos produkter och tjänster.  
Vidare kan förändrade normer och regler avseende bostadsbyggande 
ställa krav på förändrat produktutbud på specifika marknader.

Koncernen är huvudsakligen verksam i länder där risken för politiska beslut 
som drastiskt förändrar marknadsförutsättningarna bedöms som relativt 
låg. Vidare är Inwido engagerade i lokala branschorganisationer, vilket ofta 
i ett tidigt skede ger Inwido en god insyn i omvärldsförändringar som kan 
påverka Inwidos affärsverksamhet.

Risk för rättstvister
Denna risk avser de kostnader som koncernen kan drabbas av som en 
följd av att driva rättsprocesser, kostnader i samband med förlikning  
och kostnader för utdömda skadestånd.

Inwido gör bedömningen att det inte finns några tvister som kan få  
någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning. Inwido gör  
i förekommande fall reserveringar för eventuella bedömda förlustrisker.

Skatterisker
Inwido bedriver verksamhet i flera länder. Verksamheten, inklusive 
genomförandet av transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet 
med Inwidos tolkning av tillämpliga skattelagar, skatteavtal och andra 
bestämmelser på skatterättens område samt berörda skattemyndigheters 
krav. Det är inte säkert att Inwidos tolkning av nämnda lagar, avtal,  
andra bestämmelser samt krav i alla delar är korrekt.

Inwido arbetar efter riktlinjerna i Inwidos internprispolicy. 

väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 14 mars 2016 tecknade Inwido avtal om att förvärva 25 procent 
av aktierna i det danska fönsterföretaget Outrup Vinduer & Døre. 
Parterna har också avtalat att resterande aktier kommer att förvärvas 
under inledningen av 2018 (65%) och 2019 (10%). Förvärvet stärker 
Inwidos position på den danska marknaden och förväntas skapa 
betydande möjligheter för expansion och synergier med Inwidos 
existerande verksamheter.

Outrup, som grundades 1968 av Harry Ringgaard vars son Mogens 
nu leder och är huvudägare till bolaget, säljer och producerar fönster 
och dörrar i trä och trä/aluminium för den danska marknaden.  
Företaget har en stark position framförallt i snickarledet och är foku-
serat på energieffektiva och moderna fönster- och dörrlösningar. 

Outrup har cirka 150 anställda och produktionen sker vid fabri-
ken i Outrup på Mors i Danmark. Försäljningen under 2015 uppgick 
till ca DKK 180 miljoner. I och med förvärvsavtalets struktur kom-
mer samordning med Inwidos övriga verksamheter inte att inledas 
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förrän tidigast i januari 2018. Det är också först då de huvudsakliga 
synergierna kommer att uppstå. Förvärvet förutsätter godkännande 
av berörda konkurrensmyndigheter.

moderbolaget
Moderbolaget är ett aktiebolag, registrerat och med säte i Sverige.  
Moderbolaget Inwido AB (publ) är ett renodlat holdingbolag utan 
egen operativ verksamhet. Moderbolagets resultat avser i huvudsak 
nettot av intäkter avseende koncerngemensamma tjänster med  
avdrag för löner, ersättningar och räntekostnader. 

aktien och ägarförhållanden
Inwidoaktien noterades på Nasdaq Stockholm, i Mid-Cap-segmentet, 
den 26 september 2014. Inwido AB:s betalda och registrerade aktie-
kapital den 31 december 2015 var 231 870 112 SEK och antalet emitte-
rade och registrerade aktier uppgick till 57 967 528 aktier. Bolaget har 
en (1) aktieserie. Varje aktie berättigar ägaren till en röst vid bolags-
stämma. Den 31 december 2015 var slutkursen 111 SEK och mark-
nadsvärdet 6 434 MSEK. Vid årsskiftet innehade den enskilt största 
aktieägaren, Fjärde AP-fonden, 9,8 procent av aktierna. Se ”Inwido-
aktien” sid 86 för ytterligare information om aktien och aktieägare. 

riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor 
för koncernledningen 2015
Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer  
för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befatt-
ningshavare. Följande riktlinjer antogs av en extra bolagsstämma  
den 27 augusti 2014: 

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara 
baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd 
blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga 
förmåner och villkor vid uppsägning. Kontant ersättning ska utgöras 
av fast lön och rörlig ersättning. Fast lön och rörlig ersättning ska 
vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den 
rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta 
mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst 
utgöra 50 procent av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även 
utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Program för rörlig  
ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekono-
miska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta 
utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som 
rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare,  
anställda och övriga intressenter. Pensionsförmåner ska vara premie-
baserade. Pensionsåldern för verkställande direktören ska vara  
60 år och för övriga ledande befattningshavare 65 år. Rörlig ersätt-
ning motsvarande högst 50 procent av maximal rörlig ersättning  
ska vara pensionsgrundande för medlemmar i ledningsgruppen.  
För verkställande direktören ska gälla att pensionsavsättning sker 
med 30 procent av den fasta lönen. Andra förmåner än fast lön,  
rörlig ersättning och pensionsförmåner ska tillämpas med restrik-
tivitet. Löneväxling mot bilförmån eller pensionsförmån får före-
komma. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag  
ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta 
lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen ska ha  
rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda  

skäl som motiverar det. Om riktlinjerna frångåtts ska skälen för  
detta redovisas vid nästkommande årsstämma. I den mån styrelse-
ledamot utför arbete för Inwidos räkning, vid sidan av styrelse-
arbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete 
kunna utgå. Vid uppsägning av anställningsavtalet från bolagets  
sida har verkställande direktören rätt till ersättning under 18 måna-
der. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en  
uppsägningstid på 6 månader. För övriga ledande befattningshavare 
gäller 12 respektive 6 månader.

styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och  
andra anställningsvillkor för koncernledningen 2016
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman 2016 oförändrade  
riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till  
ledande befattningshavare. 

Bolagsstyrningsrapport 
Se separat Bolagsstyrningsrapport sid 34-37. 

Förslag till beslut om vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande medel  
i moderbolaget:

Överkursfond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 092 150
Balanserat resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 827 143
Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 597 180

summa seK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 362 516 473

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att  
samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel  
disponeras på följande sätt: 

Till aktieägarna utdelas 2,50 SEK per aktie . . . . . . . . . . 144 918 820
I ny räkning överföres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 217 597 653

summa seK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 362 516 473

Styrelsen föreslår att utdelningen för räkenskapsåret 2015 fastställs 
till 2,50 SEK per aktie (2,00). Avstämningsdag för rätt att erhålla 
utdelning föreslås bli den 12 maj 2016. Om årsstämman beslutar i 
enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas den  
17 maj 2016.

Utsikter för 2016
Vår uppfattning är att den underliggande efterfrågan för våra  
produkter och tjänster är stabil och vi följer också vår strategiska plan 
på ett bra sätt. Det innebär att omställningen mot mer konsument-
affärer fortsätter, vi tittar kontinuerligt över vår kapacitet och struk-
tur för att om möjligt hitta ytterligare effektiviseringar och vi har  
intensifierat arbetet med såväl den organiska som den förvärvs-
baserade tillväxten. Utvecklingen i omvärlden, både politiskt och 
finansiellt, är däremot fortsatt osäker med många risker som kan 
påverka vår affär negativt. Något vi påverkas av i lika stor grad som 
många andra. 
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Rapport över totalresultat för koncernen
1 januari – 31 december, mseK  not 2015 2014

Nettoomsättning  3 5 220,1 4 915,8
Kostnad för sålda varor  10 -3 937,2 -3 742,0

Bruttoresultat   1 282,9 1 173,8

Övriga rörelseintäkter  6 10,6 12,6
Försäljningskostnader  10 -468,7 -454,7
Administrationskostnader  9, 10 -324,2 -315,3
Forsknings- och utvecklingskostnader  10 -39,3 -31,0
Övriga rörelsekostnader  7 -2,4 -13,1
Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat  15 1,2 2,1

rörelseresultat   8, 25 460,2 374,2

Finansiella intäkter  11 7,8 8,7
Finansiella kostnader  11 -47,1 -130,2

Finansnetto   -39,3 -121,5

resultat före skatt   420,8 252,7

Skatt  12 -125,2 -71,7

Årets resultat   295,7 181,0

Övrigt totalresultat
poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Omräkningsdifferenser, utländska verksamheter   -80,8 87,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat   - -

Årets övrigt totalresultat   -80,8 87,4

Årets totalresultat   214,8 268,4

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare   295,6 180,9
Innehav utan bestämmande inflytande   0,1 0,1

   295,7 181,0

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare   214,8 268,1
Innehav utan bestämmande inflytande   0,0 0,3

   214,8 268,4

resultat per aktie
Före utspädning (SEK)  20 5,10 3,12

efter utspädning (seK)   5,10 3,12



 Årsredovisning 2015         |          Inwido AB (publ) 51

f i n a n s i e l l a  r a p p o r t e r

Rapport över finansiell ställning i koncernen
per den 31 december, mseK  not 2015 2014

tillgångar  2
Immateriella anläggningstillgångar  13 3 239,5 3 284,4
Materiella anläggningstillgångar  14 628,9 636,5
Andelar i intresseföretag  15 11,2 10,4
Finansiella placeringar  17 4,9 2,1
Uppskjutna skattefordringar  12 74,2 81,2
Långfristiga fordringar  17 34,8 35,2

summa anläggningstillgångar   3 993,4 4 049,7

Varulager  18 400,8 425,3
Skattefordringar   55,0 24,9
Kundfordringar  17 419,4 421,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   43,8 40,1
Övriga fordringar  17 49,1 45,4
Likvida medel  17, 19 244,6 87,6

summa omsättningstillgångar   1 212,6 1 044,6

summa tillgångar   5 206,0 5 094,3

eget kapital  20
Aktiekapital   231,9 231,9
Övrigt tillskjutet kapital   943,5 943,5
Övriga reserver   -33,0 47,8
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat   1 748,6 1 569,4

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   2 891,0 2 792,5

innehav utan bestämmande inflytande   -0,1 0,8

summa eget kapital   2 890,9 2 793,3

skulder  2
Långfristiga räntebärande skulder  21 1 090,3 1 141,1
Uppskjutna skatteskulder  12 86,8 88,1
Övriga skulder   9,5 7,1

summa långfristiga skulder   1 186,6 1 236,3

Övriga kortfristiga räntebärande skulder  21 47,5 93,9
Övriga avsättningar  23 108,9 38,9
Leverantörsskulder   349,9 330,4
Skatteskulder   122,9 78,6
Övriga skulder   161,7 141,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  24 337,5 382,0

summa kortfristiga skulder   1 128,5 1 064,6

summa skulder   2 315,1 2 301,0

summa eget kapital och skulder   5 206,0 5 094,3

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26.
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

      innehav utan 
  Övrigt Om- Balan-   bestäm- totalt 
 aktie- tillskjutet räknings- serade  mande eget 
2014, mseK kapital  kapital  reserv vinstmedel  summa inflytande kapital

ingående eget kapital 2014-01-01 231,9 943,5 -39,4 1 388,6 2 524,5 1,0 2 525,5

Årets resultat    180,9 180,9 0,1 181,0

Övrigt totalresultat
Årets förändring av omräkningsreserv (valutakursdiff)   87,2  87,2 0,1 87,4

Övrigt totalresultat för perioden   87,2  87,2 0,1 87,4

summa totalresultat för perioden,  
exkl . transaktioner med bolagets ägare   87,2 180,9 268,1 0,3 268,4

transaktioner med koncernens ägare
Förvärv av andel i Innehav  
utan bestämmande inflytande    -0,1 -0,1 -0,5 -0,6

summa transaktioner med koncernens ägare - - - -0,1 -0,1 -0,5 -0,6

Utgående eget kapital 2014-12-31 231,9 943,5 47,8 1 569,4 2 792,5 0,8 2 793,3

 
 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

      innehav utan 
  Övrigt Om- Balan-   bestäm- totalt 
 aktie- tillskjutet räknings- serade  mande eget 
2015, mseK kapital  kapital  reserv vinstmedel  summa inflytande kapital

ingående eget kapital 2015-01-01 231,9 943,5 47,8 1 569,4 2 792,5 0,8 2 793,3

Årets resultat    295,6 295,6 0,1 295,7

Övrigt totalresultat
Årets förändring av omräkningsreserv (valutakursdiff)   -80,8  -80,8 0,0 -80,8

Övrigt totalresultat för perioden   -80,8  -80,8 0,0 -80,8

summa totalresultat för perioden,  
exkl . transaktioner med bolagets ägare   -80,8 295,6 214,8 0,0 214,8

transaktioner med koncernens ägare
Utdelning    -115,9 -115,9 0,0 -115,9
Förvärv/ avyttring av andel i Innehav  
utan bestämmande inflytande    -0,4 -0,4 -1,0 -1,4

summa transaktioner med koncernens ägare - - - -116,3 -116,3 -1,0 -117,3

Utgående eget kapital 2015-12-31 231,9 943,5 -33,0 1 748,6 2 891,0 -0,1 2 890,9
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Rapport över kassaflöden för koncernen
1 januari – 31 december, mseK  not 2015 2014

Den löpande verksamheten  19
Resultat före skatt   420,8 252,7
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
 - Av- och nedskrivning av tillgångar   141,9 133,5
 - Avsättningar   69,3 -30,8
 - Orealiserade kursdifferenser   16,2 -14,5
 - Realisationsresultat   -1,0 -5,8
 - Förändring avsättning syntetisk option   - 51,4
 - Förändringar av värde derivat   -6,3 -3,8
 - Resultatandel från Intressebolag   -1,2 -1,7
Betald inkomstskatt   -106,2 -86,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  533,5 294,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager   14,9 26,9
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   -34,3 70,7
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder   5,2 -82,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten   519,4 309,6

investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -113,4 -154,8
Avyttring av materiella anläggningstillgångar   2,5 11,1
Förvärv av immateriella tillgångar   -28,6 -18,7
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan  5 -36,8 -184,7
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan  5 - -0,5
Avyttring av finansiella tillgångar   -6,5 5,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -182,9 -342,7

Finansieringsverksamheten
Förvärv av andel i innehav utan bestämmande inflytande  5 -1,3 -
Utbetald utdelning till moderbolagets ägare   -115,9 -
Upptagna lån   6,2 978,5
Amortering av lån   -56,8 -902,5
Amortering av leasingskuld   -9,5 -6,3
Aktieägartillskott erhållet   - 89,6
Koncernbidrag lämnat   - -116,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -177,3 42,9

Årets kassaflöde   159,2 10,0
Likvida medel vid årets början   87,6 76,6
Valutakursdifferens i likvida medel   -2,2 1,0

likvida medel vid årets slut   244,6 87,6

Betalda räntor   -28,0 -47,4
Erhållna räntor   2,0 3,4
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Resultaträkning för moderbolaget
1 januari – 31 december, mseK  not 2015 2014

Nettoomsättning  3 68,6 63,2

Bruttoresultat   68,6 63,2

Administrationskostnader  9 -71,4 -88,1
Övriga rörelseintäkter  6 0,1 1,5
Övriga rörelsekostnader  7 - -

rörelseresultat   8 -2,7 -23,5

resultat från finansiella poster:
Resultat från andelar i koncernföretag  11 51,3 -146,8
Resultat från andelar i intresseföretag  15 0,0 0,0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 11 - -
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   11 24,4 18,6
Räntekostnader och liknande resultatposter  11 -31,5 -88,7

resultat efter finansiella poster   41,5 -240,3

Bokslutsdispositioner
Skillnad mellan avskrivning enligt plan och bokförda avskrivningar   0,0 -0,4
Erhållet koncernbidrag   274,4 130,5
Lämnat koncernbidrag   -35,2 -60,1

resultat före skatt   280,6 -170,2

Skatt  12 -50,0 -10,3

Årets resultat   230,6 -180,5

Moderbolagets rapport över totalresultat
poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets resultat   230,6 -180,5
Årets övrigt totaltresultat   - -

Årets övrigt totaltresultat   - -

Årets totaltresultat   230,6 -180,5
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Balansräkning för moderbolaget
per den 31 december, mseK  not 2015 2014

tillgångar
anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  13 0,7 1,1
Materiella anläggningstillgångar  14 0,1 0,1

Finansiella anläggningstillgångar:
Andelar i koncernföretag   28 2 043,9 1 934,2
Andelar i intresseföretag  15 1,1 1,0
Fordringar på koncernföretag  16 1 169,8 1 099,2
Uppskjutna skattefordringar  12 4,5 3,3
Övriga fordringar   2,6 -

summa finansiella anläggningstillgångar   3 221,8 3 037,7

summa anläggningstillgångar   3 222,6 3 038,9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar:
Skattefordringar   - 8,3
Fordringar på koncernföretag  16 64,6 75,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1,3 0,2
Övriga fordringar   0,0 0,0

summa kortfristiga fordringar   65,9 83,5

likvida medel   146,5 -

summa omsättningstillgångar   212,4 83,5

summa tillgångar   3 435,0 3 122,4

eget kapital och skulder
eget kapital  20
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (57 968 tusen aktier)   231,9 231,9
Reservfond   55,3 55,3
Fritt eget kapital:
Överkursfond   888,1 888,1
Balanserat resultat   243,8 540,2
Årets resultat   230,6 -180,5

summa eget kapital    1 649,8 1 535,1

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan   0,4 0,4

summa obeskattade reserver   0,4 0,4

långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  22 1 085,8 1 126,3
Skulder till koncernföretag   628,0 395,9
Övriga skulder   7,8 5,4

summa långfristiga skulder   1 721,6 1 527,6

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag   0,4 1,2
Skulder till kreditinstitut  22 - 29,7
Leverantörsskulder   6,6 1,5
Aktuella skatteskulder   31,0 -
Övriga skulder   10,8 8,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  24 14,5 18,7

summa kortfristiga skulder   63,3 59,4

summa eget kapital, obeskattade reserver och skulder    3 435,0 3 122,4

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget
per den 31 december, mseK  not 2015 2014

Ställda säkerheter  26 12,6 9,8
Eventualförpliktelser  26 1 175,8 1 284,7
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Rapport över förändring i eget kapital för moderbolaget
 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

       totalt 
 aktie- reserv-   Överkurs- Balanserat Årets eget 
2014, mseK kapital fond  fond resultat resultat  kapital

ingående eget kapital 2014-01-01 231,9 55,3  888,1 501,2 39,0 1 715,5
Årets resultat      -180,5 -180,5
Årets övrigt totalresultat      - -

Årets totalresultat      -180,5 -180,5

Vinstdisposition     39,0 -39,0 -

transaktioner med koncernens ägare
Utdelning     -  -

Utgående eget kapital 2014-12-31 231,9 55,3  888,1 540,2 -180,5 1 535,1 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

       totalt 
 aktie- reserv-   Överkurs- Balanserat Årets eget 
2015, mseK kapital fond  fond resultat resultat  kapital

ingående eget kapital 2015-01-01 231,9 55,3  888,1 540,2 -180,5 1 535,1
Årets resultat      230,6 230,6
Årets övrigt totalresultat      - -

Årets totalresultat      230,6 230,6

Vinstdisposition     -180,5 180,5 -

transaktioner med koncernens ägare
Utdelning     -115,9  -115,9

Utgående eget kapital 2015-12-31 231,9 55,3  888,1 243,8 230,6 1 649,8
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
1 januari – 31 december, mseK  not 2015 2014

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   41,5 -240,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
 - Av- och nedskrivning av tillgångar   75,9 147,2
 - Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar   - -
 - Förändringar av värde derivat   -1,7 -2,7
 - Resultatandel från Intressebolag   -0,1 0,0
 - Orealiserade kursdifferenser   -7,3 -16,2
Betald inkomstskatt   -42,8 -48,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  65,4 -160,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager   - -
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   248,4 1,4
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder   -1,1 35,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten   312,7 -124,3

investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   - -
Nyemission och lämnade aktieägartillskott till dotterföretag  28 -185,2 -195,2
Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan   - -0,5
Investeringar av finansiella tillgångar   -74,3 -339,0
Avyttring av finansiella tillgångar   - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -259,5 -534,7

Finansieringsverksamheten
Optionspremie   - -
Utbetald utdelning   -115,9 -
Upptagna lån   209,3 645,6
Amortering av lån   - -
Aktieägartillskott erhållet   - 89,6
Koncernbidrag lämnat   - -76,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   93,4 658,9

Årets kassaflöde   146,6 -
Likvida medel vid årets början   - -

likvida medel vid årets slut   146,6 -

Erhållen ränta   24,4 18,6
Erlagd ränta   -20,5 -15,5
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 NoT 1    redovisningsprinciper 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av International  
Accounting Standards Board (IASB), sådana de antagits av EU.  
Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. 

värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av  
koncernens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings-
värden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas 
till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde består av derivatinstrument och finansiella tillgångar 
klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultatet.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för koncernen. Det innebär att de finansiella 
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte 
annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella  
rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver 
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt 
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinci-
perna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbun-
det. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen 
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av före-
tagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande in-
verkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som 
kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella 
rapporter beskrivs närmare i not 30.

ändrade redovisningsprinciper
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som koncernen 
tillämpar från och med 1 januari 2015. Övriga ändringar av IFRS 
med tillämpning från och med 1 januari 2015 har inte haft någon 
väsentlig effekt på koncernens redovisning.

IFRIC 21 Avgifter: Tolkningsuttalandet behandlar hur olika 
avgifter som är ålagda av staten ska redovisas. IFRIC 21 gäller för av-
gifter som faller inom ramen för IAS 37 samt för åtaganden att betala 
avgifter som är säkra till belopp och tidpunkt. IFRIC 21 gäller inte för 
inkomstskatter (IAS 12) och böter. Bara redovisning av skuldsidan 
behandlas och inte huruvida debetsidan är en kostnad eller tillgång. 
Uttalandet har inneburit att skuld för fastighetsskatt redovisas per 
den 1 januari då skyldigheten att betala skatten uppkommer. Hela 
skulden redovisas den 1 januari samtidigt som en förutbetald kost-
nad avseende fastighetsskatt redovisas.

nya iFrs och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande 
räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa 
finansiella rapporter. Dessa nya och ändrade IFRS med framtida 
tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på 
företagets finansiella rapporter.

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finan-
siella instrument. IFRS 9 skall tillämpas på räkenskapsår som startar 

1 januari 2018 och tidigare tillämpning är tillåten givet att EU antar 
standarden, vilket förväntas ske under andra halvåret 2016. Koncer-
nen har ännu inte analyserat effekten av införandet på de finansiella 
rapporterna, men baserat på koncernens nuvarande struktur och 
affärsverksamhet väntas ikraftträdandet inte ha någon väsentlig 
påverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 15 är den nya intäktsstandarden vilken enligt IASB skall 
tillämpas på räkenskapsår som startar 1 januari 2018. Tidigare till-
lämpning är tillåten givet att EU antar standarden, vilket förväntas 
ske under andra halvåret 2016. Koncernen har ännu inte analyserat 
de eventuella effekterna av införandet av IFRS 15 på principerna för 
intäktsredovisning vilka tillämpas idag. En sådan analys kommer att 
genomföras framåt och det kan i nuläget inte uteslutas att IFRS 15 
kommer att påverka dagens principer, huruvida det blir en väsentlig 
påverkan på de finansiella rapporterna kan inte bedömas idag.

Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förvän-
tas inte komma att ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella 
rapporter.

rörelsesegmentsrapportering
Rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från 
vilken den kan generera intäkter och ådraga sig kostnader och för 
vilken det finns fristående finansiell information tillgänglig.
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som lämnas till den högsta verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 
rörelsesegmentets resultat. Som högste verkställande beslutsfattare i 
det här sammanhanget har koncernen identifierat koncernens  
VD och koncernledning. Inwidos rörelsesegment är Sverige, Finland, 
Danmark, EBE och Norge. Se not 4 för ytterligare information av 
rörelsesegmenten.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsent-
ligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 
tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Konsolideringsprinciper
• dotterföretag

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande 
från Moderbolaget AB. Bestämmande inflytande föreligger om 
Moderbolaget AB har inflytande över investeringsobjektet, är expo-
nerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang 
samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka 
avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande 
föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de 
facto control föreligger.

• Förvärv den 1 januari 2010 eller senare

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär  
att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion vari-
genom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet 
på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertag-
na skulder samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. 
Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är 
hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstru-
ment, som uppkommer redovisas direkt i årets resultat.

Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande och verkligt värde på tidigare ägd  
andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av  
förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, 
redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ,  
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s.k. förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat.
Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte 

betalningar som avser reglering av tidigare affärsförbindelser.  
Denna typ av regleringar redovisas i resultatet.

Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är klas-
sificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering och 
reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade köpeskillingar 
omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovi-
sas i årets resultat.

I de fall förvärvet inte avser 100 procent av dotterföretaget  
uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns  
två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. 
Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande 
inflytandes andel av proportionella nettotillgångar alternativt att 
innehav utan bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde, 
vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel 
i goodwill. Valet mellan de olika alternativen att redovisa innehav 
utan bestämmande inflytande kan göras förvärv för förvärv. Vid 
förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den dag då bestämmande 
inflytande uppkommer. Tidigare innehav värderas till verkligt värde 
och värdeförändringen redovisas i årets resultat. Avyttringar som 
leder till att bestämmande inflytande förloras men där det finns ett 
kvarstående innehav värderas detta innehav till verkligt värde och 
värdeförändringen redovisas i årets resultat.

• Förvärv före 2010

Vid rörelseförvärv gjorda av företaget före 2010, där anskaffnings-
värdet översteg verkligt värde av förvärvade identifierbara tillgångar 
och skulder har skillnaden redovisats som goodwill. För förvärv 
gjorda innan tidpunkt för övergång till IFRS har goodwill redovisats 
till anskaffningsvärde, motsvarande redovisat värde enligt tidigare 
principer med hänsyn tagen till nedskrivningsprövning.

• Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som 
en transaktion inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare 
(inom balanserade vinstmedel) och innehav utan bestämmande 
inflytande. Därför uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. 
Förändringen av innehav utan bestämmande inflytande baseras på 
dess proportionella andel av nettotillgångar.

• Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande 

Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande, där bestäm-
mande inflytande kvarstår, redovisas som en transaktion inom eget 
kapital, d v s mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestäm-
mande inflytande. Skillnaden mellan erhållen likvid och innehav 
utan bestämmande inflytandes proportionella andel av förvärvade 
nettotillgångar redovisas under balanserade vinstmedel.

• Intresseföretag

Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande 
inflytande, men inte ett bestämmande inflytande, över den drifts-
mässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav 
mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt 
som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresse-
företag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapi-
talandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på 
aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intres-
seföretagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra 
eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och under-
värden. I koncernens resultat redovisas som andel i intresseföretags 
resultat koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat efter skatt 
och minoritet justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar 
eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. 
Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens 

redovisade värde. Koncernens andel av övrigt totalresultat i intres-
seföretagen redovisas på en separat rad i koncernens övrigt total-
resultat. Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet 
för innehavet och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto 
av intresseföretagets identifierbara tillgångar, skulder och eventual-
förpliktelser redovisas i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. Transak-
tionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförli-
ga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som 
uppkommer inkluderas i anskaffningsvärdet. När koncernens andel 
av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade 
värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till noll. 
Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellan-
havanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör 
del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta 
förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier 
för att täcka förluster uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandels-
metoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande infly-
tandet upphör. Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och 
kostnader samt orealiserade vinster eller förluster som uppkommer 
från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras 
i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade 
vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag 
och joint ventures 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 något nedskrivningsbehov.

Utländsk valuta
• Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer 
bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära 
tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvär-
den omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära 
tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas 
till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten 
för värdering till verkligt värde.

• utländska verksamheters finansiella rapporter

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill 
och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporte-
ringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balans-
dagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till 
svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation 
av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstid-
punkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av 
utlands verksamhet redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i 
en separat komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv.

intäkter
• Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag

Intäkter för försäljning av varor redovisas i årets resultat när väsent-
liga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande 
har överförts till köparen. Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas  
i årets resultat baserad på färdigställandegraden på balansdagen. 
Färdigställandegraden bestäms på basis av nedlagda uppdragsutgifter 
i förhållande till uppdragets totala beräknade uppdragsutgifter. En-
dast sådana utgifter som motsvarar utfört arbete inräknas i nedlagda 
utgifter på balansdagen. Endast utgifter som motsvarar arbete som 
utförts eller kommer att utföras räknas i beräknade totala utgifter.
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Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder betydande 
osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk 
för returer och om säljaren behåller ett engagemang i den löpande 
förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet sker ingen 
intäktsföring. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits, eller förväntas komma att erhållas, med avdrag för lämnade 
rabatter. Volymbaserade kundbonusar som utbetalas vid årets slut 
redovisas som kostnad såld vara.

• Entreprenadkontrakt

När utfallet av entreprenadkontrakt kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt redovisas uppdragsinkomsterna och uppdragsutgifterna, vilka är 
hänförliga till uppdraget, som intäkt respektive kostnad i koncernens 
resultat i förhållande till uppdragets färdigställandegrad, s.k. succes-
siv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs genom att beräk-
na förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på 
balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter. På uppdrag där 
utfallet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt 
motsvarande nedlagda kostnader. En befarad förlust på ett entrepre-
naduppdrag redovisas omedelbart i koncernens resultat.

• Statliga stöd

Statliga bidrag redovisas i rapport över finansiell ställning som upp-
lupen intäkt när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer 
att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som 
är förknippade med bidraget. Bidrag ska periodiseras systematiskt i 
resultatet på samma sätt och över samma perioder som de kostnader 
bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga bidrag relaterade till 
tillgångar redovisas i rapport över finansiell ställning som en reduk-
tion av tillgångens redovisade värde.

leasing
• operationella leasingavtal

Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets resul-
tat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med 
tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat som en minskning av 
leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter 
kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

• Finansiella leasingavtal

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

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel 
(inklusive finansiella tillgångar som kan säljas), utdelningsintäkter, 
vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas samt vinst 
vid värdeförändring på finansiella tillgångar/ skulder värderade till 
verkligt värde via resultatet. Ränteintäkter på finansiella instrument 
redovisas enligt effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta 
som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetal-
ningar under det finansiella instrumentets förväntade löptid blir lika 
med det redovisade nettovärdet av fordran eller skulden. Utdelnings-
intäkter redovisas när rätten att erhålla utdelning fastställts. Resultat 
från avyttring av finansiella instrument redovisas då de risker och 
fördelar förknippade med ägandet av instrumenten i allt väsentligt 
överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över 
instrumenten. Finansiella kostnader består av räntekostnader på  
lån, effekten av upplösning av nuvärdesberäkning av avsättningar, 
förlust vid värdeförändring på finansiella tillgångar/skulder värderade 
till verkligt värde via resultatet samt nedskrivning av finansiella  

tillgångar. Låneutgifter redovisas i resultatet med tillämpning av 
effektivräntemetoden utom till den del de är direkt hänförliga 
till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en 
betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller 
försäljning i vilket fall de ingår i tillgångarnas anskaffningsvärde.  
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto. Ränte-
utgifter kostnadsförs vid uppkomst, då koncernen bedömer att det  
ej finns kvalificerade tillgångar enligt IAS 23.

skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion 
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell 
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt ba-
lansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mel-
lan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som uppkommit vid 
första redovisningen av goodwill och inte heller vid första redovis-
ningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid 
tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller 
skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader 
hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas 
bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten 
skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder för-
väntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med 
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller 
i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar 
avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag 
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras 
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Eventuellt 
tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning redovisas 
vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell 
ställning inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar 
samt kundfordringar. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och 
låneskulder. Derivat ingår också bland de finansiella instrumenten 
både på tillgångs- och skuldsidan.

• redovisning i och borttagande från rapport över  
finansiell ställning

En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet  
föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har 
skickats. Kundfordringar tas upp i rapport över finansiell ställning när 
faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och 
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte 
mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finan-
siell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning när rättighe-
terna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över 
dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från rapport över finansiell ställning när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i rapport över finansiell ställning 
endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att sam-
tidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring 
av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag 
då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
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• Klassificering och värdering

Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till 
anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument 
förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som 
redovisas till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till verkligt 
värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instruments 
klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte instrumen-
tet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumen-
tet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. 
Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde innebärande 
att transaktionskostnader belastar periodens resultat. Efter den ini-
tiala redovisningen redovisas derivatinstrument på sätt som beskrivs 
nedan. Säkringsredovisning tillämpas inte. Värdeökningar respektive 
värdeminskningar på derivatet redovisas som intäkter respektive 
kostnader inom rörelseresultatet eller inom finansnettot baserat 
på om syftet med användningen relateras till en rörelsepost eller 
finansiell post. Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut 
samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffnings-
tidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdefluktuationer.

• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 

Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som 
innehas för handel och andra finansiella tillgångar som koncernen 
initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång klas-
sificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas 
på kort sikt. Derivat med positivt verkligt värde klassificeras som 
innehav för handel. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till 
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i årets resultat.

• Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunk-
ten. Kundfordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. 
efter avdrag för osäkra fordringar.

• Finansiella tillgångar som kan säljas

Bolagets innehav av onoterade aktier och andelar värderas till 
anskaffningsvärde i enlighet med undantagsregeln i IAS 39 för 
eget kapital instrument vars verkliga värde inte kan fastställas med 
tillräcklig tillförlitlighet. Dessa klassificeras som finansiella tillgångar 
som kan säljas.

• Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 

Denna kategori består av två undergrupper: finansiella skulder som 
innehas för handel och andra finansiella skulder som koncernen 
initialt valt att placera i denna kategori. Derivat med negativt verkligt 
värde klassificeras som innehav för handel med undantag av derivat 
som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. Förändringar 
i verkligt värde redovisas i årets resultat.

• Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i 
denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.

• derivat och säkringsredovisning

Koncernens derivatinstrument har anskaffats för att ekonomiskt 
säkra de risker för ränte- och valutakursexponeringar som koncernen 
är utsatt för. Valutaterminer används för säkring av prognostiserad 
försäljning i utländsk valuta. För säkring av osäkerheten i mycket 
sannolika prognostiserade ränteflöden avseende upplåning till rörlig 

ränta används ränteswapar där företaget erhåller rörlig ränta och 
betalar fast ränta. Derivat redovisas initialt till verkligt värde innebä-
rande att transaktionskostnader belastar periodens resultat. Koncer-
nen har valt att inte tillämpa säkringsredovisning, vilket innebär 
att löpande förändringar i derivatens verkliga värde redovisas i årets 
resultat. För derivat som avser finansiella tillgångar och skulder och 
ränteswapar redovisas värde förändringen i det finansiella resultatet. 
För derivat som avser säkring av prognostiserade valutaflöden redovi-
sas värdeförändringen i rörelseresultatet.

materiella anläggningstillgångar
• Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt 
utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och 
i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Låne-
utgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produk-
tion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa 
för avsedd användning eller försäljning ingår i anskaffningsvärdet. 
Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår på nästa sida.  
Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar inklude-
rar utgifter för material, utgifter för ersättningar till anställda, om till-
lämpligt andra tillverkningsutgifter som anses vara direkt hänförbara 
till anläggningstillgången samt uppskattade utgifter för nedmontering 
och bortforsling av tillgångarna och återställande av plats eller område 
där dessa finns. Materiella anläggningstillgångar som består av delar 
med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av 
materiella anläggningstillgångar. Det redovisade värdet för en materi-
ell anläggningstillgång tas bort ur rapport över finansiell ställning vid 
utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användning eller utrangering/ avyttring av tillgången. 
Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av 
en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgång-
ens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. 
Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

• Leasade tillgångar

Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som 
finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då 
de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med 
ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet 
är det fråga om operationell leasing. Tillgångar som förhyrs enligt 
finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i rapport över finansiell 
ställning och värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verk-
liga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna vid ingången av 
avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som 
lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt 
plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amorte-
ring av skulderna. Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgif-
ten över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja 
sig från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

• Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det 
är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaff-
ningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkom-
mande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 
Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till 
anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade 
komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras.  
Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaff-
ningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta 
komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnads-
förs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.
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• Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Även leasade tillgångar skrivs av över beräknad nyttjandeperiod 
eller, om den är kortare, över den avtalade leasingtiden. Koncernen 
tillämpar komponentavskrivning, vilket innebär att komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.
Beräknade nyttjandeperioder:
• Byggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–50 år
• Markanläggningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–27 år
• Maskiner och andra tekniska anläggningar . . . . . . . . . . . . 10 år
• Inventarier, verktyg och installationer  . . . . . . . . . . . . . . 3–5 år
 
Ingen avskrivning sker på mark. Använda avskrivningsmetoder  
och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid 
varje års slut.

immateriella tillgångar
• goodwill

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för 
rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, 
övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Samtliga koncernens 
förvärv, sedan koncernen bildades den 28 december 2004, har 
redovisats enligt IFRS 3. Goodwill värderas till anskaffningsvärde 
minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas 
till kassagenererande enheter och prövas minst årligen för nedskriv-
ningsbehov. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag 
inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag.  
Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden understiger netto-
värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventual-
förpliktelser, redovisas skillnaden direkt i årets resultat.

• utgifter för produktutveckling

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap  
tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade processer, 
redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning om 
produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar 
och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och 
därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Huvud-
delen av koncernens utgifter för produktutveckling avser unika 
kund anpassningar eller underhåll av befintliga produkter pga. den 
tekniska utvecklingen. För dessa utgifter bedöms kriterierna för 
aktivering i IAS 38 inte vara uppfyllda och utgifterna redovisas som 
kostnad i årets resultat när de uppkommer.

• övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar innehåller framför allt kundavtal och 
programvaror som förvärvats av koncernen. Dessa tillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. Nedlagda kostnader för internt genererad goodwill 
och internt genererade varumärken redovisas i årets resultat när 
kostnaden uppkommer.

• Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas 
som en tillgång i rapport över finansiell ställning endast då de ökar de 
framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka 
de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

• Avskrivningsprinciper

Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella 
tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjan-
deperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas minst 
årligen. Goodwill har en obestämbar nyttjandeperiod och prövas 
därför årligen för nedskrivningsbehov eller så snart indikationer 
uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. 

Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det  
datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjande- 
perioderna är:
• Kundavtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 år
• Programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–10 år
• Internt upparbetade utvecklingskostnader  . . . . . . . . . .  5–10 år

varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom 
tillämpning av först in, först utmetoden (FIFU) och inkluderar utgif-
ter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport 
av dem till deras nuvarande plats och skick. För tillverkade varor och 
pågående arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av in-
direkta kostnader baserad på en normal kapacitet. Nettoförsäljnings-
värdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamhe-
ten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för 
att åstadkomma en försäljning.

nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje ba-
lansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbe-
hov. IAS 36 tillämpas för prövning av nedskrivningsbehov för andra 
tillgångar än finansiella tillgångar, vilka prövas enligt IAS 39, varu-
lager, och uppskjutna skattefordringar. För undantagna tillgångar 
enligt ovan prövas det redovisade värdet enligt respektive standard.

• Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella  
tillgångar samt andelar i dotterföretag, intresseföretag,  
joint ventures m.m.

Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36  
tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, andra im-
materiella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och imma-
teriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas 
återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen 
oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid 
prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där 
det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en s.k. 
kassagenererande enhet. En nedskrivning redovisas när en kassage-
nererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En 
nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat. Nedskrivning 
av tillgångar hänförliga till den kassagenererande enheten fördelas i 
första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning 
av övriga tillgångar som ingår i enheten.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försälj-
ningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjande-
värdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor 
som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den 
specifika tillgången.

• Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar

Vid varje rapporttillfälle utvärderar koncernen om det finns objektiva 
bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov 
av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhål-
landen som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten 
att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen 
minskning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell pla-
cering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas. Företaget 
klassificerar kundfordringar som osäkra om något av följande har 
inträffat: 1) obestånd eller konkurssituation, 2) förfallit till betalning 
med över 60 dagar varpå varje enskild kunds finansiella ställning 
bedöms och reservation sker efter bedömt behov. Kundfordringar 
med nedskrivningsbehov redovisas till förväntad framtida betalning. 
Fordringar med kort löptid diskonteras inte. Återvinningsvärdet för 
lånefordringar och kundfordringar, vilka redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde, beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden 



 Årsredovisning 2015         |          Inwido AB (publ) 63

n ot e r

diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovi-
sades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.  
En nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat.

• Återföring av nedskrivningar

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att 
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en 
förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. 
En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redo-
visade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som 
skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, 
om ingen nedskrivning gjorts.

Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om de tidigare 
skälen till nedskrivningar inte längre föreligger och att full betalning 
från kunden förväntas erhållas. Nedskrivningar av räntebärande 
instrument, klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas, 
återförs över årets resultat om det verkliga värdet ökar och ökningen 
objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter det att 
nedskrivningen gjordes.

aktiekapital
• utdelningar

Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt 
utdelningen.

ersättningar till anställda
• Avgiftsbestämda pensionsplaner

För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda 
pensionsåtaganden för ålders- och familjepension genom en försäk-
ring i Alecta. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring 
i Alecta redovisas som en avgiftsbestämd plan. Övriga pensionspla-
ner i koncernen är avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbe-
stämda pensionsplaner klassificeras de planer där koncernen endast 
betalar fastställda avgifter och inte har någon förpliktelse att betala 
ytterligare avgifter om planens tillgångar inte räcker till och den 
anställde står således risken avseende den framtida pensionsnivån. 
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de 
anställda utför tjänster.

• Ersättningar vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal 
redovisas endast om koncernen är bevisligen förpliktigad, utan realis-
tisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att 
avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När ersättningar 
lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redo-
visas en kostnad när erbjudandet är kommunicerat och inte längre 
kan dras tillbaka. Beloppet beräknas baserat på en sannolikhetsbe-
räkning på antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet.

• Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering 
och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. Den 
förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar skuld-
förs när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse 
att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från 
anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

• optionsprogram

Kontantreglerade optioner (syntetiska optioner) ger upphov till ett 
åtagande gentemot de anställda, vilket värderas till verkligt värde 
och redovisas som en kostnad med en motsvarande ökning av 
skulder. Verkligt värde beräknas initialt vid tilldelningstidpunkten 

och fördelas över intjänandeperioden. Det verkliga värdet på de 
kontantreglerade optionerna beräknas enligt Black-Scholes modellen 
och hänsyn tas till de tilldelade instrumentens villkor och förutsätt-
ningar. Skulden omvärderas varje balansdag samt när den regleras. 
Alla förändringar i verkligt värde på skulden redovisas i årets resultat 
som en finansiell kostnad.

avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en 
befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträf-
fad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betal-
ning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av 
det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som 
återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, 
om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

• garantier

En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produk-
terna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data 
om garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande 
till de sannolikheter som utfallen är förknippade med.

• omstruktureringar

En avsättning för omstrukturering redovisas när det finns en fast-
ställd utförlig och formell omstruktureringsplan, och omstrukture-
ringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. 
Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader.

moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Även av Rådet för 
finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade 
företag tillämpas.

RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den 
juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och 
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovis-
ningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning.

Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till 
IFRS som ska göras.

skillnader mellan koncernens och moderbolagets  
redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisnings-
principer framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna 
för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. Fr.o.m. 2012 redo-
visas erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdispositioner 
i resultaträkningen. Jämförelsesiffrorna för 2011 har ändrats enligt 
de nya principerna. Tidigare redovisades koncernbidrag enligt UFR 2 
Koncernbidrag och aktieägartillskott direkt i eget kapital.

Klassificering och uppställningsformer
För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport över 
totalresultat, där för koncernen dessa två rapporter tillsammans utgör 
en rapport över totalresultat. Vidare används för moderbolaget be-
nämningarna balansräkning respektive kassaflödesanalys för de rap-
porter som i koncernen har titlarna rapport över finansiell ställning 
respektive rapport över kassaflöden. Resultaträkning och balansräk-
ning är för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens 
scheman, medan rapporten över totalresultat, rapporten över föränd-
ringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1.
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• utformning av finansiella rapporter respektive  
IAS rapport över kassaflöden

De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig hällande i  
moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovis-
ning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar samt 
eget kapital.

Dotterföretag, intresseföretag och joint ventures
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures redovisas  
i moderbolaget enligt anskaffningsvärdesmetoden. Detta innebär att 
transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav 
i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures. I koncernredovis-
ningen redovisas transaktionsutgifterna hänförliga till dotterföretag 
direkt i resultatet när dessa uppkommer. Villkorade köpeskillingar 
värderas utifrån sannolikheten av att köpeskillingen kommer att utgå. 
Eventuella förändringar av avsättningen/fordran läggs på/reducerar 
anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas villkorade  
köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resulta-
tet. Förvärv till lågt pris som motsvarar framtida förväntade förluster 
och kostnader upplöses under de förväntade perioderna de förluster 

och kostnader uppkommer. Förvärv till lågt pris som uppkommer av 
andra orsaker redovisas som avsättning till den del den inte överstiger 
verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar. 
Den del som överstiger detta värde intäktsförs omedelbart. Den del 
som inte överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-
monetära tillgångar intäktsförs på ett systematiskt sätt över en period 
som beräknas som kvarvarande vägd genomsnittlig nyttjandeperiod 
för de förvärvade identifierbara tillgångarna som är avskrivningsbara. I 
koncernredovisningen redovisas förvärv till lågt pris direkt i resultatet.

Obeskattade reserver
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten 
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade  
reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som moderföretaget erhåller från dotterföretag redo-
visas i moderföretaget som en bokslutsdisposition i resultaträkning-
en. Koncernbidrag som lämnas från moderföretag till dotterföretag 
redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.

 NoT 2   Finansiella risker och finanspolicy 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad  
för olika slag av finansiella risker 
Med finansiella risker avses fluktuationer i koncernens resultat och 
kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, finan-
sierings- och kreditrisker. Koncernens finanspolicy för hantering av 
finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av 
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverk-
samheten. För att läsa mer om företagets finansiella risker, hänvisas 
till avsnittet Finansiella risker i förvaltningsberättelsen.

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker han-
teras centralt av moderbolagets ekonomiavdelning. Den övergripande 
målsättningen för arbetet med riskhantering är att tillhandahålla en 
kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på 
koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

likviditetsrisker 
Med finansierings- och likviditetsrisk avses risken att refinansiering 
av förfallande lån försvåras eller blir kostsam samt att betalnings-

förpliktelser inte kan uppfyllas till följd av otillräcklig likviditet  
eller svårigheter att erhålla extern finansiering. 

För att säkerställa att koncernen i alla lägen har tillgång till  
extern finansiering ska finansavdelningen tillse att kreditlöften, 
korta såväl som långa, finns tillgängliga. Högsta kostnadseffektivitet 
inom givna ramar ska eftersträvas. Inwidos huvudsakliga externa 
finansiering utgörs av banklån. De långfristiga krediterna uppgår till 
1 750 MSEK uppdelade på så kallade term loans om 1 100 MSEK och 
en revolving credit facility om 650 MSEK. Kreditavtalet löper på fem 
år. Avtalet innehåller finansiella åtaganden (kovenanter) vilka följs 
upp kvartalsvis. Inwido uppfyller villkoren i gällande kreditavtal. 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till  
245 MSEK (88). Disponibla medel inklusive outnyttjade krediter 
uppgick till 774 MSEK (603).

Företagets finansiella skulder uppgick vid årsskiftet till nominellt 
1 138 MSEK och förfallostruktur på låneskulden framgår av tabellen 
nedan. Den genomsnittliga tiden till förfall för Inwidos långfristiga 
finansiering var 3,7 år vid utgången av 2015. 

ränterisker 
Med ränterisk avses hur förändringar i marknadsräntorna påverkar 
kassaflödet och resultatet i koncernen samt värdet på finansiella 
instrument. Räntebindningstiden är den mest betydande faktorn 
som inverkar på ränterisken. Hantering av koncernens ränterisk är 
centraliserad, vilket innebär att den centrala ekonomifunktionen 
ansvarar för att identifiera och hantera ränterisken enligt den av 
styrelsen antagna finanspolicyn. Derivatinstrument som exempelvis 
ränteswapkontrakt används för att hantera ränterisken, varvid  
räntan kan förändras från bunden till rörlig eller vice versa.  

Ränteswapavtal redovisas i det koncernbolag vars räntebärande skuld 
har säkrats. Netto erlagd ränta avseende ränteswapavtal redovisas 
löpande som räntekostnad medan netto erhållen ränta redovisas  
som ränteintäkt. 

Räntenettorisken i koncernen är i allt väsentligt kopplad till  
koncernens räntebärande finansiella skulder som framgår av tabellen 
i not 21. Swaparnas verkliga värde uppgick netto per den 31 december 
2015 till -5,2 MSEK (-4,5). Underliggande nominella skulder uppgick 
till 357 MSEK (628). 

Förfallostruktur finansiella och operationella skulder – odiskonterade kassaflöden

 2015  2014
 nominellt    5 år      5 år 
 belopp, 0-6 6-12 1-5 eller    0-6 6-12 1-5 eller  
mseK org valuta mån mån år senare totalt  mån mån år senare totalt

Banklån 1 090,0 11,1 11,1 1 152,7 2,3 1 177,2  22,9 15,6 98,4 1 163,3 1 300,2
Checkräkningskredit 46,0 1,7 1,7 49,5 - 53,0  3,8 3,8 84,0 - 91,7
Derivat 5,0 0,0 0,0 5,3 - 5,5  0,4 0,1 0,2 4,1 4,8
Leverantörsskulder 349,9 347,0 2,9 - - 349,9  328,0 2,3 - - 330,4
Finansiella leasingskulder 1,8 0,8 0,4 0,7 0,0 1,9  2,8 7,6 1,3 0,0 11,8
Övriga skulder 166,2 155,9 5,9 0,3 4,1 166,2  123,7 17,0 - 3,1 143,8

total  516,6 22,0 1 208,4 6,5 1 753,7  481,7 46,4 183,9 1 170,5 1 882,7
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Räntebärande upplåning, exklusive finansiell leasing, per 31 decem-
ber 2015 uppgick till 1 137 MSEK (1 224). Genomsnittlig räntebind-
ning, exklusive derivat, var cirka 3,4 månad (4,5). Genomsnittlig 
räntebindning, inklusive derivat, var cirka 16,3 månader (12,0).

Känslighetsanalys - ränterisk
Om räntenivåerna hade varit 1 procent högre/lägre skulle årets 
räntekostnader varit 11 (11) MSEK högre/lägre före skatt, beräknat 
på den genomsnittliga räntebärande skulden under 2015 samt utan 
hänsyn tagen till befintliga räntederivat utestående per den 31 de-
cember 2015. Vid hänsyn tagen till befintliga räntederivat skulle årets 
räntekostnader varit 8 (6) MSEK högre/lägre före skatt. Räntor med 
olika löptider och olika valutor kan förändras på olika sätt. Dessa be-
räkningar baseras på att alla avkastningskurvor flyttas parallellt med 
en procentenhet. Koncernen har en säsongsmässig skuld för vilken 
ränterisken inte beräknas på grund av dess kortfristiga natur. 

Kreditrisker i kundfordringar 
Risken att koncernens/bolagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, 
dvs. att betalning ej erhålls för kundfordringar utgör en kundkredit-
risk. Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid information om 
kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysnings-
företag. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs för kunder med låg 
kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. Under 2014 har en 
global kundkreditförsäkring tecknats vilket medfört att merparten av 
koncernens försäkringsbara kundfodringar är täckta. Kreditkvaliten på 
ej reserverade kundfordringar bedöms som god.

På balansdagen föreligger ingen signifikant koncentration av 
kreditexponering. Koncernens 20 största försäkrade kunder var vid 
utgången av 2015 fullt försäkrade och koncernen hade en acceptans-
grad på över 78 procent hos försäkringsbolaget. Den maximala expo-
neringen för kreditrisk är densamma som fordringarnas redovisade 
värde i balansräkningen.

avsättningskonto avseende nedskrivning av kundfordringar

Koncernen, mseK  2015 2014

Ingående balans 20,2 21,8
Årets nedskrivningar -0,5 -7,7
Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 1,1 9,8
Valutakursdifferenser 0,7 -0,5

Utgående balans -19,0 -20,2

valutarisker
• Transaktionsexponering

Koncernen följer en av styrelsen antagen finanspolicy.
Transaktionsexponeringen ska i första hand minimeras genom 

interna åtgärder såsom matchning av flöden och val av fakturerings-
valuta. Valutaklausuler kan användas om det är avtalsmässigt trans-
parent och möjligt att följa upp för att säkerställa att koncernen inte 
exponeras för några dolda valutarisker. I andra hand ska finansiella 
instrument användas för att reducera valutarisker. 

Valutasäkring sker med en löptid upp till 12 månader och  
bygger på den senaste tillgängliga prognosen. Valutasäkringar skall 
uppfylla följande förhållanden med en tillåten avvikelse på cirka  
+/- 20 procentenheter.
Säkringshorisont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Säkringsgrad
1-3 månader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70%
4-6 månader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60%
7-9 månader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40%
10-12 månader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20%

Avtalade framtida betalningar för anläggningstillgångar i  
utländsk valuta kan säkras upp till hela kostnaden.

Ingen valutasäkring är nödvändig om nettoexponeringen för nå-
gon enskild valuta är mindre än motsvarande 500 000 euro på årsbasis.

I tabellen, nästa kolumn till höger, visas nettoflöden samt 
säkrings volymer som bolagen i koncernen har haft i respektive 
utländsk valuta under respektive år.

Koncernens transaktionsexponeringen har delvis säkrats  
genom valutaderivat (terminskontrakt). Transaktionsexponering är 
relativt begränsad då försäljning och inköp till stor del sker i lokal 
valuta. Härmed får en enskild 10 procentig förändring i valutakurs 
en relativt begränsad effekt på resultatet.

 2015  2014
Koncernen,  12 mån  totala* 12 mån totala 
mseK  nettoflöden säkringar nettoflöden säkringar

SEK  -193,4 111,0 -217,4 111,8
EUR  -106,6 22,9 -130,1 -
NOK  1,3 - 0,5 -
DKK  60,8 - -7,0 -
GBP  -2,5 - -0,1 -
USD  -5,2 - -2,6 -
Övrigt  0,0 - 0,0 -

* Danmarks EUR exponering och Estlands DKK exponering säkras  
inte på grund av valutapeggen mellan EUR och DKK. 

Omräkningsexponering
Säkring av omräkningsexponering styrs av koncernens finanspolicy. 
För närvarande säkras inte omräkningsexponeringen då risken är 
relativt begränsad. Dock genomförs åtminstonde årligen en analys 
av riskerna för att säkerställa att dessa inte ökar. Utländska netto-
tillgångar i koncernen fördelar sig framförallt på följande valutor:

 2015 2014
Koncernen lokal Belopp  Belopp 
valuta valuta mseK % mseK %

SEK 2 153,3 2 153,3 74,5 2 000,1 71,6
NOK -69,3 -86,6 -3,0 -47,0 -1,7
DKK 207,3 245,7 8,5 301,4 10,8
EUR 69,6 635,8 22,0 615,0 22,0
GBP -4,3 -61,1 -2,1 -79,6 -2,8
LTL - - 0,0 0,4 0,0
PLN 6,9 3,8 0,1 2,2 0,1

totalt  2 891,0 100 2 792,5 100

En 10 procent förstärkning av den svenska kronan gentemot  
andra valutor per 31 december 2015 skulle innebära en förändring 
av eget kapital med -78,5 MSEK (-81,0) och av resultat med -10,0 
MSEK (-10,3). Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra 
faktorer (t.ex. räntan) förblir oförändrade. Samma förutsättningar 
tillämpades för 2014.

specifikation av kundfordringar 2015 2014

 Bokfört reserv   Bokfört reserv  
 faktura-   för kund- Bokfört faktura-   för kund- Bokfört 
Koncernen, mseK belopp förluster belopp belopp förluster belopp

Ej förfallet 327,1 0,0 327,1 330,5 -0,2 330,3
Förfallet 0-60 dagar 79,5 -0,7 78,8 79,4 -1,4 78,0
Förfallet 61-180 dagar 14,0 -4,6 9,4 12,9 -2,6 10,3
Förfallet 181-365 dagar 3,4 -2,2 1,2 4,6 -2,5 2,1
Över 1 år 14,4 -11,4 3,0 14,1 -13,5 0,6

total kundfordran 438,4 -19,0 419,4 441,5 -20,2 421,4
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 Innehav för handelsändamål
    Finansiella Finansiella 
   Finansiella tillgångar skulder 
  Kund- tillgångar värderade till värderade till  summa 
  och låne- som verkligt värde verkligt värde Övriga redovisat verkligt 
Koncernen 2014, mseK  fordringar kan säljas via resultatet via resultatet skulder värde värde

Finansiella placeringar   2,1    2,1 2,1
Övriga långfristiga fordringar  33,6  1,5   35,2 35,2
Kundfordringar  421,3     421,3 421,3
Övriga kortfristiga fordringar  45,4     45,4 45,4
Likvida medel  87,6     87,6 87,6

summa  587,9 2,1 1,5 - - 591,6 591,6

Långfristiga räntebärande skulder      1 141,1 1 141,1 1 141,1
Övriga långfristiga skulder     4,0 3,2 7,1 7,1
Kortfristiga räntebärande skulder      93,9 93,9 93,9
Leverantörsskulder      330,4 330,4 330,4
Övriga kortfristiga skulder     0,3 140,7 141,0 141,0

summa  - - - 4,3 1 709,2 1 713,5 1 713,5

Koncernen 2015, mseK

Finansiella placeringar   4,9    4,9 4,9
Övriga långfristiga fordringar  32,6  2,2   34,8 34,8
Kundfordringar  419,4     419,4 419,4
Övriga kortfristiga fordringar  49,1     49,1 49,1
Likvida medel  244,6     244,6 244,6

summa  745,7 4,9 2,2 - - 752,8 752,8

Långfristiga räntebärande skulder      1 090,3 1 090,3 1 090,3
Övriga långfristiga skulder     5,0 4,5 9,5 9,5
Kortfristiga räntebärande skulder      47,5 47,5 47,5
Leverantörsskulder      349,9 349,9 349,9
Övriga kortfristiga skulder     0,0 161,7 161,7 161,7

summa  - - - 5,0 1 654,0 1 659,0 1 659,0

Upplysningar om hur verkligt värde bestämts

  2015 2014

Koncernen, mseK nivå 1 nivå 2 nivå 3  summa nivå 1 nivå 2 nivå 3  summa

Långfristig fordran - derivat - 2,2 - 2,2 - 1,5 - 1,5 
Kortfristig fordran - derivat - - - - - - - -

summa - 2,2 - 2,2 - 1,5 - 1,5

Långfristig skuld - derivat - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 4,0
Långfristig skuld - optioner - - - - - - - -
Kortfristig skuld - derivat - - - - - 0,3 - 0,3

summa - 5,0 - 5,0 - 4,3 - 4,3

Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma  
instrument. Nivå 2: Utifrån direkt eller indirekt observerbar  
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Nivå 3: Utifrån  
indata som inte är observerbara på marknaden.

Koncernen ingår i derivatavtal under International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) master nettingavtal. Avtalen innebär 
att när en motpart inte kan reglera sina åtaganden enligt samtliga 
transaktioner avbryts avtalet och alla utestående mellanhavanden 
skall regleras med ett nettobelopp. Inga derivat har kvittats  
i balansräkningen. I tabellen längst upp, på nästa sida, presenteras  
en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana 
finansiella instrument som värderats till verkligt värde i rapporten 
över finansiell ställning med utgångspunkt från en värderings teknik 
som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3).

verkligt värde 
Verkligt värde överensstämmer i samtliga fall med det finansiella instrumentets redovisade värde. Tillgångar och skulder som är  
upptagna till bokfört värde överensstämmer i all väsentlighet med verkligt värde. Verkligt värde och redovisat värde redovisas  
i balansräkningen nedan:
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Beräkning av verkligt värde 
Koncernen, mseK långfristig skuld totalt

Öppningsbalans 2014-01-01 -10,3 -10,3
Inlösta optioner/aktier 62,9 62,9
Utgivna optioner/aktier -1,1 -1,1
Omräkningsdiffernes -0,1 -0,1
Totalt redovisade vinster och förluster:  
Redovisat i årets resultat -51,4 -51,4

Utgående balans 2014-12-31 - -

Öppningsbalans 2015-01-01 - -
Inlösta optioner/aktier - -
Utgivna optioner/aktier - -
Omräkningsdiffernes - -
Totalt redovisade vinster och förluster:  
Redovisat i årets resultat - -

Utgående balans 2015-12-31 - -

De syntetiska aktierna och optionerna löstes in i samband med Inwidos  
notering på Nasdaq Stockholm den 26 september 2014.

Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst  
använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrument 
som redovisas i tabellen ovan. 

• Värdepapper 

För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt 
från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för 
transaktionskostnader vid anskaffningstillfället. Ej heller beaktas 
potentiella transaktionskostnader vid avyttring av en tillgång. 

Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom 
att beräkna de framtida diskonterade kassaflödena i bolaget. Det 
framräknade värdet testas därefter mot värderingen av liknande  
aktier och andelar eller andra finansiella instrument som bedöms 
vara jämförbara och som är noterade. Den jämförande värderingen 
sker genom att applicera relevanta multiplar på det aktuella bolagets 
nyckeltal (t.ex EBITDA) med avdrag för individuellt bestämda juste-
ringar till följd av t.ex skillnaden i storlek mellan det aktuella bolaget 
och jämförbara bolag. En annan faktor som vägs in i värderingsbe-
dömningen är värdet vid eventuellt genomförda transaktioner i res-
pektive bolag samt eventuella externa värderingar som genomförts, 
vanligen baserade på beräkning av diskonterade kassaflöden. 

• derivatinstrument 

För valutakontrakt bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt 
från noterade kurser om sådana finns tillgängliga. Om sådana inte 
finns tillgängliga beräknas det verkliga värdet genom en diskon-
tering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den 
terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående 
kontraktsperioden. Diskontering görs till riskfri ränta baserad på 
statsobligationer.

Det verkliga värdet för ränteswapar baseras på förmedlande 
kreditinstituts värdering, vars rimlighet prövas genom en diskonte-
ring av beräknade framtida kassaflöden enligt kontraktets villkor och 
förfallodagar och med utgångspunkt i marknadsräntan för liknande 
instrument på balansdagen. 

I de fall diskonterade kassaflöden har använts, beräknas framtida 
kassaflöden på den av företagsledningen bästa bedömningen. Den 
diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande 
instrument på balansdagen. Då andra värderingsmodeller har använts 
är indata baserade på marknadsrelaterade data på balansdagen. 

• räntebärande skulder 

Verkligt värde för finansiella skulder som inte är derivatinstrument 
beräknas baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta 
diskonterade till aktuell marknadsränta på balansdagen. 

• Finansiella leasingskulder 

Verkligt värde är baserat på nuvärdet av framtida kassaflöden  
diskonterade till marknadsräntan för liknande leasingavtal. 

• Kundfordringar och leverantörsskulder 

För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande 
livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet 
reflektera verkligt värde. Kundfordringar och leverantörsskulder  
med en livslängd överstigande sex månader diskonteras i samband 
med att verkligt värde fastställs. 

moderbolaget 
Moderbolaget utför vissa koncernövergripande tjänster och är  
därmed inte utsatt för några väsentliga finansiella risker.

 NoT 3  Intäkternas fördelning

intäkter per väsentligt intäktsslag
 Koncernen moderbolaget

mseK 2015 2014 2015 2014

Varuförsäljning 4 939,9 4 640,3 - -
Tjänsteuppdrag 280,2 275,5 68,6 63,2

nettoomsättning 5 220,1 4 915,8 68,6 63,2

I nettoomsättningen ingår inga intäkter i samband med byte av  
varor och tjänster, varken i koncernen eller i moderbolaget.  
Intäkterna allokeras på kundens hemvist.

intäkter per geografisk marknad
Koncernen, mseK  2015  2014

Sverige  2 221,1  1 943,6
Finland  1 264,9  1 346,9
Danmark  1 068,7  933,7
Norge  277,6  374,3
EBE*  338,3  267,4
Övriga länder  49,3  50,0

  5 220,1  4 915,8
* I den geografiska marknaden EBE ingår Polen, UK, Irland och Österrike.

 NoT 4  Segmentsrapportering
Inwidos verksamhet delas upp i affärsområden baserat på vilka  
delar av verksamheten företagets högsta verkställande beslutsfattare 
följer upp. Inwidos verksamhet är organiserad så att koncern-
ledningen följer upp den EBITA, avkastning och kassaflöde som 
koncernens affärsområden genererar. Det primära resultatmått  
som koncern ledningen följer upp är operationell EBITA. Då beslut 
tas om resurs fördelning utifrån affärsområdena utgör dessa 
koncernens rörelse segment. Koncernens interna rapportering är 
därför uppbyggd så att koncernledningen kan följa upp samtliga 
affärsområdens prestationer och resultat. Följande fem rörelse-
segment har identifierats; Sverige, Finland, Danmark, EBE  
(Emerging Business Europe) och Norge.

Inom Övrigt ingår Inwido Supply som består av bolag som  
tillverkar komponenter till fönster och dörrar, till exempel glas, 
beslag och aluminium samt tillverkar dörrar och fönster som säljs 
internt inom gruppen.

Inwido betraktar koncernens intäkter från fönster, dörrar,  
skjutdörrar, tillbehör och installation som en enda produktgrupp  
eftersom dörrar, skjutdörrar, tillbehör och installation utgör en  
relativt liten del av koncernens totala balans- och resultaträkning 
samt kassaflöde. Därför baseras segmentsindelningen på affärs-
områden och inte produktgrupper.
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Koncerngemensamt avser utgifter från koncerngemensamma projekt 
och funktioner så som central ledning, finansavdelning, inköp, 
produktutveckling, försäljning och marknad, HR samt elimineringar 
av interna vinster.

Under 2015 har bolagen JNA och SPAR, som förvärvades april 
2014, bildat enheten e-Commerce och flyttats från rörelsesegmentet 
Danmark till rörelsesegmentet EBE. Enheten e-Commerce har verk-
samhet inom flera europeiska länder inklusive nordiska. Efter denna 
förändring omfattar rörelsesegmentet EBE av Österrike, Irland,  

Polen, Storbritaninen och e-Commerce. De historiska talen har  
justerats så som om JNA och SPAR hade varit en del av rörelse-
segmentet EBE redan från förvärvet april 2014. För år 2014 har en 
nettoomsättning om MSEK 182 och en operationell EBITA om  
MSEK 34 flyttats från rörelsesegmentet Danmark till rörelse segmentet 
EBE. Strukturförändringar har även påverkat  fördelningen av good-
will mellan segmenten, se not 13.

Internförsäljningen mellan rörelsesegmenten är i enlighet  
koncernens internprispolicy. 

       Koncern-  Justeringar 
       gemen-  mellan 
       samt och  Danmark och 
Koncernen 2014, mseK sverige Finland Danmark norge eBe Övrigt elimineringar totalt eBe 2014

Extern försäljning 1 834,2 1 345,8 984,8 342,0 242,5 166,5 0,0 4 915,8 182,1
Intern försäljning 126,6 3,4 44,6 9,8 19,0 349,0 -552,4  0,0

summa nettoomsättning 1 960,7 1 349,2 1 029,4 351,7 261,5 515,6 -552,4 4 915,8 182,1 

Operationell EBITDA 235,7 218,0 201,0 -24,2 -9,4 54,8 -67,8 608,1 37,7
Operationell EBITA 211,3 192,7 176,2 -30,3 -19,5 39,4 -68,2 501,5 33,5
EBITA 206,4 168,9 173,5 -84,7 -42,7 39,9 -85,0 376,3 33,5
EBIT        374,2 
Finansnetto        -121,5 

resultat före skatt        252,7  

Goodwill 991,7 486,3 1 354,3 143,9 92,0 116,8 0,0 3 184,9 123,9
Materiella anläggningstillgångar 174,1 156,2 111,1 25,4 80,2 89,4 0,1 636,5 19,2
Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar 68,9 54,7 55,5 9,0 11,1 9,8 0,0 174,5 25,1
Förvärv av immateriella tillgångar,  
inklusive goodwill 0,0 2,9 187,7 0,9 0,2 0,1 0,0 191,8 173,1

       Koncern- 
       gemen- 
       samt och 
Koncernen 2015, mseK sverige Finland Danmark norge eBe Övrigt elimineringar totalt

Extern försäljning 2 097,1 1 264,0 899,3 234,4 541,5 183,7 0,0 5 220,1
Intern försäljning 109,6 1,6 60,4 0,0 19,4 371,4 -562,4 

summa nettoomsättning 2 206,7 1 265,6 959,7 234,4 560,9 555,1 -562,4 5 220,1

Operationell EBITDA 326,4 181,0 188,1 -21,7 39,7 61,0 -70,9 703,5
Operationell EBITA 301,1 154,1 163,2 -25,3 22,3 45,4 -71,3 589,5
EBITA 262,0 151,7 95,5 -25,3 22,3 45,4 -71,3 480,3
EBIT        460,2
Finansnetto        -39,3

resultat före skatt        420,8

Goodwill 1 022,4 466,9 1 162,6 100,0 266,0 116,7 0,0 3 134,6
Materiella anläggningstillgångar 189,5 145,3 85,3 22,6 103,4 82,8 0,1 628,9
Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar 41,3 20,6 18,8 2,5 22,5 9,7 0,0 115,5
Förvärv av immateriella tillgångar,  
inklusive goodwill 0,0 9,9 17,4 1,1 59,2 0,0 0,0 87,6

 NoT 5  Förvärv och avyttring av rörelse
Den 1 november 2015 förvärvade koncernen 100 procent av aktier  
och röster i verksamheten Jack Brunsdon & Son Ltd för 44,3 MSEK  
varav 38,5 MSEK betalades kontant i samband med övertagandet. Av  
den initiala köpeskillingen för Jack Brunsdon & Son Ltd om 44,3 MSEK 
har cirka 11 MSEK erlagts till ett spärrat konto. I det fall EBITDA för 
räkenskapsåret 2016 inte når en förutbestämd nivå (”Återbetalnings-
nivå”) kommer hela alternativt delar av de spärrade beloppet att 
återgå till Inwido beroende på det faktiska EBITDA utfallet. Utöver den 
initiala köpeskillingen anger förvärvsavtalet också att en villkorad 
tilläggs köpeskilling ska utgå till Jack Brunsdon & Sons tidigare ägare 
i det fall EBITDA för 2016 når en viss nivå (”Tilläggsbetalningsnivå”). 
Tilläggsbetalningsnivån är högre än Återbetalningsnivån. För detta 
syfte har ett belopp om cirka 5 MSEK erlagts till ett spärrat konto.

Förvärvet är i linje med Inwidos strategi att växa både organiskt och 
via förvärv. Verksamheten säljer fönster och dörrar inklusive installa-
tion direkt till slutkonsumenten inom premiumsegmentet. Försälj-
ningen sker via egna butiker i London-området. Jack Brunsdon & Son 
har ingen egen produktion. Under de två månaderna fram till 31 de-
cember 2015 bidrog bolaget med 13,8 MSEK till koncernens externa 
intäkter och påverkade koncernens operationella EBITA negativt med 
0,8 MSEK, varav 0,3 MSEK i förvärvsrelaterade engångskostnader.

Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2015, uppskattar 
företagsledningen att det förvärvade bolagets externa intäkter skulle 
ha blivit 78,7 MSEK och operationell EBITA skulle ha påverkat  
negativt med 9,5 MSEK, varav 3,8 MSEK avser avsättningar, för de 
tolv månader som avslutades 31 december 2015.
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I goodwillvärdet ingår värdet av ett utbyggt distributionsnät och 
marknadskännedom. Ingen del av goodwillen förväntas vara skatte-
mässigt avdragsgill.

Förvärvsrelaterade kostnader utgjorde 2 MSEK i form av konsult-
kostnader i samband med due diligence. Dessa konsultkostnader har 
redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport över resultat och 
övrigt totalresultat hos moderbolaget Inwido UK Ltd.

Det förvärvade företagens nettotillgångar  
vid förvärvstidpunkten:
 
Koncernen 2015, mseK Jack Brundon & son ltd

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -15,5
Koncern goodwill 59,8

Koncernens anskaffningsvärde 44,3

Överförd ersättning 38,5
Likvida medel i den  
förvärvade verksamheten 1,7

påverkan på koncernens kassaflöde 36,8

 
Förvärvade tillgångar och skulder verkligt värde koncern

Materiella anläggningstillgångar 2,1
Immateriella tillgångar 0,0
Varulager 4,7
Kundfordringar och övriga fordringar 8,9
Uppskjuten skattefordran 1,9
Likvida medel 1,7
Leverantörsskulder och  
övriga rörelseskulder -34,8
Uppskjuten skatteskuld -

verkligt värde för  
förvärvade nettotillgångar -15,5

Förvärvsanalysen är preliminär, vilket innebär att verkligt värde inte  
har fastställts slutligt för samtliga poster.

Inwido förvärvade under andra kvartalet 2015, 40 procent av aktierna 
från innehav utan bestämmande inflytande i IP glass Sp.zo.o.  
Ägandet ökades från 60 procent till 100 procent. Totalt uppgår 
investeringarna till 0,1 MSEK varav 0,1 MSEK erlagts kontant. Det 
redovisade värdet på Inwido Supplys nettotillgångar i koncernredo-
visningen vid förvärvstidpunkten uppgick till 5,7 MSEK. Koncernen 
redovisar en minskning i innehav utan bestämmande inflytande om 
1,0 MSEK och en minskning av balanserade vinstmedel om 0,4 MSEK.

Förvärv och avyttring under 2014
Den 2 april 2014 förvärvade koncernen 100 procent av aktier och 
röster i verksamheterna JNA Vinduer & Døre A/S och Säästke OÜ 
för 203,6 MSEK och betalade kontant. Förvärven inkluderade även 

tre dotterbolag till Säästke OÜ (SparVinduer A/S, SpareVinduer AS 
och SparFönster AB). Förvärven är i linje med Inwidos strategi att 
växa både organiskt och via förvärv. Förvärven motiverades också 
av ambitionen att vara representerat på den växande marknaden för 
försäljning av fönster och dörrar på webben – ett område där Inwido 
vid förvärvstillfället inte var närvarande. Under de nio månaderna 
fram till 31 december 2014 bidrog dotterbolagen med 180,6 MSEK 
till koncernens externa intäkter och 33,5 MSEK till koncernens 
rörelseresultat. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2014, 
uppskattar företagsledningen att den förvärvade koncernens externa 
intäkter skulle ha blivit 212,7 MSEK och rörelseresultat skulle ha  
blivit 29,8 MSEK för de tolv månader som avslutades 31 december 
2014. I goodwillvärdet ingår värdet av ett utbyggt distributions-
nät och förväntade framtida kassaflöden. Ingen del av goodwillen 
förväntas vara skattemässigt avdragsgill. Förvärvsrelaterade utgifter 
uppgick till 2,5 MSEK och avsåg arvoden till konsulter i samband 
med due diligence. Dessa utgifter redovisades som övriga rörelse-
kostnader i rapport över resultat och övrigt totalresultat.

Det förvärvade företagens nettotillgångar  
vid förvärvstidpunkten:
 säästke Jna vinduer 
Koncernen 2014, mseK OÜ og Døre a/s

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 70,6 18,3
Koncern goodwill 114,7 0,0

Överförd ersättning, koncernens  
anskaffningsvärde 185,3 18,3

Likvida medel i den förvärvade  
verksamheten 16,4 2,4

påverkan på koncernens kassaflöde 168,9 15,9

Förvärvade tillgångar och skulder verkligt värde koncern

Materiella anläggningstillgångar 15,1 4,4
Immateriella tillgångar 31,6 26,3
Varulager 18,2 12,2
Kundfordringar och övriga fordringar 19,2 7,4
Likvida medel 16,4 2,4
Leverantörsskulder och  
övriga rörelseskulder -22,4 -27,3
Uppskjuten skatteskuld -7,6 -7,2

verkligt värde för  
förvärvade nettotillgångar 70,6 18,3

Den 7 mars 2014 tecknades avtal om avyttring av Inwidos verk-
samhet i Ryssland till en privat investerare i form av en inkråms-
försäljning. Inwido har som en konsekvens etablerat försäljning via 
export till Ryssland från befintliga Inwido-enheter. Avyttringen av 
den legala enheten slutfördes under det tredje kvartalet 2014.

 NoT 6  övriga rörelseintäkter
Koncernen, mseK  2015 2014

Hyresintäkter  0,9 1,0
Vinst vid försäljning av  
anläggningstillgångar 1,3 4,8
Kursvinster på fordringar/skulder  
av rörelsekaraktär 1,5 -
Försäkringsersättning 0,5 0,6
Övrigt 6,5 6,2

summa 10,6 12,6

moderbolaget, mseK   

Kursvinster på fordringar/skulder  
av rörelsekaraktär 0,1 1,5
Övrigt - -

summa 0,1 1,5

 NoT 7  övriga rörelsekostnader
Koncernen, mseK  2015 2014

Förlust vid försäljning  
av anläggningstillgångar 0,3 0,8
Kursförluster på fordringar/skulder  
av rörelsekaraktär - 0,7
Avyttring av verksamhet - 3,7
Övrigt 2,1 7,8

summa 2,4 13,1

moderbolaget, mseK   

Kursförluster på fordringar/skulder  
av rörelsekaraktär - -
Övrigt - -

summa - -
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löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare
  grundlön, rörlig pensions- aktierelaterad Övrig  pensions- 
Koncernen 2014, mseK   styrelsearvode ersättning  kostnad ersättning ersättning summa förpliktelser

Styrelsens ordförande: Arne Frank 0,4 - - - - 0,4 -
Styrelseledamöter: Anders Wassberg 0,2 - - - - 0,2 -
 Benny Ernstson 0,2 - - - - 0,2 -
 Eva S Halén 0,2 - - - - 0,2 -
VD: Håkan Jeppsson 6,1 4,5 2,0 - 0,1 13,3 -
Övriga ledande befattningshavare (9 st) 13,7 3,4 3,2 - 1,0 21,3 -

totalt  20,8 7,9 5,2 - 1,1 35,6 -

Koncernen 2015, mseK

Styrelsens ordförande: Arne Frank 0,4 - - - - 0,4 -
Styrelseledamöter: Anders Wassberg 0,2 - - - - 0,2 -
 Benny Ernstson 0,2 - - - - 0,2 -
 Eva S Halén 0,2 - - - - 0,2 -
 Henrik Lundh 0,2 - - - - 0,2 -
 Leif Johansson 0,2 - - - - 0,2 -
 Sisse Fjelsted Rasmussen 0,2 - - - - 0,2 -
VD:  Håkan Jeppsson 6,4 2,6 3,2 - 0,1 12,3 -
Övriga ledande befattningshavare (9 st) 14,9 5,0 3,9 - 0,8 24,5 -

totalt  23,0 7,6 7,1 - 0,9 38,5 -

 NoT 8  Anställda och personalkostnader
Koncernen, mseK  2015 2014

Löner och ersättningar mm 1 210,9 1 190,8
(Varav löner och ersättningar  
styrelse, VD och ledningsgrupper) (66,0) (57,7)
(Varav bonus till styrelse,  
VD och ledningsgrupper) (12,9) (13,6)
Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer 113,3 105,3
(Varav till styrelse,  
VD och ledningsgrupper) (11,7) (10,5)
Sociala avgifter 210,8 198,1

 1 535,0 1 494,2

Ledningsgrupper avser ledande befattningsinnehavare inom respekti-
ve rörelsesegment. Antalet befattningshavare kan variera mellan åren.

medelantalet anställda
 2015 varav män 2014 varav män

moderbolaget  
(Sverige) 18 72% 16 75%

totalt 18 72% 16 75%

Dotterföretag:
Sverige 1 233 69% 1 247 70%
Finland 648 75% 633 76%
Danmark 647 79% 593 81%
Polen 358 75% 319 73%
Estland 204 60% 210 65%
Norge 93 53% 140 59%
Storbritannien 107 87% 130 93%
Litauen 40 55% 32 56%
Irland 14 50% 12 58%
Österrike 8 88% 6 67%
Ryssland 0 0% 2 0%

totalt i dotterföretag 3 352 72% 3 324 73%

Koncernen totalt 3 370 72% 3 340 73%

Könsfördelning i företagsledningen
moderbolaget  Kvinnor, 2015 Kvinnor, 2014

Styrelsen 22% 18%
Koncernen totalt

Styrelser 16% 13%
Övriga ledande  
befattningshavare 23% 19%

löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2015 2014
moderbolaget, löner och sociala löner och sociala 
mseK ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Styrelse, VD och  
ledningsgrupp 19,3 11,5 19,5 10,4
(varav tantiem) (5,3)  (6,5) 
Övriga anställda 8,5 5,5 5,8 4,4

Av sociala kostnader utgör 4,6 MSEK (4,6) pensionskostnader till 
styrelse,VD och ledningsgrupp samt 2,4 MSEK (2,6) övriga anställda.

riktlinjer
Vid bolagsstämman i maj 2015 antogs nedanstående villkor att gälla 
för nytillkomna ledande befattningshavare. 

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara 
baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd 
blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga 
förmåner och villkor vid uppsägning.

Kontant ersättning ska utgöras av fast lön och rörlig ersättning. 
Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshava-
rens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på 
utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersätt-
ningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 procent av 
den fasta årslönen.

Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitaments-
program. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, 
om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att 
begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan 
åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gente-
mot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Pensionsåldern för 
VD ska vara 60 år och för övriga ledande befattningshavare 65 år. 
Rörlig ersättning motsvarande högst 50 procent av maximal rörlig  
ersättning ska vara pensionsgrundande för medlemmar i lednings-
gruppen. För VD ska gälla att pensionsavsättning sker med 30 pro-
cent av den fasta lönen.

Andra förmåner än fast lön, rörlig ersättning och pensions-
förmåner ska tillämpas med restriktivitet. Löneväxling mot bilför-
mån eller pensionsförmån får förekomma.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska  
sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen 
för 12 månader; för VD gäller 18 månader. 
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 NoT 9   Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 Koncernen moderbolaget

mseK 2015 2014 2015 2014

Kpmg
Revisionsuppdrag 3,7 4,0 1,1 0,9
Revisionsverksamhet ut- 
över revisionsuppdraget 0,2 1,1 - 0,5
Rådgivningstjänster:  
 - skatter 0,3 0,4 0,1 0,0
 - övrigt 0,4 0,6 0,0 -

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 1,6 1,5 - -
Revisionsverksamhet ut- 
över revisionsuppdraget 0,1 - - -
Rådgivningstjänster: 
 - skatter 0,1 0,1 - -
 - övrigt 0,1 0,2 - -

 6,5 7,8 1,1 1,4

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen  
och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens  
förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det ankommer  
på bolagets revisor att utföra för att fullgöra uppdraget.

Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses  
översiktliga granskningar såsom intyg, delårsrapport etc. som  
resulterat i en rapport från revisorn.

Med rådgivningstjänster skatter avses uppdrag som utförts  
gällande skatter och avgifter.

Med rådgivningstjänster övrigt avses alla andra uppdrag  
som inte ingår i ovanstående.

 Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl som motiverar det. Om riktlinjerna frångåtts,  
ska skälen för detta redovisas vid nästkommande årsstämma. 

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning,  
vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning 
för sådant arbete kunna utgå.

ersättningar till ledande befattningshavare
Den totala ersättningen till verkställande direktören och till övriga le-
dande befattningshavare innefattar fast lön, rörlig ersättning, pension 
och andra förmåner. Dessa ersättningskomponenter är baserade på 
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som antagits 
av bolagsstämman maj 2015, vilka återges i förvaltningsberättelsen.

I tabeller på föregående sida redovisas den faktiska kostnaden för 
ersättningar och övriga förmåner avseende räkenskapsåren 2015 och 
2014 till styrelsen, verkställande direktören (tillika koncernchef) samt 
övriga ledande befattningshavare. De sistnämnda är de personer som 
jämte verkställande direktören är medlemmar i koncernledningen.

ersättning till styrelsen
Till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår arvode enligt 
årsstämmans beslut. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen 
ska utgå om totalt 1 650 TSEK (1 000) att fördelas mellan ledamö-
terna enligt följande: 420 TSEK (400) till styrelsens ordförande och 
205 TSEK (200) till envar av övriga årsstämmovalda ledamöter som 
inte är anställda i bolaget. Övriga ersättningar har utgått i form av 
skattepliktiga reseersättningar.

ersättning till övriga ledande befattningshavare
• Ersättning

Till verkställande direktören och koncernchefen utgår ersättning i 
form av grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. 
Grundlönen till verkställande direktören och koncernchefen uppgår 
till 6 300 TSEK (6 100). För verkställande direktören och koncernche-
fen kan den rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av grund-
lönen. Eventuella bonusutbetalningar och storleken på dessa relateras 
till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål.

Ersättningen till övriga ledande befattningshavare utgörs av grund-
lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. För övriga ledande 
befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till 45 procent av 
grundlönen. Eventuella bonusutbetalningar och storleken på dessa fast-
ställs av koncernchefen på grundval av uppfyllande av finansiella mål 
och individuella mål. De finansiella målen är kopplade till operationell 
EBITA. De individuella målen baseras på personlig prestation. 

• uppsägningstider och avgångsvederlag

Verkställande direktören och koncernchefen har 18 månaders  
uppsägningstid vid uppsägning från bolagets sida och 6 månaders 
uppsägningstid vid egen uppsägning. Under uppsägningstiden har 
verkställande direktören och koncernchefen rätt till full lön och  
övriga anställningsförmåner, oavsett om arbetsplikt föreligger eller ej. 
Någon rätt till ytterligare avgångsvederlag föreligger ej.

Övriga ledande befattningshavare har 6-12 månaders uppsäg-
ningstid. Vid egen uppsägning gäller 6 månaders uppsägningstid. 
Under uppsägningstiden har de övriga ledande befattningshavarna 
rätt till full lön och övriga anställningsförmåner. Rätt till ytterligare 
avgångsvederlag föreligger ej.

• pensionsersättningar

Utöver förmåner enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension  
görs för VD pensionsinbetalningar med 35 procent (35) av den fasta 
årslönen jämte semesterersättning, vilket utgör pensionsgrundande 
lön. Pensionsavsättningen avtalades innan riktlinjerna för ersätt-
ning till ledande befattningshavare fastställdes. Bolagets åtagande är 
begränsat till betalning av årspremien. Pensionen är ej antastbar.

För övriga ledande befattningshavare tillämpas avgiftsbaserad 
pensionslösning samt traditionell ITP2 plan. Bolagets åtagande är 
begränsat till betalning av årspremien. Pensionen är ej antastbar. 

• Ersättningsutskott

För information om bolagets berednings- och beslutsprocess  
avseende ersättningar till ledande befattningshavare hänvisas till 
bolagsstyrningsrapporten på sid 34-37.

Förmånsbestämda pensioner
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pen-
sionsåtaganden för ålders- och familjepension (alternativt familjepen-
sion) genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för 
finansiell rapportering, UFR 10 Klassificering av ITP-planer som finan-
sieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som 
omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2015 har bolaget inte 
haft tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella 
andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vil-
ket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmåns-
bestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring 
i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den 
förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräk-
nad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och 
förväntad återstående tjänstgöringstid. Koncernens andel av de sam-
manlagda avgifterna till planen uppgår till 6,3 (5,2) MSEK. 
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 NoT 10   rörelsens kostnader
Koncernen, mseK 2015 2014

Fördelade på kostnadsslag: 
Råvaror och insatsvaror 1 793,1 1621,8
Förändring av lager av färdiga  
varor och produkter i arbete 15,9 67,7
Personalkostnader 1 693,2 1619,1
Avskrivningar och nedskrivningar 134,1 133,5
Transport 199,1 206,4
Installation 263,5 263,0
Energi 44,4 46,0
Reparation och underhåll 70,3 59,0
It och telefon 98,9 86,6
Övriga externa kostnader 456,7 453,0

summa 4 769,2 4 556,2

 NoT 11  Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen, mseK 2015 2014

Finansiella intäkter
Ränteintäkter* 2,0 3,4
Tillgångar och skulder värderade  
till verkligt värde  
- Innehas för handel 5,2 2,4
Valutakursdifferens - -
Övriga finansiella intäkter 0,5 1,1
Avyttring av finansiella tillgångar  
som kan säljas 0,1 1,8

summa 7,8 8,7 

Finansiella kostnader  
Räntekostnader * -28,0 -47,4
Tillgångar och skulder värderade  
till verkligt värde  
- Innehas för handel - -51,4
Valutakursdifferens -11,9 -18,4
Övriga finansiella kostnader -7,2 -13,0

summa -47,1 -130,2

Finansnetto -39,3 -121,5

* Ränteintäkter och räntekostnader hänför sig i allt väsentligt till finansiella  
fordringar respektive skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

moderbolaget, mseK 2015 2014

resultat från andelar i dotterföretag  
Nedskrivning av aktier i dotterföretag -75,5 -146,8
Utdelning 126,8 -

summa 51,3 -146,8 

Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter  
Ränteintäkter 0,3 0,1
Ränteintäkter koncernbolag 24,1 18,5
Valutakursdifferens - -
Förändring värde derivat - -

summa 24,4 18,6 

räntekostnader och  
liknande resultatposter  
Räntekostnader -20,5 -15,5
Räntekostnader koncernbolag 0,0 -
Valutakursdifferens -7,4 -16,2
Förändring syntetiska optioner - -47,0
Förändring derivat värde -1,7 -2,7
Övriga finansiella kostnader -1,9 -7,4

summa -31,5 -88,7

Finansnetto 44,2 216,9

 NoT 12  Skatter
Koncernen, mseK 2015 2014

aktuell skattekostnad (-) / intäkt (+)
Periodens skattekostnad/skatteintäkt -117,9 -87,0
Justering av skatt hänförlig till tidigare år -2,0 -2,9
Skatt på resultatandel i intressebolag 0,0 -0,4

Uppskjuten skattekostnad (-) / intäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende  
temporära skillnader 8,4 -13,6
Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt  
förändringar av skattesatser -3,8 4,1
Uppskjuten skatteintäkt i under året  
aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 0,5 33,5
Utnyttjande av tidigare aktiverade  
underskottsavdrag -1,0 -5,4
Nedskrivning av tidigare  
aktiverade underskottsavdrag  -9,4 -

totalt redovisad skattekostnad  
i koncernen  -125,2 -71,7 

moderbolaget, mseK 2015 2014

aktuell skattekostnad (-) / intäkt (+)  
Periodens skattekostnad(-) / intäkt (+) -51,6 -6,7
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,5 -4,8

Uppskjuten skattekostnad (-) / intäkt (+)  
Úppskjuten skatt avseende  
temporära skillnader 1,2 1,1

totalt redovisad skattekostnad  
i moderbolaget -50,0 -10,3 

avstämning av effektiv skatt
Koncernen, mseK 2015 2014

Resultat före skatt 420,8 252,7
Avgår vinst från intressebolag -1,2 -2,1

Beräknat resultat före skatt 419,7 250,7 

Skatt enligt gällande skattesats  
för moderbolaget, 22,0% -92,3 -55,6
Effekt av andra skattesatser för  
utländska dotterföretag 8,3 8,7
Ej avdragsgilla kostnader -7,1 -14,5
Ej skattepliktiga intäkter 1,8 -0,8
Ökning av underskottsavdrag utan mots- 
varande aktivering av uppskjuten skatt -19,2 -9,2
Nedskrivning av tidigare aktiverade  
underskottsavdrag  -9,4 -
Effekt av ändrade skattesatser och regler -6,1 0,8
Skatt hänförlig till tidigare år -2,0 -2,9
Övrigt 0,7 1,7

redovisad effektiv skatt -125,2 -71,7 

moderbolaget, mseK 2015 2014

Resultat före skatt 280,6 -170,2
Skatt enligt gällande skattesats  
för moderbolaget -61,7 37,3
Ej avdragsgilla kostnader -16,9 -43,4
Ej skattepliktiga intäkter 28,2 0,5
Skatt hänförlig till tidigare år 0,5 -4,8

redovisad effektiv skatt -50,0 -10,3
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redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder
Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: 
 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

Koncernen, mseK 2015 2014 2015 2014  2015 2014

Immateriella tillgångar 0,8 1,6 -49,4 -50,2 -48,6 -48,6
Materiella anläggningstillgångar 0,0 -0,3 -7,0 -7,9 -7,0 -8,2
Finansiella tillgångar - - -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Lager 1,1 1,9 -0,4 -0,4 0,7 1,4
Kundfordringar 0,2 0,6 0,0 0,0 0,2 0,6
Övriga fordringar 0,0 - -0,2 -0,7 -0,2 -0,7
Leverantörsskulder -0,2 - - - -0,2 -
Pensioner 3,8 3,1 - - 3,8 3,1
Avsättningar 15,5 3,8 -1,2 - 14,3 3,8
Övrigt 1,4 1,0 -0,4 -0,1 1,1 0,9
Underskottsavdrag  51,5 69,6 - -0,1 51,5 69,4
Periodiseringsfond - - -27,9 -28,1 -27,9 -28,1

skattefordringar/-skulder, netto 74,2 81,2 -86,8 -88,1 -12,7 -6,9

Uppskjuten skattefordran/-skuld:
  med förfallodag inom ett år 16,2 1,6 -0,9 -1,7 15,3 -0,1
  med förfallodag efter ett år 5,6 10,3 -7,7 -10,8 -2,1 -0,5
  utan förfallodag 52,4 69,3 -78,3 -75,6 -25,9 -6,3

moderbolaget, mseK

Pensioner 3,4 2,7 - - 3,4 2,7
Övrigt 1,1 0,7 - - 1,1 0,7

skattefordringar/-skulder 4,5 3,3 - - 4,5 3,3

Kvittning - - - - - -

skattefordringar/-skulder, netto 4,5 3,3 - - 4,5 3,3

Uppskjuten skattefordran för underskottsavdrag hänförs till  
största del Norge och EBE. Om verksamheterna i Norge och  
EBE inte genererar vinst i framtiden kan skattefordran för 
underskotts avdrag komma att skrivas ner.

temporär skillnad mellan redovisat och skattemässigt 
värde på av moderbolaget direktägda andelar m .m . 
De temporära skillnaderna i moderbolagets direktägda andelar  
uppgår båda åren till noll. För koncernen är beloppet ej materiellt.

ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskotts-
avdrag för vilka uppskjutna skattefordringar ej redovisats uppgår 
enligt tabellen till höger:

 Koncernen moderbolaget

mseK 2015 2014 2015 2014

Skattemässiga  
underskott 38,8 27,6 - -

Av koncernens underskottsavdrag kan nästan samtliga utnyttjas utan 
tidsbegränsning. De avdragsgilla temporära skillnaderna förfaller inte 
enligt rådande skatteregler. Uppskjutna skattefordringar har inte redo-
visats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer 
att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

I vissa länder där koncernen har verksamhet är verksamhetens 
resultat skattebefriat, förutsatt att utdelning av upparbetat resultat 
inte sker. På balansdagen uppgår de totala skattebefriade reserverna 
till 69 MSEK, vilka skulle innebära en skatteskuld på 14 MSEK om 
dotterföretagen gjorde utdelning från dessa reserver. 

   2015 2014
 Balans redovisat För- Omräkn- Balans Balans redovisat redovisat För- Omräkn- Balans 
 per 1 jan i årets värvad  ings- per 31 per 1 jan i årets i eget värvad ings- per 31 
Koncernen, mseK 2015 resultat rörelse differens dec 2015 2014 resultat kapital rörelse differens dec 2014

Materiella  
anläggningstillgångar -48,6 -1,8 - 1,8 -48,6 -30,2 -3,5 - -14,7 -0,3 -48,6
Immateriella tillgångar -8,2 0,8 - 0,4 -7,0 -6,3 -2,0 - - 0,1 -8,2
Finansiella tillgångar -0,4 0,0 - 0,0 -0,4 -0,3 - - -0,1 0,0 -0,4
Lager 1,4 -0,7 - 0,0 0,7 3,1 -1,6 - - 0,0 1,4
Kundfordringar 0,6 -0,3 - 0,0 0,2 0,9 -0,3 - - 0,0 0,6
Övriga fordringar -0,7 0,5 - 0,0 -0,2 -0,1 -0,6 - - 0,0 -0,7
Leverantörsskulder - -0,2 - 0,0 -0,2 - - - - - -
Pensioner 3,1 0,7 - 0,0 3,8 2,2 0,9 - - 0,0 3,1
Avsättningar 3,8 11,0 - -0,4 14,3 6,5 -2,7 - - 0,0 3,8
Övriga skulder 0,9 0,1 - 0,0 1,1 1,5 -0,6 - - 0,0 0,9
Underskottsavdrag 69,4 -15,4 1,9 -4,4 51,5 42,1 31,5 -4,3 - 0,1 69,4
Periodiseringsfond -28,1 - - 0,2 -27,9 -25,5 -2,6 - - 0,0 -28,1

summa -6,9 -5,3 1,9 -2,4 -12,7 -6,2 18,6 -4,3 -14,8 -0,1 -6,9
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 NoT 13  Immateriella tillgångar
 internt utvecklade  
 immateriella tillgångar Förvärvade immateriella tillgångar

  marknad och Övriga 
 Utvecklings- kundbaserade immateriella 
Koncernen, mseK utgifter tillgångar tillgångar goodwill total

ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans per 1 jan 2014 - 35,1 118,1 2 957,8 3 111,0
Rörelseförvärv - 37,2 21,2 114,7 173,1
Övriga investeringar 7,5 - 11,1 - 18,7
Avyttringar och utrangeringar - - - - -
Rörelseavyttring - - - - -
Omklassificeringar 8,9 - -8,9 - 0,0
Årets valutakursdifferenser 0,8 2,5 10,5 121,2 135,0

Utgående balans per 31 dec 2014 17,2 74,7 152,1 3 193,7 3 437,7

Ingående balans per 1 jan 2015 17,2 74,7 152,1 3 193,7 3 437,7
Förvärvat via rörelseförvärv - - - 59,8 -59,8
Övriga investeringar 7,6 - 21,0 - -28,6
Avyttringar och utrangeringar - - -0,7 - -0,7
Omklassificeringar - - 0,1 - 0,1
Årets valutakursdifferenser -0,9 -1,6 -8,0 -94,7 -105,3

Utgående balans per 31 dec 2015 23,9 73,1 164,5 3 158,8 3 420,2

ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans per 1 jan 2014 - -35,1 -91,7 -8,3 -135,1
Rörelseförvärv - - -0,6 - -0,6
Avyttringar och utrangeringar - - - - -
Årets nedskrivningar - - - - -
Årets avskrivningar - - -10,6 - -10,6
Omklassificeringar - - -0,1 - -0,1
Årets valutakursdifferenser - - -6,4 -0,7 -7,1

Utgående balans per 31 dec 2014 0,0 -35,1 -109,4 -9,0 -153,5

Ingående balans per 1 jan 2015 0,0 -35,1 -109,4 -9,0 -153,5
Förvärvat via rörelseförvärv - - - - -
Avyttringar och utrangeringar - - 0,7 - 0,7
Årets nedskrivningar - - -3,2 -16,3 -19,5
Årets avskrivningar -1,2 - -14,3 - -15,5
Omklassificeringar - - 0,0 - 0,0
Årets valutakursdifferenser 0,0 0,0 5,9 1,1 7,0

Utgående balans per 31 dec 2015 -1,2 -35,1 -120,3 -24,2 -180,8

redovisade värden
Per 1 januari 2014 - - 26,4 2 949,5 2 975,9
Per 31 december 2014 17,2 39,6 42,7 3 184,7 3 284,4 

per 1 januari 2015 17,2 39,6 42,7 3 184,7 3 284,4
per 31 december 2015 22,7 38,0 44,2 3 134,6 3 239,5

Årets avskrivningar och nedskrivningar ingår i nedanstående  
rader i resultaträkningen för:
2014 (MSEK):  Kostnad sålda varor -8,5
 Administrationskostnader -2,1
2015 (MSEK):  Kostnad sålda varor -15,5
 Administrationskostnader -19,5

Omstrukturering av produktion i Danmark har medfört behov  
av nedskrivning av imateriella anläggningstillgångar.

Alla immateriella tillgångar, utom goodwill och varumärke  
skrivs av. För information om avskrivningar, se redovisnings-
principerna i not 1.

nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill

Koncernen, mseK  2015 2014

goodwillbelopp per  
kassagenererande enhet:
Inwido Sverige 1 022,4 991,7
Inwido Finland 466,9 486,3
Inwido Danmark 1 162,6 1 230,4
Inwido Norge 100,0 143,9
Inwido EBE 266,0 215,9
Övrigt 116,7 116,8

summa 3 134,6 3 184,9

Under 2015 har bolagen JNA och SPAR bildat enheten e-Commerce 
och flyttats från Inwido Danmark till Inwido EBE. Goodwill för  
e-Commerce har flyttats över till Inwido EBE. I tabellen har juste-
ringen även gjorts för år 2014. Goodwill om 124 MSEK har flyttats 
över från Inwido Danmark till Inwido EBE. Under 2015 har även 
goodwill flyttats från Inwido Norge till Inwido Sverige 30,7 MSEK, 
detta är gjort med hänsyn tagen till produktionsflytt gjord under 
2014 med full effekt 2015.

I nedskrivningsprövningarna utgörs återvinningsvärdet av  
de kassa genererande enheternas beräknade nyttjandevärde. 
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 NoT 14  materiella anläggningstillgångar
 Byggnader  maskiner pågående 
Koncernen, mseK  och mark och inventarier nyanläggningar totalt

anskaffningsvärde
Ingående balans per 1 jan 2014 442,4 1 406,5 24,0 1 872,9
Förvärvat via rörelseförvärv 2,8 23,7 - 26,5
Övriga investeringar 6,9 103,1 44,8 154,8
Omklassificering  1,4 28,8 -29,9 0,3
Avyttringar -19,8 -25,8 -0,8 -46,4
Rörelse avyttring - - - -
Valutakursdifferenser 12,0 42,5 0,5 55,0

Utgående balans per 31 dec 2014 445,7 1 578,7 38,6 2 062,9

Ingående balans per 1 jan 2015 445,7 1 578,7 38,6 2 062,9
Förvärvat via rörelseförvärv - 5,3 - 5,3
Övriga investeringar 9,4 65,7 38,4 113,4
Avyttringar och utrangeringar -0,1 -23,2 - -23,3
Omklassificering  5,9 19,3 -25,4 -0,1
Valutakursdifferenser -9,8 -42,5 -0,5 -52,9

Utgående balans per 31 dec 2015 451,0 1 603,4 51,0 2 105,4

Diskonteringsräntan före skatt är 6,7-7,0 procent (8,3-8,6).  
För rörelsesegmenten Sverige, Danmark, Finland och Norge har  
diskonteringsräntan om 6,7 procent före skatt använts och för EBE 
samt Övrigt har diskonteringsräntan om 7,0 procent före skatt 
använts. Skillnaden mellan diskonteringsräntorna är den specifika 
riskpremien. Bolaget gör bedömningen att riskpremien är lägre för  
de nordiska marknaderna på grund av marknadspositionerna. Inwido 
har en större marknadsandel på de nordiska marknaderna än på 
marknaderna inom EBE och därmed har bolaget gjort bedömningen 
att den specifika riskpremien är 0,5 procentenheter lägre för rörelse-
segmenten Sverige, Danmark, Finland och Norge. Bolaget gör bedöm-
ningen att riskpremien ska vara lika för rörelsesegmenten Sverige, 
Danmark, Finland och Norge. Bolaget har en lägre marknadsposition 
i Norge, men då merparten av av produktionen flyttats till Sverige  
gör bolaget bedömningen att riskpremien ska vara samma som övriga 
nordiska rörelsesegment. Övriga parameter i diskonteringsräntan  
är samma. Värdet bygger på kassaflödesberäkningar, varav de fyra 
första åren baseras på den fyraåriga affärsprognos som fastställs  
årligen av företagsledningen. De kassaflöden som beräknats efter  

de första fyra åren har baserats på en årlig tillväxttakt på 2,5 procent 
(2,5). Bolaget gör bedömningen att den årliga tillväxttakten över-
stiger centralbankernas långsiktiga inflationsmål om 2 procent på 
grund av befolkningstillväxten samt urbaniseringen inom respektive 
marknad. Antagandena som är viktiga i den fyraåriga affärsprogno-
sen beskrivs i uppställningen nedan.

Förvärvade och övriga immateriella tillgångar
moderbolaget, mseK  2015 2014

ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 1,8 1,8
Övriga investeringar - -

Utgående balans 1,8 1,8

ackumulerade av- och nedskrivningar
IIngående balans -0,8 -0,4
Årets avskrivningar -0,4 -0,4

Utgående balans -1,1 -0,8

redovisade värden 0,7 1,0

viktiga variabler metoder att skatta värden

marknadstillväxt Förväntad marknadstillväxt baseras på en övergång från rådande konjunktursituation till den förväntade långsiktiga 
tillväxten. Prognosen inkluderar stategin om en ökad andel av omsättningen inom kund segementet konsument, ökad 
försäljning av nyprodukter och tillbehör, etablering av nya marknader, stärkt efterfrågan på energieffektiva produkter 
samt förväntad demografisk utveckling. Prognosen över enstämmer med tidigare erfarenheter och prognoser.

inköp av varor 
och tjänster

Prognosen för inköpskostnader baseras på förväntad inflation, förändring av materialval, volymfördelar och ytterligare 
synergier inom koncernen. Därutöver har skattningar gjorts avseende pris utveckling på huvudsakliga material grupper 
utifrån externa informationskällor. Prognosen överenstämmer med tidigare erfarenheter och prognoser.

personalkostnader  
och effektivitet

Prognosen för personalkostnader baseras på förväntade löneökningar, planerade effektiviseringar och andra  
synergier inom koncernen. Prognosen överenstämmer med tidigare erfarenheter och prognoser.

Koncernen bedömer att rimliga förändringar i viktiga antaganden 
inte kommer att leda till ett nedskrivningsbehov. Med hänsyn  
till koncernens verksamhet så är de väsentliga nyckelvariablerna i 
huvudsak lika för koncernens kassagenererande enheter.
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 Byggnader  maskiner pågående 
Koncernen, mseK  och mark och inventarier nyanläggningar totalt

av- och nedskrivningar
Ingående balans per 1 jan 2014 -220,1 -1 079,0 - -1 299,1
Förvärvat via rörelseförvärv -1,1 -5,7 - -6,8
Årets nedskrivningar - -24,8 - -24,8
Årets avskrivningar -13,4 -84,7 - -98,1
Omklassificering - 0,0 - 0,0
Avyttringar 15,5 23,9 - 39,4
Rörelse avyttring - - - 0,0
Valutakursdifferenser -4,1 -32,8 - -36,9

Utgående balans per 31 dec 2014 -223,2 -1 203,3 - -1 426,4

Ingående balans per 1 jan 2015 -223,2 -1 203,2 - -1 426,4
Förvärvat via rörelseförvärv - -3,2 - -3,2
Avyttringar och utrangeringar 0,1 21,7 - 21,8
Årets nedskrivningar -1,2 -3,4 - -4,6
Årets avskrivningar -13,7 -88,7 - -102,3
Omklassificering 0,0 0,0 - 0,0
Valutakursdifferenser 4,9 33,4 - 38,3

Utgående balans per 31 dec 2015 -233,2 -1 243,4 - -1 476,5

redovisade värden
Per 1 januari 2014 222,3 327,5 24,0 573,8
Per 31 december 2014 222,5 375,4 38,6 636,5

per 1 januari 2015 222,5 375,4 38,6 636,5
per 31 december 2015 217,9 360,0 51,0 628,9
Inklusive statliga stöd uppgående till:  - - - -

avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen:
Koncernen, mseK  2015 2014

Kostnad för sålda varor -95,1 -88,3
Försäljningskostnader -2,2 -3,0
Administrationskostnader -5,0 -6,8
Forsknings- och utvecklingskostnader 0,0 -

summa -102,3 -98,1

nedskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen:
Kostnad för sålda varor -4,6 -24,8

summa -4,6 -24,8

Omstrukturering av produktion i Sverige och Danmark har medfört 
behov av nedskrivning av materiella anläggningstillgångar under 2015.

  inventarier

moderbolaget, mseK 2015 2014

ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående balans 1,8 1,8
Förvärv 0,0 0,0

Utgående balans 1,8 1,8

Ackumulerade avskrivningar  
Ingående balans -1,7 -1,6
Årets avskrivningar 0,0 -0,1

Utgående balans -1,7 -1,7

redovisade värden 0,1 0,1

Finansiell leasing (leasad produktionsutrustning)

Framtida betalningsåtagande för icke 
uppsägningsbara leasingkontrakt:

 2015 2014

  nuvärdes-  nuvärdes-  
Koncernen, mseK nominellt belopp beräknat belopp nominellt belopp beräknat belopp

Inom 1 år 1,2 1,1 10,3 9,8
2-5 år 0,7 0,7 1,3 1,3
Senare än 5 år - - - -

 1,9 1,8 11,7 11,1 

Koncernen, mseK  2015 2014

Redovisat värde 1,8 18,2
Under året betalda minimileaseavgifter 9,7 6,1

Koncernen leasar produktionsutrustning och produktions- 
byggnader under flera olika finansiella leasingavtal. De variabla 
avgifterna består av rörlig ränta vilken är kopplad till lokal referens-
ränta i Danmark, Finland, Norge och Polen. När leasingavtalen 
upphör har gruppen optioner att köpa utrustningen till ett  
fördelaktigt pris.Det finns optioner att förlänga leasingavtalen  
till ett lägre pris än nu gällande. De leasade tillgångarna är  
säkerhet för leasingskulderna.  
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 NoT 15  Andelar i intresseföretag
Koncernen, mseK 2015 2014

Redovisat värde vid årets ingång 10,4 5,5
Förvärv av intresseföretag - 3,2
Andel i intresseföretagets resultat 1,2 2,1
Andel i intresseföretagets skatt - -0,4
Nedskrivning - 0,0
Utdelning - -
Omräkningsdifferens  -0,4 0,1

redovisat värde vid årets utgång 11,2 10,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tabellen nedan specificeras koncernmässiga värden avseende  
ägd andel av intäkter, resultat, tillgångar och skulder.
       ägd andel av 
intresseföretag      eget andel vinst efter värde om Bokfört 
2014, mseK land intäkter resultat tillgångar skulder kapital i % skatt notering värde

moderbolagets: 
WeBe Home AB Sverige 4,0 0,0 1,4 0,9 0,4 30,0 0,0 - 1,0
Dotterföretagens:
Art Andersen ApS Danmark 8,9 1,1 8,0 5,8 0,2 30,0 0,3 - 3,5
UAB Panorama Nordic Ltd Litauen 21,4 1,4 12,6 1,3 11,2 40,0 1,4 - 5,8

        1,7  10,4

2015, mseK

moderbolagets: 
WeBe Home AB Sverige 4,7 0,1 1,3 0,8 0,6 30,0 0,0 - 1,1
Dotterföretagens:
Art Andersen ApS Danmark 13,8 0,0 5,8 4,8 0,1 30,0 0,0 - 3,1
UAB Panorama Nordic Ltd Litauen 18,9 2,9 27,5 13,5 14,0 40,0 1,1 - 7,0

        1,2  11,2

 NoT 16  Fordringar på koncernföretag
moderbolaget, mseK 2015 2014

ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 1 174,2 668,5
Tillkommande fordringar 559,3 1 053,6
Reglerade fordringar -499,1 -547,9
Nedskrivning av fordringar - -

Utgående balans 31 december  1 234,4 1 174,2

 NoT 17  Finansiella tillgångar
Koncernen, mseK 2015 2014

Finansiella tillgångar som är  
anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är  
värderade till verkligt värde via resultatet
 - Derivat 2,2 1,5
Finansiella tillgångar som kan säljas
 - Onoterade aktier och andelar 4,9 2,1
Låne- och kundfordringar 32,6 33,6

 39,7 37,3

placeringar som är  
omsättningstillgångar
Likvida medel 244,6 87,6
Låne- och kundfordringar 468,5 466,7

 713,1 554,3

aktier och andelar
Ingående balans 2,1 3,0
Förvärv 2,9 0,0
Avyttade tillgångar -0,1 -0,9
Omräkningsdifferens 0,0 0,0

Utgående balans 4,9 2,1

 NoT 18  Varulager
Koncernen, mseK 2015 2014

Råvaror och förnödenheter 228,6 231,2
Varor under tillverkning 52,1 52,3
Färdiga varor och handelsvaror 120,0 141,8

 400,8 425,3

I rörelsens kostnader ingår nedskrivning av varulager med 8,1 MSEK (7,9) 
efter återföring av tidigare gjorda nedskrivningar med 2,8 MSEK (0). 

 NoT 19  Likvida medel
Koncernen, mseK 2015 2014

Följande delkomponenter  
ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden 244,6 87,6

summa enligt balansräkningen  
och kassaflödesanalysen 244,6 87,6
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 NoT 20  Eget kapital

moderbolaget, antal aktier i  1000-tal 2015 2014

stamaktier, kvotvärde 4 (4) seK 57 968 57 968

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs 
efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolags-
stämman med en röst per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till 
bolagets kvarvarande nettotillgångar.

Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår  
överkurser som betalats i samband med emissioner.

reserver
• omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som  
uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska  
verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan 
valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presen-
teras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella 
rapporter i svenska kronor. 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade 
vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag, intresseföretag  
och joint venture företag. Tidigare avsättningar till reservfond,  
exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.

Utdelning
moderbolaget, mseK 2015 2014

Utbetalats under året 115,9 -

Föreslagen för utbetalning 144,9 115,9

Inwidos mål är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning 
motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock 
tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassa-
flöde och framtidsutsikter.

Kapitalhantering
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att  
ha en god kapitalstruktur samt finansiell stabilitet och därigenom  
bibehålla investerares, kreditgivares och marknadens förtroende  
samt utgöra en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten.

Styrelsens ambition är att bibehålla en balans mellan hög avkast-
ning som kan möjliggöras genom en högre belåning och fördelarna 
och tryggheten som en sund kapitalstruktur erbjuder. Nettoskulden 
i förhållande till EBITDA följs löpande upp i den interna rapporte-
ringen till ledningsgruppen och styrelsen.

Kapital defineras som eget kapital inklusive innehav utan  
bestämmande inflytande.

Koncernen, mseK 2015 2014

Kapital
Totalt eget kapital 2 890,9 2 793,3

 2 890,9 2 793,3

nettoskuldsättningsgrad
Finansiella skulder 1 137,9 1 235,0
Finansiella räntebärande fordringar -15,8 -16,5
Likvida medel -244,6 -87,6

nettoskuld 877,4 1 130,9

Nettoskuld / Totalt eget kapital 0,3 0,4
Nettoskuld / Operationell EBITDA (ggr) 1,2 1,9

Nettoskulden minskade med 254 MSEK under 2015.  
Under samma period ökade totalt eget kapital med 98 MSEK och  
nettoskuldssättningsgraden minskade till 0,3. Koncernens kassa- 
flöde från ordinarie verksamhet har använts till investeringar  

samt till amortering av skulder. Nettoskulden har minskat  
med 254 MSEK under de senaste tre åren. 

Den tämligen låga nettoskuldsättningsgraden ger goda  
förutsättningar att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som förutses 
under de kommande åren utan att behöva äventyra nivån på den 
ordinarie utdelningen.

Finansiella mål 
Inwidos verksamhet styrs mot fyra finansiella mål, som syftar  
till att ge lönsam tillväxt samt ge aktieägarna en god avkastning  
och långsiktig värdeutveckling:

• Tillväxt 

Inwidos mål är att växa organiskt mer än marknaden på våra nuva-
rande marknader och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa.

Kommentar  Vår bedömning är att Inwido överlag har tagit marknads-
andelar under 2015. Under året gjorde vi ett förvärv i Storbritannien och 
expanderade på en ny marknad, Tyskland, genom etablering av e-handel. 
Planen framöver är att behålla och stärka vår position i Norden samtidigt 
som vi ska växa i Europa, såväl organiskt som genom utvalda förvärv.

• Lönsamhet 

Inwidos lönsamhetsmål är en operationell EBITA-marginal  
om 12 procent.

Kommentar  Lönsamheten förbättrades ytterligare under 2015 och vi  
uppnådde en operationell EBITA-marginal om 11,3 procent för året.  
Den förbättrade lönsamheten har uppnåtts på flera olika sätt. Genom 
fortlöpande rationaliseringar och förbättringsåtgärder har vi skapat en 
lägre kostnadsnivå och förbättrad produktivitet, vilket möjliggjort en  
bättre lönsamhet när marknaderna börjat ta fart. Dessutom har 
marknads föringsinsatser och ett förbättrat försäljningsarbete, där vi 
riktat in oss på lönsamma affärer, rätt kunder och rätt priser, gett  
resultat och genererat ökade volymer och högre marginaler. 

Vi står kvar vid vår bedömning i samband med börsnoteringen 2014 
om att lönsamhetsmålet kommer att kunna nås inom några år, baserat  
på de förbättringsåtgärder som vidtagits under de senaste åren och  
existerande planer, samt under antagandet att den generella marknads-
efter frågan utvecklas i takt med nuvarande förväntningar. Under år med 
sämre marknadsutveckling kommer Inwido förmodligen inte att nå sitt 
lönsamhetsmål. I dessa fall kommer Inwido att vidta åtgärder för att 
förbättra lönsamheten, vilket vi historiskt visat oss kapabla till.

• Kapitalstruktur 

Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med 
undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 gånger.

Kommentar  Genom god lönsamhet och starka kassaflöden har vår netto-
skuld i förhållande till operationell EBITDA minskat till 1,2 gånger, och 
vi uppnår därmed målet med god marginal. Vår starka balansräkning ger 
utrymme för både investeringar i den befintliga verksamheten och förvärv.

• utdelning 

Inwidos mål är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning 
motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock 
tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassa-
flöde och framtidsutsikter.

Kommentar  2014 var utdelningen 2,00 kronor per aktie, totalt 116 MSEK, 
vilket motsvarade 64 procent av årets resultat efter skatt. Styrelsen före-
slår årsstämman en utdelning om 2,50 kronor per aktie för 2015.

 
Koncernens huvudsakliga externa finansiering utgörs av banklån. 
Inwido ingick 2014 ett nytt kreditavtal med Nordea. De långfristiga 
krediterna uppgår till 1 750 MSEK uppdelade på så kallade term  
loans om 1 100 MSEK och en revolving credit facility om 650 MSEK. 
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Kreditavtalet löper på fem år. Avtalet innehåller finansiella åtaganden 
(kovenanter) vilka följs upp kvartalsvis. Inwido uppfyller villkoren i 
gällande kreditavtal. 

resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas som periodens resultat 
hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt 
utestående antal aktier per rapporteringsperiod.

Koncernen 2015 2014

Antalet aktier 31 december, i 1000-tal 57 968 57 968
Genomsnittligt antal aktier: 
  - före utspädning i 1000-tal 57 968 57 968
  - efter utspädning i 1000-tal 57 968 57 968
Nettoresultat hänförligt till  
moderbolagets ägare, MSEK 295,6 180,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,10 3,12
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 5,10 3,12

 NoT 21  räntebärande skulder
I det följande framgår information om företagets avtalsmässiga vill-
kor avseende räntebärande skulder, utan hänsyn tagen till företagets 
ränteswapar. För mer information om företagets exponering mot 
ränterisk och risk för valutakursförändringar hänsvisas till not 2.

Koncernen, mseK 2015 2014

långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 089,6 1 139,9
Finansiella leasingskulder 0,7 1,3

summa 1 090,3 1 141,1

Koncernen, mseK 2015 2014

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 46,0 76,3
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0,4 7,8
Kortfristig del av finansiella leasingskulder 1,1 9,8

summa 47,5 93,9

skulder som förfaller till betalning  
senare än 5 år efter balansdagen
Banklån 2,3 2,4
Finansiell leasing - -

villkor och återbetalningstider
 2015 2014
   redovisat redovisat redovisat redovisat 
Koncernen, mseK valuta Förfall nominellt värde värde nominellt värde värde

Kreditinstitut SEK 2019-09-12 173,3 173,3 173,3 173,3
Kreditinstitut EUR 2019-09-12 169,1 169,1 186,3 186,3
Kreditinstitut DKK   2019-09-12 - 2026-09-30 711,4 711,4 749,5 749,5
Kreditinstitut GBP 2019-09-12 42,7 42,7 46,8 46,8
Periodiserad bankkostnad SEK 2019-09-12 -6,6 -6,6 -8,3 -8,3
Finansiella leasingskulder DKK, NOK, PLN, EUR 2016-2019 1,8 1,8 11,1 11,1
Utnyttjad checkkredit GBP, PLN 2016-06-30 - 2019-09-12 46,0 46,0 76,3 76,3

räntebärande skulder   1 137,9 1 137,9 1 235,0 1 235,0

 NoT 22  Skulder till kreditinstitut
moderbolaget, mseK 2015 2014

långfristiga skulder
Banklån  1 085,8 1 126,3

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit - 29,7
Kortfristig del av banklån - -

Skulder som förfaller till betalning  
senare än fem år efter balansdagen - -

 NoT 23  Avsättningar
  Omstruk- 
 garanti- turerings- 
Koncernen 2014, mseK reserv åtgärder totalt

redovisat värde vid periodens 
ingång 1 januari 2014 27,1 41,6 68,7
Avsättningar som gjorts under perioden 5,4 29,7 35,1
Belopp som tagits i anspråk -10,0 -52,9 -62,9
Omklassificering -0,1 -2,1 -2,3
Omräkningsdifferens 0,3 -0,1 0,2

redovisat värde vid periodens  
utgång 31 december 2014 22,7 16,2 38,9

varav belopp som förväntas betalas:
- efter mer än 12 månader 0,0 0,0 0,0
- inom 12 månader 22,7 16,2 38,9

  Omstruk- 
 garanti- turerings- 
Koncernen 2015, mseK reserv åtgärder totalt

redovisat värde vid periodens 
ingång 1 januari 2015 22,7 15,5 38,3
Avsättningar som gjorts  
under perioden 9,3 84,6 93,8
Belopp som tagits i anspråk -7,1 -10,8 -17,8
Omklassificering -0,3 -3,7 -4,0
Omräkningsdifferens -0,3 -1,0 -1,3

redovisat värde vid periodens  
utgång 31 december 2015 24,3 84,6 108,9

varav belopp som förväntas betalas:
- efter mer än 12 månader 0,0 0,0 0,0
- inom 12 månader 24,3 84,6 108,9
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garantier
Avsättning av garantier och reklamationer hänför sig i huvudak till 
försäljning av fönster och dörrar under räkenskapsåren 2014 och 
2015. Avsättningen baseras på beräkningar gjorda på grundval av 
historiska data i form av kostnader för garantier och reklamationer 
och beräknas förfalla under 2016.

Omstrukturering
Av beslutade omstruktureringsåtgärder inom Inwido har 109,2 MSEK 
påverkat årets resultat negativt. Av dessa omstruktureringskostnader 
om 109,2 MSEK kvarstår 84,6 MSEK som avsättningar per den  
31 december 2015. Merparten av dessa avsättningar gjordes för att 
täcka uppskattade kostnader för nedläggning av enheter i Sverige  
och Danmark. Hela avsättningen kommer att förfalla under 2016.

 NoT 24   upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

Koncernen, mseK 2015 2014

Upplupna löne- och semesterlöneskulder 190,5 206,4
Upplupna sociala avgifter 42,2 41,3
Kundbonus 71,6 87,1
Upplupna räntekostnader 1,8 2,0
Övrigt 31,3 45,1

summa 337,5 382,0

moderbolaget, mseK 2015 2014

Upplupna löne- och semesterlöneskulder 9,6 8,8
Upplupna sociala avgifter 3,0 3,6
Upplupna räntekostnader 1,4 1,9
Övrigt 0,5 4,4

summa 14,5 18,7

 NoT 25  operationell leasing
Leasingavtal där koncernen är leasingtagare.

Koncernen, mseK 2015 2014

icke uppsägningsbara  
leasingbetalningar uppgår till:
Inom 1 år 44,6 49,0
2-5 år 108,3 141,7
Senare än 5 år 106,2 134,0

summa 259,1 324,7

Kostnadsförda avgifter för  
operationella leasingavtal uppgår till:
Minimileaseavgifter 32,0 34,6
Variabla avgifter 23,6 21,4

totala leasingkostnader 55,6 56,0

Koncernen hyr ett antal maskiner och inventarier till produktionen 
och IT-relaterade investeringar. Leasingavtalen löper normalt på 
1-5 år, med en option till förlängning. Inga avtal innebär krav på 
förlängning. När leasingavtalen upphör har koncernen optioner att 
köpa utrustningen till då gällande marknadspris. I leasingavtalen 
förekommer det indexklausuler. 

Koncernen hyr ett antal lager och produktionsenheter enligt 
operationella leasingavtal, dessa avtal löper på 10-15 år. De variabla 
avgifterna har fastställts enligt indexklausuler.

 NoT 26  Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
 Koncernen  moderbolaget

mseK 2015 2014 2015 2014

ställda säkerheter
I form av ställda säkerheter för egna skulder  
och avsättningar
Fastighetsinteckningar 3,1 26,1 - -
Företagsinteckningar 3,9 33,4 - -
Tillgångar med äganderättsförbehåll 1,1 15,7 - -
Aktier - - - -
Fordringar - - - -
Kapitalförsäkring 13,5 9,8 12,6 9,8
Pantsatt fordran - - - -
Övriga  34,3 35,8 - -

 55,8 120,8 12,6 9,8
Övriga ställda panter och säkerheter - - - -

summa ställda säkerheter 55,8 120,8 12,6 9,8

eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för dotterbolag 1 184,8 1 310,8 1 175,8 1 284,7

summa eventualförpliktelser 1 184,8 1 310,8 1 175,8 1 284,7
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 NoT 27  Närstående
närståenderelationer
Koncernens närståenderelation med det tidigare moderbolaget Ratos AB och dess dotterbolag upphörde i samband med noteringen  
på Nasdaq Stockholm i september 2014. Motsvarande närståenderelation upphörde för moderbolaget vid samma tidpunkt.  
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag se not 28.

sammanställning över närståenderelationer
  Försäljning  Fordran till  skuld till 
  av varor/tjänster ränte- närstående ränte- närstående 
mseK År till närstående intäkter  per 31 december kostnader per 31 december

Koncernen närståenderelation
Moderföretag 2014 - 0,4 - - -
 2015 - - - - -
Koncernföretag 2014 - - - - -
 2015 - - - - -
Intressebolag 2014 - - - - -
 2015 - - - - -

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Villkor för fordran och skuld till koncernföretag är  
marknadsmässiga. Villkor för avslutade fordran och skuld till moderföretag 2014 var Stibor 12 månader plus marginal på 1 procent.

  Försäljning  Fordran till  skuld till 
  av varor/tjänster ränte- närstående ränte- närstående 
mseK År till närstående intäkter  per 31 december kostnader per 31 december

moderbolaget närståenderelation

Moderföretag 2014 - 0,4 - - 
 2015 - - - - 
Dotterföretag 2014 63,2 18,1 1 174,2 - 397,1
 2015 68,6 24,1 1 234,4 - 628,4
Koncernföretag 2014 - - - - -
 2015 - - - - -
Intressebolag 2014 - - - - -
 2015 - - - - -

Försäljning från moderbolag till dotterbolag avser tjänster. Dessa prissätts och allokeras i enlighet med koncernens internprissättnings-
dokumentation. Övriga transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Villkor för fordran och skuld till koncernföretag 
är marknadsmässiga. Villkor för avslutade fordran och skuld till moderföretag 2014 var Stibor 12 månader plus marginal på 1 procent. 

transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Det finns inga lån till styrelseledamöter. För information om ersättningar till nyckelpersoner i ledande ställning, se not 8.

 NoT 28  Koncernföretag
  andel i % 

Koncernen, innehav i dotterföretag, direkt och indirekt ägande Dotterföretagets säte, land 2015 2014

Inwido Denmark A/S Danmark 100 100
- Art Andersen CPH* Danmark 100 100
- Dansk Vindues Industri A/S Danmark 100 100
- Frovin Vinduer Og Døre A/S Danmark 100 100
- Outline Vinduer A/S Danmark 100 100
- KPK Døre Og Vinduer A/S Danmark 100 100
- Pro Tec Vinduer A/S Danmark 100 100
- UAB Inwido Support Litauen 100 100
- TB Europe A/S Danmark 100 100
- JNA Vindue & Døre A/S Danmark 100 100
- Säästke Oü Estland 100 100
- Spar Vinduer APS Danmark 100 100
- Sparevinduer AS Norge 100 100
- Sparfenster AB Sverige 100 100
- Sparfenster GmbH Tyskland 100 -
Inwido Europe AB Sverige 100 100
- Inwido CE GmbH Österrike 100 100
Inwido Ireland Ltd. Irland 100 100
- Carlson Contracts Ltd. Irland - 100
- Carlson & Co Ltd. Irland 100 100
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  andel i % 

Koncernen, innehav i dotterföretag, direkt och indirekt ägande Dotterföretagets säte, land 2015 2014

Inwido Finland Oy Finland 100 100
- Eskopuu Oy Finland - 100
- Pihlavan Ikkunat Oy Finland - 100
- Tiivituote Oy Finland - 100
Inwido Norway AS Norge 100 100
- Diplomat Norge AS Norge - 100
- Diplomat Prosjekt AS Norge - 100
- Inwido Salg AS* Norge 100 100
- Frekhaug Vinduet AS Norge 100 100
Inwido Polska S.A. Polen 100 100
- Sokolka Okna i Drzwi S.A. Polen 100 98
Inwido Supply AB Sverige 100 100
- A-Lackering AB Sverige 100 100
- Alakiernia Sp.zo.o. Polen 100 100
- Inwido Produktion Dörrar AB Sverige 100 100
- IP Glass Sp.zo.o. Polen 100 60
- Steelform AB Sverige 100 100
Inwido Sverige AB Sverige 100 100
- Outline i Sverige AB Sverige 100 100
- Elitfönster AB* Sverige 100 100
- Era Fönster AB Sverige 100 100
- Etrifönster AB Sverige 100 100
- Hajom Skjutdörrar AB Sverige 100 100
- Inwido Försäljning AB* Sverige 100 100
- Inwido Produktion AB Sverige 100 100
- Lenhovda Fönster AB Sverige 100 100
- Norsjökomponenter AB Sverige 100 100
- Temafönster AB Sverige 100 100
- Snickar-Per AB Sverige 100 100
- Hemmafönster Sverige AB Sverige 100 100
Inwido UK Ltd Storbritannien 100 100
- Jack Brunsdon & Son Ltd Storbritannien 100 -
- Allan Brothers Ltd. Storbritannien 100 100

 
* Clean Factory A/S har bytt namn till Art Andersen CPH, Elitfönster AB har bytt namn till Inwido Försäljning AB,  
Hångerdörrer har bytt namn till Elitfönster AB, Lyssand Treindustri AS har bytt namn till Inwido Salg AS.

moderbolaget, mseK 2015 2014

ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 934,2 1 885,8
Inköp och emissioner 185,2 195,2
Avyttringar - -
Nedskrivningar -75,5 -146,8
Koncerninterna förändringar - -

Utgående balans 31 december  2 043,9 1 934,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotterföretag (direktägda)
 Organisations- Dotterföretagets 2015 2014 antal andel  
Bolag nummer säte/land mseK mseK andelar i %

Inwido Sverige AB 556583-4693 Vetlanda 881,2 881,3 400 000 100
Inwido Finland Oy 1882624-9 Finland 223,2 223,2 532 130 100
Inwido Norway AS 988381063 Norge 200,0 100,0 1 700 000 100
Inwido Denmark A/S 28 84 36 15 Danmark 528,6 528,6 75 000 000 100
Inwido Polska S.A 0000082682 Polen 51,0 51,0 15 447 500 100
Inwido UK Ltd 1110137 Storbritannien 21,4 21,4 560 000 100
Inwido Supply AB 556625-4412 Sävsjö 100,6 100,6 20 000 100
Inwido Ireland Ltd 465489 Irland 34,8 25,0 2 100
Inwido Europe AB 556565-5767 Vetlanda 3,1 3,1 1 500 100

   2 043,9 1 934,2  
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 NoT 29  Aktie- och optionsprogram
De syntetiska aktierna och optionerna löstes in i samband med  
Inwidos notering i Nasdaq Stockholm den 26 september 2014.  
Kostnaden för optionerna uppgick till 51,4 MSEK under 2014.

 NoT 30  Händelser efter periodens utgång
Den 14 mars 2016 tecknade Inwido avtal om att förvärva 25 procent 
av aktierna i det danska fönsterföretaget Outrup Vinduer & Døre. 
Parterna har också avtalat att resterande aktier kommer att förvär-
vas under inledningen av 2018 (65 procent) och 2019 (10 procent). 
Förvärvet stärker Inwidos position på den danska marknaden och 
förväntas skapa betydande möjligheter för expansion och synergier 
med Inwidos existerande verksamheter.

Outrup, som grundades 1968 av Harry Ringgaard vars son Mo-
gens nu leder och är huvudägare till bolaget, säljer och producerar 
fönster och dörrar i trä och trä/aluminium för den danska markna-
den. Företaget har en stark position framförallt i snickarledet och är 
fokuserat på energieffektiva och moderna fönster- och dörrlösningar. 

Outrup har cirka 150 anställda och produktionen sker vid fabri-
ken i Outrup på Mors i Danmark. Försäljningen under 2015 uppgick 
till ca DKK 180 miljoner. I och med förvärvsavtalets struktur kommer 
samordning med Inwidos övriga verksamheter inte att inledas förrän 
tidigast i januari 2018. Det är också först då de huvudsakliga syner-
gierna kommer att uppstå.

Förvärvet förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyn-
digheter.

 NoT 31   Viktiga uppskattningar och  
bedömningar

Företagsledningen har med revisionskommittén diskuterat  
utvecklingen, valet och upplysningarna avseende koncernens  
viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämp-
ningen av dessa principer och uppskattningar.

nedskrivningsprövning av goodwill
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för 
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill, har flera 
antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av para-
metrar gjorts. En redogörelse av dessa återfinns i not 12. Ledningen 
bedömer dock att det skulle krävas väsentliga förändringar av  
förutsättningarna för dessa antaganden och uppskattningar under 
2015 för att kunna ha en väsentlig effekt på värdet på goodwill.

värdering av uppskjuten skattefordran
Vid värdering av uppskjuten skattefordran tas hänsyn till fordrans 
storlek i förhållande till bolagets beräknade framtida kassaflöden 
samt fordrans nyttjandeperiod.

 NoT 32  uppgifter om moderbolaget
Inwido AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i  
Malmö. Moderbolagets aktier är registrerade på Nasdaq Stockholm. 
Adressen till huvudkontoret är Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö.

Koncernredovisningen för år 2015  består av moderbolaget och 
dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen. I koncernen 
ingår även ägd andel av innehaven i intresseföretag.
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Styrelsens intygande

Min revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2016. 
 
 
 

Eva Melzig Henriksson 
Auktoriserad revisor

Koncernens rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning samt moderbolagets  
resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 10 maj 2016.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts  
för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 1 april 2016.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats  
i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med  

de internationella redo visnings standarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002  
av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och  
koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen  

ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning  
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget  

och de företag som ingår i koncernen står inför.

Arne Frank 
Ordförande

Anders Wassberg 
Styrelseledamot

Benny Ernstson 
Styrelseledamot

Leif Johansson 
Styrelseledamot

Henrik Lundh 
Styrelseledamot

Eva S Halén 
Styrelseledamot

Sisse Fjelsted Rasmussen 
Styrelseledamot 

Ulf Jacobsson 
Arbetstagarrepresentant

Robert Wernersson 
Arbetstagarrepresentant

Håkan Jeppsson 
Verkställande direktör
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rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Inwido AB (publ) för år 2015. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument 
på sid 42-84. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för  
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS) såsom de antagits av EU, och 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
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed  
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav  
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsent-
liga 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 felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beak-
tar 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 kon-
troll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig-
heten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga  
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, 
och enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen  
och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresul-
tat och rapport över finansiell ställning för koncernen.

rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Inwido AB (publ) 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
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta 
för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min 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. Jag har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga  
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget  
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och  
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

M A LM Ö D EN 1  A PR IL  2016

 
 

Eva Melzig Henriksson 
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Inwido AB (publ), org. nr 556633-3828 
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Inwidoaktien
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Inwidoaktien handlas sedan 2014 på Mid-Cap-listan på Nasdaq  
Stockholm. Börsvärdet uppgick vid årets slut till cirka 6 434 MSEK.

omsättning och handel
Aktiens kortnamn är INWI med ISIN-koden SE0006220018.  
Under 2015 omsattes totalt 79,1 miljoner aktier till ett värde av cirka  
7 073 MSEK på Nasdaq Stockholm. Per handelsdag omsattes i snitt  
315 281 aktier, vilket motsvarar ett värde av cirka 28 MSEK.  
I genomsnitt gjordes 511 avslut per handelsdag under perioden.

Aktiekapital
Vid utgången av 2015 uppgick Inwidos aktiekapital till 231 870 112 SEK  
fördelat på 57 967 528 aktier med ett kvotvärde på 4 SEK per aktie. 
Samtliga aktier ger lika rösträtt och lika del i bolagets vinst och kapital.

Ägarstruktur
Vid årets slut hade Inwido 6 396 aktieägare. Största enskilda ägaren 
var Fjärde AP-fonden, vars samlade aktieinnehav uppgick till  
9,78 procent av kapital och röster i bolaget. De tio största ägarna  
stod för 37,25 procent av kapital och röster. Utländska aktieägares 
ägarandel uppgick till cirka 52 procent.

utdelning
Inwido avser långsiktigt att årligen dela ut motsvarande omkring  
50 procent av nettovinsten till sina aktieägare. Hänsyn ska dock tas  
till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassaflöde  
och framtidsutsikter. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 
2,50 SEK per aktie för 2015, motsvarande 49 procent av årets resultat 
efter skatt. Förslaget innebär en total aktieutdelning om cirka 145 MSEK.

Aktiens kursutveckling

data per aktie
seK 2015 2014 2013

Resultat per aktie 5,10 3,12 2,52
Utdelning per aktie 2,50 1)                    2,00 —
Börskurs per 31 december 111,00 68,00 —
Direktavkastning, %2) 2,3% 3,0% —
Eget kapital per aktie 49,87 48,17 43,55

1) Utdelning 2015 enligt styrelsens förslag 
2) Utdelning/börskurs vid årets slut 
Källa: Inwido och Nasdaq Stockholm

de största aktieägarna
                          andel i % av  
ägare per 2015-12-31 antal aktier röster kapital

Fjärde AP-Fonden 5 667 287 9,78  9,78 
Handelsbanken Fonder  3 581 408 6,18  6,18 
Catella Fondförvaltning  2 574 828 4,44  4,44 
SEB Investment Management  1 929 723 3,33  3,33 
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 1 852 198 3,20  3,20 
Enter Fonder  1 659 938 2,86  2,86 
Danske Capital Sverige AB  1 101 229 1,90  1,90 
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag  1 100 000 1,90  1,90 
Danske Invest  1 096 329 1,89  1,89 
State Street Bank and Trust Client 1 030 158 1,78  1,78 

totalt 21 593 098 37,25 37,25

Källa: Euroclear

Ägarfördelning svenska/utländska ägare
 antal  aktie-  innehav  röster 
ägare per 2015-12-31 aktieägare ägare, %  innehav  i %  röster i %

Sverigeboende 5 722 89,46 27 834 041 48,02 27 834 041 48,02
Övriga Norden 447 6,99 4 211 153 7,26 4 211 153 7,26
Övriga Europa (exkl Sverige och Norden) 149 2,33 17 435 660 30,08 17 435 660 30,08
USA 56 0,88 7 868 646 13,57 7 868 646 13,57
Övriga världen 22 0,34 618 028 1,07 618 028 1,07

summa 6 396 100,00 57 967 528 100,00 57 967 528 100,00
Källa: Euroclear

Kursutveckling
Stängningskursen för Inwidoaktien per  
den 31 december 2015 var 111 SEK vilket 
ger ett börsvärde på cirka 6 434 MSEK.  
Under 2015 steg aktiekursen med  
64 procent. Under samma period steg  
OMX Stockholm Consumer Goods index 
med 24 procent. Genomsnittlig aktiekurs 
under perioden var 90,50 SEK.
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Aktieägarinformation

Årsstämma 2016
Inwidos årsstämma kommer att hållas i Malmö den 10 maj 2016 i Malmö 
börshus, Skeppsbron 2. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00 då 
det också bjuds på lättare förtäring. Mötet börjar kl. 16.00 Kallelsen i sin 
helhet med förslag till dagordning finns på hemsidan www.inwido.com

rätt till deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:

•  dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken  
för bolaget tisdagen den 3 maj 2016,

•  dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman  
senast den 3 maj 2016, före kl. 16.00.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt 
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få 
deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen 
den 3 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna  
dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer),  
aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt ombud och/eller  
biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt 
översändas före stämman. Den som företräder juridisk person ska 
uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som 
utvisar behörig firmatecknare.

Webb: 

www.inwido.com

Post: 

Inwido AB (publ)
Årsstämma 2016
Engelbrektsgatan 15
211 33 Malmö

E-post: 

ir@inwido.com
 

Årsredovisning, rapporter och nyheter
På www.inwido.com finns Inwidos årsredovisning på svenska  
och engelska för beställning (trycksak) eller nedladdning (PDF).  
Där kan Inwido även följas genom att prenumerera på press-
meddelanden och finansiella rapporter.

Ir-kontakt
Peter Welin, CFO, e-post: peter.welin@inwido.com
Tel +46 70 32 43 190 eller +46 10 45 14 552

Finansiell kalender 2016
Årsredovisning 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 april
Delårsrapport januari-mars 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 april 
Årsstämma Malmö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj
Delårsrapport januari-juni 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 juli
Delårsrapport januari-september 2016 . . . . . . . . . . . . . . 24 oktober

87



Inwido CE GmbH 
Altmannsdorfer Straße 91 
AT-1120 Wien 
Österrike 
Tel: +43 810 900 300 

Inwido Denmark A/S 
Østre Havnegade 18 
DK-9000 Aalborg 
Danmark 
Tel: +45 98 63 24 44

Inwido Finland OY 
Lutakonaukio 1, Innova 4 
FI-40100 Jyväskylä 
Finland 
Tel: +358 20 7690 111

Inwido Ireland Ltd 
G1 Calmount Park, Ballymount 
IE-Dublin 12 
Irland 
Tel: +353 1 462 57 77

Inwido Norway AS 
Ulsmågveien 7 
NO-5224 Nesttun  
Norge 
Tel: +47 56 30 33 00

Inwido Polska S.A. 
ul. Warszawska 163 
PL-05-520 Konstancin-Jeziorna 
Polen  
Tel: +48 85 722 02 50

Inwido Sverige AB 
Post: Box 153 
SE-574 22 Vetlanda 
Besök: Brogårdsgatan 1 
Tel: +46 10 451 40 00

Inwido UK Ltd 
Allan House 
Ord Road 
Berwick-Upon-Tweed 
GB-Northumberland TD15 2XU 
Storbritannien 
Tel: +44 1289 334600

Inwido AB 
Engelbrektsgatan 15 
SE-211 33 Malmö 
Tel: +46 10 451 45 50 
e-post: info@inwido.com

www.inwido.com
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