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One-stop-shop
för våra kunder  

OptiGroup är en ledande business-to-business-distributör. Vi är specialiserade på 
att leverera produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och förser dig 
med allt du behöver för att driva ditt företag mer framgångsrikt. OptiGroup- 

bolagen stödjer över 110 000 kunder i 19 länder runtom i Europa.

Vi tillhandahåller lösningar för facility management-företag och sektorerna  
för catering, skydd och packprodukter, tryckeribranschen och den kreativa  
sektorn samt återförsäljare och butikskedjor. Med en lång erfarenhet och  

gedigen branschkunskap, är OptiGroup-bolagen fast beslutna att ständigt  
ligga i framkant i arbetet med att ge kunderna bästa service.

Välkommen till OptiGroups årsredovisning.
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ÅRET I KORTHET

Året i korthet

 Finansiella nyckeltal

    Nettoomsättningen ökade med 6,9 procent  
till 1 599 MEUR (1 495). Den organiska försälj-
ningen minskade med 0,5 procent. 

      Justerad EBITA minskade med 7,2 procent  
till 46,2 MEUR (49,8). Den justerade EBITA- 
marginalen minskade till 2,9 procent (3,3).

     Rörelseresultatet minskade till 18,4 MEUR (25,6).

     Det operativa kassaflödet ökade till 27,3 MEUR 
(14,0). 

     Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 
0,62 EUR (0,74). 

År 2018 var ett år då vi ökade takten i aktiviteterna för att 
omvandla bolaget till en ledande business-to-business-distributör  

i de länder där vi är verksamma.

 Höjdpunkter i verksamheten

    Fortsatt hög förvärvsaktivitet, med fem  
slutförda förvärv som tillför årliga 
försäljnings intäkter om 102 MEUR.

     Byggt upp en betydande förpacknings-
verksamhet genom integreringen av  
Moonen Packaging, Mercamer och Telpak.

    I oktober 2018 tecknade OptiGroup och 
Inapa ett avtal om att bolagen avser  
kombinera sina verksamheter inom pappers-
distribution i Tyskland. Besked från den tyska 
konkurrensmyndigheten avseende affären 
förväntas under 2019.

1,6 
miljarder EUR

Nettoomsättning 
2018

Nettoomsättning per affärsområde, %

Justerad EBITA per affärsområde, %

Facility, Safety & Foodservice Solutions, 20%

PAJ
Enhet

Industrial Solutions, 8%

Printing & Creative Solutions, 62%

Retail & Reseller Solutions, 10%

Facility, Safety & Foodservice Solutions, 30%

PAJ
Enhet

Industrial Solutions, 13%

Printing & Creative Solutions, 52%

Retail & Reseller Solutions, 5%
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ÅRET I KORTHET

FINANSIELL ÖVERSIKT

Miljoner euro 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 1 599,1 1 495,4 1 531,2 1 541,8 1 566,8

Organisk tillväxt, % –0,5% –5,4% — — —

Justerad EBITA 46,2 49,8 39,6 46,9 55,8

Justerad EBITA-marginal, % 2,9% 3,3% 2,6% 3,0% 3,6%

Rörelseresultat 18,4 25,6 22,4 34,0 37,0

Operativt kassaflöde 27,3 14,0 27,9 30,0 84,0

Resultat per aktie efter utspädning, EUR 0,62 0,74 0,43 — —

Skuldsättningsgrad, % 22% 15% 15% — —

Genomsnittligt antal anställda 2 176 2 026 1 858 1 863 1 925

OptiGroup använder alternativa resultatmått som inte direkt kan härledas från de finansiella rapporterna. Organisk tillväxt, justerad EBITA, 
justerad EBITA-marginal, operativt kassaflöde och skuldsättningsgrad är alternativa resultatmått. Definitioner och avstämningar finns på 
sidorna 105–106.

KOMMENTARER FRÅN VD. LÄS HELA REDOGÖRELSEN PÅ SIDAN 6.

Vi har en stark plattform, en bra affärsmix med 
mycket erfarna medarbetare och vi driver våra 
bolag med entreprenörsanda. 

Under året fortsatte vi att utöka vårt erbjudande och att 
balansera OptiGroup-portföljen mot affärsmöjligheter 
med högre tillväxt och marginaler. De fem förvärven vi 

genomförde i tre länder kompletterar de förvärv vi 
gjorde under 2017.

Kompletterande förvärv 
tillför årliga intäkter 

om 102 MEUR

LÄS MER OM VÅRA FÖRVÄRV PÅ SIDAN 15.



1,6 miljarder EUR
NETTOOMSÄTTNING
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DETTA ÄR OPTIGROUP

En ledande leverantör av 
tjänster och lösningar

OptiGroup-bolagen stödjer över 110 000  
kunder i 19 länder runtom i Europa. 

LÄS MER OM VÅR VERKSAMHET PÅ SIDORNA 16–25.

Vision
Att vara ledare på de  

marknader där vi verkar.

Vi hjälper våra kunder genom 
att tillhandahålla pålitliga lösningar  

för deras vardagliga behov.

Mission2 200 

ANTAL ANSTÄLLDA  
VID SLUTET AV 2018

Bolag i 
OptiGroup-koncernen

46 miljoner EUR
JUSTERAD EBITA
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DETTA ÄR OPTIGROUP
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En enklare vardag

Vi är en pålitlig, lyhörd och innovativ  
partner som stödjer våra kunder med  

högkvalitativa produkter, hög servicenivå 
och punktliga leveranser varthelst och  

närhelst vi får detta förtroende.

Ett brett 
produktsortiment

OptiGroup-bolagen tillgodoser det växande behovet  
av effektiva försörjningslösningar för kunder inom  

servicenäringen, tillverkningsindustrin och den  
offentliga sektorn. 

Vårt breda sortiment väljs omsorgsfullt och med stor 
hänsyn till hållbarhet. För kunderna innebär det fördelar 

i form av hög tillförlitlighet samt tids- och kostnads-
besparingar tack vare effektiva försörjningslösningar.

En one-stop-shop-distributör

OptiGroup ägs av  
Altor Fund II (41 procent),  
Triton II Fund (39 procent),  

RoosGruppen AB (14 procent) och 
övriga (6 procent).

OptiGroups 
ägare

FACILITY, SAFETY & 
FOODSERVICE 
SOLUTIONS

INDUSTRIAL 
SOLUTIONS

PRINTING &  
CREATIVE 

 SOLUTIONS

RETAIL &  
RESELLER 

 SOLUTIONS

OptiGroup-bolagen verkar inom fyra affärsområden  
och förser sina kunder med ett brett sortiment av  
produkter och tjänster som möter deras behov.
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VD-ORD

F Hur presterade koncernen under året?

S Vi upprätthöll förvärvstakten inom nya tillväxtområden. Vi 
förvärvade fem bolag i tre länder: Mercamer och Telpak i Finland, 
Moonen Packaging i Benelux-länderna, och Oviva och Proxima i 
Rumänien. Vi gjorde också två mindre tilläggsförvärv. De nya 
bolagen kompletterar våra befintliga bolag och gör det möjligt att 
erbjuda ett ännu bredare sortiment till våra kunder.

Vi införde också en affärsområdesstruktur som bättre position-
erar oss för framtida tillväxtmöjligheter. Varje affärsområde är 
inriktat på att leverera organisk tillväxt och tillföra verkligt värde 
till våra kunder genom att dra nytta av bästa praxis.

Samtidigt har vi upplevt stark press på priser och marginaler på 
några av de traditionella pappersmarknaderna, främst i Tyskland, 
där vi har meddelat att vi avser kombinera vår och Inapas verk-
samhet för att skapa Tysklands ledande aktör inom pappersdistri-
bution. Besked från den tyska konkurrensmyndigheten avseende 
affären förväntas under 2019.

Sammantaget var det ett mycket händelserikt år.

F  Kan du förklara situationen i Tyskland  
mer i detalj?

S Under de senaste åren har pappersdistributionsmarknaden  
i Tyskland varit under hård press. Det är en följdeffekt av flera 
faktorer: minskad efterfrågan, kraftiga prisökningar från tillver-
kare till följd av stigande råvarupriser, samt nya konkurrens-
kraftiga erbjudanden på marknaden. Det genomfördes fem  
prishöjningar under året och marknaden krympte med cirka  
9 procent, vilket innebär att alla marknadsaktörer drabbats.

Vi vidtog ytterligare åtgärder för att minska vår kostnadsbas 
inom lager- och logistiknätverket och inledde en effektiviserings-
process för våra säljkontor för att sätta upp en central och mer 
enhetlig kundtjänst. Dessa aktiviteter visade sig dock otillräckliga  
för att motverka den kraftiga lönsamhetsminskningen jämfört med 
tidigare år. Därför kommer vi fortsätta se över vår kostnadsbas och 
arbeta vidare med effektiviseringsprocessen även under 2019.

F  Kan du kommentera koncernens finansiella  
resultat?

S Å ena sidan fick problemen vi upplevde i Tyskland en bety-
dande påverkan på årets resultat och det totala koncernresultatet. 
Å andra sidan utvecklades några av våra övriga länder mycket väl 
och nya förvärv har börjat att bidra. Det vi har noterat, och som är 
viktigt för OptiGroup som helhet, är att vår affärsmix löpande för-
bättrats och att andelen omsättning och vinst som genereras från 
våra växande bolag är mycket högre än för bara två år sedan. 

F  Vad är anledningen till affärsområdesstrukturen?

S Den nya organisationen med affärsområdeschefer ger en 
 mer decentraliserad ledningsstruktur och möjliggör snabbare 
besluts fattande närmare våra kunders behov. Cheferna för affärs-
områdena har utsetts att leda utvecklingen av dessa områden.  
Se sidorna 16–23.

Vi vill påskynda utvecklingen av vårt kunnande och vår expertis 
inom affärsområdena. Samtidigt vill vi samarbeta kring organiska 
tillväxtmöjligheter, storskalighet för upphandling och inköp, samt 
upprätta kompetenscentra som gör att vi kan utveckla områdena 
till deras fulla potential. Detta gäller även nya länder. När vi nu har 
uppnått den kritiska massan i Facility, Safety & Foodservice 
Solutions och Industrial Solutions, anser vi att vi har alla förutsätt-
ningar för att kunna utveckla dessa områden framgångsrikt med 
större fokus. 

Parallellt kan vi använda vår starka Papyrus-infrastruktur på andra 
marknader för att omvandla bolagen enligt vår OptiGroup-strategi. 
Vi har ökat vårt fokus på återförsäljare genom att utveckla Scaldia-
konceptet, först i Skandinavien och nu i andra länder. Därigenom 
kan vi erbjuda våra kunder ett mycket bredare produktsortiment. 
Genom några mindre tilläggsförvärv i andra länder, till exempel 
Rumänien, utvecklar vi också våra verksamheter och kan flytta över 
dem till tillväxtsektorer.

Accelererad omvandling 
genom förvärv  

År 2018 var ett år då vi ökade takten i aktiviteterna för att omvandla bolaget  
till en ledande business-to-business-distributör i de länder där vi verkar  

– en resa som vi påbörjade i mitten av 2016. 
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F  Kommer förvärv att bli en viktig del av resan 
även framöver?

S Ja, absolut. Vi har upprättat en omfattande lista med kontak-
ter och potentiella förvärv för varje affärsområde och i de flesta 
av de länder där vi verkar. Därför är vi övertygade om att vi kan 
fortsätta vår förvärvsresa.

Vi har också börjat undersöka marknaderna i vissa europeiska 
länder där vi inte finns representerade idag, samt i andra bran-
scher som är närbesläktade med våra befintliga. 

F  Vilka är OptiGroups främsta fördelar när vi 
blickar framåt?

S Vi har en stark plattform, en bra mix av bolag med mycket 
erfarna medarbetare och vi driver våra bolag med entreprenörs-
anda. Detta innebär snabba beslutsprocesser och en one-stop-
shop, nära våra kunder. 

 Fokus framåt
•  Fokusera på tillväxtmöjligheter

•  Förbättra upphandlings- och inköps-
kapaciteten för att dra nytta av vår 
storlek

•  Investeringar för att förbättra vår 
lagerhållning, distribution och  
digitala funktioner

F  Vad är den viktigaste hållbarhetsfrågan för 
OptiGroup?

S Kunderna ställer allt högre krav på hållbara produkter och  
processer. Vi är därför glada att vi förvärvat Moonen Packaging i 
Benelux-regionen, som är en ledare inom hållbarhet i Nederlän-
derna. Målet är att erbjuda produkter och tjänster som är i fram-
kant vad gäller funktion, kvalitet och hållbarhetsaspekter. Vi har 
också strikta inköps processer, alla leverantörer till OptiGroup-bolag 
måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

F Vad är fokus för 2019?

S Att fokusera på tillväxtmöjligheter. Vi ska stärka upphand-
lings- och inköpskapaciteten för att dra nytta av vår storlek. 

Vi har ett antal investeringsprojekt som syftar till att förbättra  
vår lagerhållning, distribution och digitala funktioner. 

Det är en spännande tid – vi har fantastiska bolag på våra 
marknader och mycket motiverade människor och team. Vi är 
optimistiska och ser en god potential framöver.

Sören Gaardboe 
Vd och koncernchef
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CEO REVIEw
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STRATEGI

Med målet att optimera produkter som är centrala för kundens 
löpande affärsverksamhet stödjer OptiGroup europeiska företag 
genom att förse dem med pålitliga lösningar för deras vardag-
liga behov. Detta uppnås genom en affärsmodell baserad på 
kundfokus, och som kombinerar ett brett produktsortiment,  
förenklade inköpsprocesser, pålitliga leveranser och företags-
support.

One-stop-shop för tjänster och lösningar
Det övergripande strategiska målet är att utveckla bolaget till en 
attraktiv distributör av ett brett produktsortiment med starka 
servicelösningar. Kärnan i OptiGroups erbjudande är att skräddarsy 
pålitliga lösningar utifrån ett brett produktsortiment som är  
centrala för den löpande affärsverksamheten, så att kundernas 
processer blir mer tids- och kostnadseffektiva. Tack vare global 

Värdeskapande baserat  
på kundfokus

OptiGroups storlek och närvaro ger den plattform som behövs för att 
uppnå det övergripande målet att skapa värde för kunder, leverantörer, 

anställda och aktieägare. 

upphandling från ledande multinationella och lokala tillverkare, 
liksom ett växande utbud av egna varumärken, erbjuds kunderna 
ett brett produktsortiment från en och samma leverantör. 
OptiGroup-bolagen säkerställer pålitliga leveranser genom ett 
effektivt distributionsnät och strategiskt placerade lager runtom 
i Europa.

Synergieffekter skapas genom kontinuerligt samarbete och 
utbyten av kunskap och erfarenhet, både inom och mellan affärs-
områdena. Detta skapar nya affärsmöjligheter och kunder drar 
fördelar av ett bredare erbjudande. 

OptiGroup har flera väletablerade bolagsidentiteter och starka 
varumärken inom en rad marknader och segment. Egna produkt-
varumärken är en viktig del av OptiGroups strategi, eftersom de 
möjliggör kontroll på alla nivåer, från inköp, logistik och service-
nivåer till marknadsföringskoncept och försäljningsaktiviteter.

Mervärde till 
kunder

Mervärde till 
leverantörer

• Brett produktsortiment
• Hög servicenivå
• Lagerhållning på begäran
• Snabb leverans
• Teknisk och designsupport
• Skräddarsydd servicesupport
• E-handelslösningar

• Stora volymer
• Geografisk spridning
• Tillgång till ett stort antal kunder
• Effektivitetsvinster
• Marknadsinformation
• Kreditriskhantering
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STRATEGI

VISION
 Att vara ledare 
på marknaderna  

där vi är verksamma.

MISSION
Vi hjälper våra kunder genom att 
tillhandahålla pålitliga lösningar 

för deras vardagliga behov.

Input Vår affärsmodell

•  Antal heltidsanställda 2 199
•  Personalomsättning 12 procent
•  Medarbetarutveckling och utbildningar

MEDARBETARE

• Skuldsättningsgrad
• Rörelsekapital

FINANS

•   Byggnader 118,2 TJ
•   Distribution 96,9 TJ

ENERGIANVÄNDNING

• 62 lagerpunkter och distributions-
plattformar i 19 länder

• Gemensam e-handelsplattform på  
18 marknader

•  Starkt leverantörsnätverk

INFRASTRUKTUR

• Varumärken
• Kompetenser
• Servicekoncept

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

•  Säkerhet
• Kundrelationer
• Samhällsrelationer
• Leverantörsrelationer
• Investerarrelationer

SOCIALA RELATIONER

GLOBALA INKÖP

INKÖPS- 
KONTROLL

PÅLITLIGA 
LEVERANTÖRER

ENKELT 
ATT 

BESTÄLLA

ONE-STOP-
SHOP

SUPPORT

M
ED

AR
BE

TA
RE 

 
 

 

 

 
KU

LTU
R 

 

 
 

 

                    HÅLLBARHET

KUND

OPTIGROUPS KÄRNVÄRDEN
PÅLITLIG – LYHÖRD – INNOVATIV

OPTIGROUPS HÅLLBARHETSAGENDA
KUNDER – MEDARBETARE – INKÖP – VERKSAMHET – ETIK

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

FACILITY, SAFETY & 
FOODSERVICE  
SOLUTIONS

INDUSTRIAL 
SOLUTIONS

PRINTING &  
CREATIVE 

 SOLUTIONS

RETAIL &  
RESELLER 

 SOLUTIONS

Värdeskapandemodell
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STRATEGI

Konsekvenser

•  Rengörings- och hygienartiklar
• Förbrukningsartiklar för hotell, restaurang  

och catering
• Kundanpassade och standardiserade  

förpackningsprodukter 
• Personlig skyddsutrustning
• Kontorspapper

DISTRIBUTION AV PRODUKTER

• Rådgivning och konsulttjänster 
• Utbildning
• Teknisk support 
•  E-tjänster (webbshop och system-till- 

systemlösningar)
• Kundanpassad förpackningsdesign och  

optimering
• Logistiktjänster och försörjningslösningar
• Tjänster för avfallshantering

TJÄNSTER

• CO2 från distribution och lagerhållning

UTSLÄPP

• Värdeskapande för kunder och intressenter
• Löner och förmåner till anställda
• Skatter till offentlig sektor
• Betalningar till leverantörer
• Ränteinkomster för långivare
•  Investeringar

FINANS

• Indirekt och direkt sysselsättning
• Lokalt engagemang
•  Sjukfrånvaro 3,8 procent av teoretiskt antal 

arbetade timmar
•  Arbetsplatsolyckor som orsakar sjukfrånvaro, 

7,3 per 1 miljon arbetade timmar
•  Leverantörer måste följa OptiGroups  

uppförandekod

SAMHÄLLE

• Miljömärkning och marknadsföring av  
hållbara produkter

• 72 procent FSC/PEFC-certifierade produkter 
av den totala pappersförsäljningen från lager

•  Nära 100 procent av inköpta pappersvolymer 
kommer från papperstillverkare och pappers-
bruk som är FSC/PEFC-certifierade 

•  CO2-utsläpp påverkar klimatförändringar

MILJÖ

Produktion / Output
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STRATEGY

Att vara en god och ansvarsfull samhällsmedborgare är grund-
läggande för OptiGroups verksamhet och för förmågan att skapa 
långsiktigt värde för intressenterna. Som en länk mellan tillver-
kare och användare, har OptiGroup-bolagen ett särskilt ansvar 
när det gäller hållbarhet.

I rollen som köpare och säljare av ett brett produktsortiment 
strävar OptiGroup-bolagen efter att skapa större transparens 
inom områden som är särskilt viktiga för kunderna och att förse 
dem med relevant information. 

Under de närmaste åren är syftet att ytterligare utöka erbju-
dandet och att balansera portföljen genom att lägga till företag 
med potential för högre tillväxt och stabila marginaler. 

OptiGroup-bolagen inriktar sig på att nå ledande positioner på 
de största europeiska marknaderna och tillväxtsegmenten, och 
utnyttjar storskalighet och möjligheter för att skapa synergier  
mellan marknaderna inom områden såsom inköp och leverantörs-
relationer, logistik, försäljning, IT-system och administration.

Strategiska mål

•  Ledare på de marknader där vi är  
verksamma. 

•  Balansera mixen mellan affärsområdena  
och därigenom öka exponeringen för  
icke-papperssegment.

•  Egna varumärken ska växa till 45 procent  
av försäljningen.

•  E-handelslösningar ska svara för över 50  
procent av orderna.

•  Verksamheten ska fortsätta att kompletteras 
med attraktiva förvärv för att stärka  
marknadspositionen. 

OptiGroups kärnvärden

Pålitlig
Pålitlighet innebär att infria löften. 

Lyhörd 
Att vilja lyssna och svara snabbt, i strävan att ge 

våra kunder bästa möjliga service. 

Innovativ
Kontinuerligt förnya serviceerbjudandet för

att leda utvecklingen i branschen.
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STRATEGI

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter att 
förbättra kundupplevelsen och den har också  
förändrat kundernas beteende. Därför erbjuder 
Procurator och systerbutikerna Supplies Direct, 
med ensamrätt i Sverige, det digitala städverkty-
get CleanPilot. Verktyget ger användaren över-
blick över städytor, arbetsuppgifter per städyta 
och statusrapporter i realtid över hur arbetet  
fortgår. Detta förenklar arbetet och gör samtidigt 
kommunikationen mellan lokalvårdare, arbets-
ledare, fastighetsförvaltare och beställare smidig.

CASE CLEAN PILOT

Digitalt verktyg för  
städbranschen
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STRATEGI

Ökad tillväxttakt genom förvärv
Förvärv är en viktig del av OptiGroups strategi. Bolagets finansiella 
styrka utgör en stabil grund för förvärv. Syftet är att identifiera 
företag med produkter och tjänster som kan stärka OptiGroups 
erbjudande inom definierade kundsegment och valda marknader, 
och förvärvskandidatlistan uppdateras kontinuerligt. 

OptiGroup har varit mycket aktivt med att göra komplette-
rande förvärv och har välkomnat många nya företag till koncer-
nen. Genom dessa erfarenheter har koncernen utvecklat en  
tydlig och framgångsrik process för integration och utveckling 
av förvärvade bolag tillsammans med företagsledningar och  
tidigare ägare.

Förvärvskandidater och tillväxtpotential
OptiGroup har upprättat en omfattande lista med kontakter och 
potentiella förvärv för varje affärsområde och i varje land där vi 
idag är verksamma. Detta har gjorts med hjälp av ingående  
marknadsundersökningar, intervjuer och lokalkännedom.  
Många av de företag som identifierats är familjeägda företag.

Mer än 100 potentiella förvärvskandidater i 17 verksamhets-
länder har identifierats. Med tolv genomförda förvärv de senaste 
två åren har vi stärkt vårt självförtroende att fortsätta, och 
potentiellt accelerera, denna resa de kommande åren.

OptiGroup som långsiktig ägare
OptiGroup är en finansiellt stark, väletablerad och engagerad 
ägare, med tydliga mål och verktyg för att utveckla företag 
framgångsrikt och lönsamt. Framförallt vad gäller strategiskt 
beslutsfattande, ekonomiskt stöd och utbyte av sakkunskap och 
bästa praxis.

Många av koncernens förvärv är entreprenörsdrivna familje-
företag och målet är alltid att behålla, stärka och utveckla fram-
gångsrika varumärken, och samtidigt dra fördel av OptiGroup-
sfärens styrka och fulla potential. Entreprenörer kan fortsätta att 
utvecklas, växa och bli framgångsrika som en del av koncernen.

OptiGroups dotterbolag Papyrus och Scaldia  
erbjuder sina kunder det koldioxidneutrala 
premium pappret Multicopy Zero. Att välja miljö-
vänligt behöver inte innebära några kompromisser 
när det gäller kvalitet och känsla. Multicopy Zero 
har samma goda egenskaper som ett traditionellt 
papper och kan användas i alla slags kontors-
maskiner. 

Pappret har också flera betydande miljömärk-
ningar och såväl produkten som förpackningen är 
helt återvinningsbar. 

CASE MULTICOPY ZERO

Klimatneutralt papper  
till miljömedvetna kunder

 SE/011/01
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GENOMFÖRDA FÖRVÄRV 2018

STRATEGI

MOONEN PACKAGING
Gé Moonen,  
verkställande direktör

Intäkter: 49,4 MEUR

Antal anställda: 81

Moonen Packaging är en ledande distributör 
av förpackningslösningar i Benelux. Företaget 
designar, utvecklar, upphandlar, lagerhåller, 
säljer och distribuerar anpassade förpack-
ningslösningar samt även hygienpapper,  
städprodukter och cateringprodukter.

OVIVA
Dan Voica,  
verkställande direktör

Intäkter: 3,5 MEUR

Antal anställda: 19

Oviva är en fullservicedistributör med ett 
brett utbud av städ- och hygienprodukter, 
och förvärvet innebär OptiGroups första 
inträde på den rumänska marknaden för  
facility management-produkter 

MERCAMER
Sami Hietanen,  
verkställande direktör

Intäkter: 30,4 MEUR

Antal anställda: 39

TELPAK
Jon Sundén,  
verkställande direktör

Intäkter: 17,0 MEUR

Antal anställda: 13

Mercamer och Telpak är fullservicedistribu-
törer med ett brett utbud av industriella  
förpackningsprodukter, tjänster och utrust-
ningar. Förvärven innebär att OptiGroup för 
första gången träder in på marknaden för 
industriförpackningar i Finland och utgör ett 
komplement till den befintliga verksamheten  
i Norden.

PROXIMA TAPES OCH 
PROXIMA COMSERV
Decebal Ilies,  
direktör

Intäkter: 1,4 MEUR

 Antal anställda: 9

Proxima Tapes och Proxima Comserv är  
aktiva inom service och försäljning av 
industri förpackningar i Rumänien. Förvärvet 
förstärker den befintliga förpackningsverk-
samheten i Östeuropa.
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VERKSAMHET

Facility, Safety &  
Foodservice Solutions

Facility, Safety & Foodservice Solutions är OptiGroups snabbast växande 
affärsområde. Kärnerbjudandet består av distribution av förbruknings-
varor för fastighetsskötsel, såsom hygienpapper, professionella ren-
göringsprodukter och produkter för HoReCa (hotell, restaurang och  
catering), där koncernen har en marknadsledande position i Norden.
Affärsområdet erbjuder även ett säkerhetskoncept baserat på ett brett 
sortiment av personlig skyddsutrustning som gör arbetsplatsen säkrare. 
Kunderna erbjuds också tjänster såsom analyser av städobjekt för att 
optimera kostnader, samt frakt- och logistiktjänster.

Kunderna finns inom facility management, lokalvård, skolor, hotell och 
logi, fastighetsförvaltning, privat och offentlig sjukvård, nöjes- och 
idrottsanläggningar, tillverknings- och byggindustrin, samt den offentliga 
sektorn.

Marknaden 
Trenden mot högre grad av outsourcing, högre deltagande i skolgång 
och utbildningar samt en åldrande befolkning ökar efterfrågan på facility 
management-leveranser till institutionella miljöer.

Utvecklingen av den globala lagstiftningen inom områdena för hälsa 
och säkerhet driver tillväxten för personlig skyddsutrustning, och sektorn 
för säkerhetsprodukter visar en stabil efterfrågan.

Växande efterfrågan inom cateringmarknaden drivs av hämtmats-
produkter, hemleveranstjänster och “on-the go”-konsumtion”. Kunderna 
och slutkonsumenterna efterfrågar alltmer hållbara cateringprodukter 
och matförpackningar.

NYCKELTAL

Miljoner euro 2018 2017

Nettoomsättning 314,6 277,7

Justerad EBITA 14,2 13,7

Justerad EBITA-marginal, % 4,5% 4,9%

Genom att även inkludera tjänster 
i vårt erbjudande, hjälper vi  
kunderna att göra deras vardag 
enklare och effektivare. 

Belgien, Danmark, Estland, Finland, 
Nederländerna, Norge, Polen,  
Rumänien och Sverige.

GEOGRAFISK NÄRVARO

Sören Gaardboe, affärsområdeschef  
(tillförordnad)

FÖRETAG

NETTOOMSÄTTNING, %

20

JUSTERAD EBITA, %

30
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PRODUKTER

FACILITY
• Rengörings- och hygienartiklar
• Rengöringsmedel
• Utrustning och maskiner för fastighets-

skötsel
• Handdukar, näsdukar, torkpapper och  

hållare
• Hudvårdsprodukter
• Påsar och säckar
• Sjukvårdsprodukter

SAFETY
• Arbetshandskar och skyddsskor
• Huvud-, hörsel- och ögonskydd
• Andningsskydd
• Arbetskläder
• Fallskydd

FOODSERVICE 
• Catering- och serveringsartiklar
• Hämtmatskartonger
• Tallrikar och fat
• Barartiklar
• Bägare
• Servetter
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VERKSAMHET

Industrial Solutions

Affärsområdet Industrial Solutions växer, både organiskt och genom för-
värv. Affärsområdet är en ledande leverantör av förpackningsprodukter i 
Norden och Nederländerna. 

OptiGroup-bolagen tillhandahåller produkter och tjänster, inklusive 
design, inköp och distribution av kundanpassade förpackningslösningar 
och distribution av förpackningsutrustning. Kunderna erbjuds även tjäns-
ter såsom översyn av förpackningsbehov och packningsprocesser, vilket 
leder till insikter om hur verksamheten kan förenklas och effektiviseras.

Kunderna finns inom transport, e-handel, bilindustrin och tillverkande 
industrier.

2018 genomfördes ett flertal förvärv inom affärsområdet. Mercamer 
och Telpak är fullservicedistributörer i Finland med ett brett utbud av 
industriella förpackningsprodukter, tjänster och utrustningar. Moonen 
Packaging i Nederländerna är en ledande distributör av förpacknings-
lösningar i Benelux. 

Tillskottet av dessa bolag till den befintliga verksamheten i Norden och 
andra länder ökar avsevärt storleken på affärsområdet. Det skapar skal-
fördelar både vad gäller inköp och utveckling av värdeskapande förpack-
nings- och leveranskoncept för kunder inom fordons-, transport- och 
e-handelsbranschen.

Marknaden
Efterfrågan inom sektorn för industriell förpackning är kopplad till indu-
striell produktion men påverkas även positivt av e-handelstrenden. Mark-
naden är fragmenterad, med många lokala och regionala grossister, men 
konsolideringen förväntas fortsätta. Den underliggande tillväxten inom 
affärsområdet drivs av det växande intresset för outsourcinglösningar. 
Den grossistbetjänade andelen av förpackningsmarknaden är låg, vilket 
skapar möjligheter för företag som strävar efter konsolidera verksam-
heten med effektiva logistiklösningar och inköpsprocesser samt kund-
orienterade leverans- och försörjningslösningar. 

Vi ser stora möjligheter för upphand-
lingar och tillväxt inom affärsområdet. 
Sammantaget skapar det en plattform 
för att skapa mervärde i framtiden.

Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, 
Norge, Rumänien, Schweiz, Sverige,  
Tjeckien, Tyskland och Ungern.

GEOGRAFISK NÄRVARO

Jesper Hall, affärsområdeschef

FÖRETAG

NYCKELTAL

Miljoner euro 2018 2017

Nettoomsättning 134,0 64,8

Justerad EBITA 5,9 3,2

Justerad EBITA-marginal, % 4,4% 5,0%

NETTOOMSÄTTNING, %

8

JUSTERAD EBITA, %

13
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VERKSAMHET

PRODUKTER

• Kundanpassade och standardiserade well- och  
emballageförpackningar

• Sträckfilm och packband
• Tejp och förslutning
• Stötdämpande produkter

• Påsar och säckar
• Förpackningsutrustning och maskiner
• E-handelsförpackningar
• Handdukar, torkpapper och hållare
• Personlig skyddsutrustning
• Hygienpapper och andra förbrukningsvaror
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Printing & Creative  
Solutions  

Genom att erbjuda nya tjänster  
och kontinuerligt bredda sortimentet 
skapar vi mervärden och blir en  
viktigare leverantör till våra kunder.

Belgien, Danmark, Estland, Finland,  
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, 
Schweiz, Slovakien, Sverige, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern och Österrike.

GEOGRAFISK NÄRVARO

Niklas Järbur, affärsområdeschef

FÖRETAG

Kärnerbjudandet inom Printing & Creative Solutions lösningar omfattar 
distribution av ett brett utbud högkvalitativa tryckpapper till tryckerier 
och andra pappersintensiva företag genom det väletablerade Papyrus- 
varumärket. Bolaget har djup kunskap om de krav som ställs inom  
den grafiska industrin. Dessutom är Papyrus en betydande europeisk  
distributör av kontorspapper och förser både den privata och offentliga 
sektorn med ett komplett produktsortiment som täcker alla behov för 
utskrift och kopiering.

Genom att dra fördel av Papyrus distributionsinfrastruktur och styrka 
har affärsområdet breddat sitt erbjudande till att även omfatta städ-,  
hygien- och förpackningsprodukter med fokus på marknader utanför 
Norden. Detta har också möjliggjorts med hjälp av förvärven av de 
rumänska bolagen Oviva och Proxima.

Utöver det förstärkta produkterbjudandet utvecklar affärsområdet  
kontinuerligt nya logistik- och produktrelaterade tjänster som skapar 
mervärde för kunderna. 

Marknaden för pappersdistribution i Tyskland har varit pressad i flera år. 
För att anpassa sig till de förändrade marknadsförhållandena, vidtogs 
under året åtgärder för att minska kostnadsbasen inom lager- och logistik-
nätverket och en effektiviseringsprocess för säljkontor för att sätta upp en 
central och mer enhetlig kundtjänst inleddes.

Marknaden
Efterfrågan på tryckpapper har minskat under flera år på grund av digita-
lisering och förändrade konsumtionsmönster för papper. Nedgången för-
väntas fortsätta i västra Europa, medan marknaderna i östra Europa för-
väntas förbli mer stabila.

NYCKELTAL

Miljoner euro 2018 2017

Nettoomsättning 989,2 999,6

Justerad EBITA 24,0 28,0

Justerad EBITA-marginal, % 2,4% 2,8%

NETTOOMSÄTTNING, %

62

JUSTERAD EBITA, %

52
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PRODUKTER

• Bestruket träfritt papper (CwF-ark och rullar)
• Obestruket träfritt papper (UwF-ark och rullar)
• Bestruket trähaltigt papper (CME-ark och rullar)
• Färgat papper
• Returfiberbaserat papper
• Kreativt effektpapper 
• Självhäftande vinylfilm, omslagsfilm och syntetiska  

material för digitaltryck
• Kuvert

• Grafisk kartong och förpackningskartong
• Carbonless
• Bokpapper
• Förpackningsprodukter
• Hygienpapper och andra förbrukningsvaror
• Personlig skyddsutrustning
• Cateringartiklar
• Förpackningsutrustning
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Retail &  
Reseller Solutions

OptiGroups lösningar gör det möjligt för detaljhandlare och återförsäljare 
att ge utmärkt kundservice samtidigt som de minskar kostnader, ökar 
resursutnyttjandet och tryggar försörjningen av de produkter de behöver. 

Som en betydande europeisk distributör av produkter som är centrala 
för den löpande affärsverksamheten stöder OptiGroup detaljhandlare 
och återförsäljare med ett brett och växande utbud av produkter, inklu-
sive förpackningsmaterial, personlig skydds- och säkerhetsutrustning, 
lokalvårdsartiklar, engångsartiklar för livsmedel och catering, samt ett 
brett utbud av kontorspapper. Detta skapar värde för återförsäljare,  
eftersom att ha en och samma leverantör för ett stort antal väletablerade 
varumärken och producenter innebär att administrationen förenklas,  
kvalitetskontrollen förbättras och rörelsekapitalet minskar. 

Kundgrupperna är detaljhandelskedjor, återförsäljare för förpackningar 
och kontorsmateriel samt grossister. 

Marknaden
Kunderna till butikskedjor och återförsäljare är i regel lokala, regionala 
eller nischade företag och marknaden är därför stabil. 

OptiGroups europeiska distributionsnät erbjuder en attraktiv affärs-
modell för butikskedjor och återförsäljare som efterfrågar innovativa  
försörjningslösningar med hög tillgänglighet på flera platser. 

År 2017 introducerades varumärket Scaldia framgångsrikt i Sverige och 
Danmark tillsammans med en webbeställningsplattform för att öka till-
växttakten inom affärsområdet. Scaldia introducerades också i Belgien, 
Schweiz och Nederländerna under 2018. 

Vi skapar värde för återförsäljare 
eftersom de kan minimera antalet 
leverantörer genom att ha en enda 
inköpskälla för varumärken och 
producenter, vilket förenklar  
administrationen.

Belgien, Danmark, Nederländerna,  
Sverige, Schweiz och Tyskland.

GEOGRAFISK NÄRVARO

Niklas Järbur, affärsområdeschef

FÖRETAG

NYCKELTAL

Miljoner euro 2018 2017

Nettoomsättning 170,2 166,4

Justerad EBITA 2,4 4,8

Justerad EBITA-marginal, % 1,4% 2,9%

NETTOOMSÄTTNING, %

10

JUSTERAD EBITA, %

5
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PRODUKTER

RENGÖRINGS- OCH HYGIENARTIKLAR
• Handdukar, näsdukar, torkpapper och 

hållare
• Hudvårdsprodukter
• Påsar och säckar

KONTORSPAPPER
• Obestruket kontorspapper
• Bestruket kontorspapper
• Färgat kontorspapper

• Returfiberbaserat kontorspapper

CATERINGARTIKLAR
• Hämtmatskartonger
• Engångsartiklar: bägare, bestick,  

tallrikar och uppläggningsfat
• Servetter

SÄKERHET 
• Arbetskläder och skyddsskor
• Huvud-, hörsel- och ögonskydd
• Handskar 

INDUSTRIFÖRPACKNINGAR
• well-lådor
• Sträckfilm
• Artiklar för omslag, fästning  

och häftning
• Tejp och förslutning
• Stötdämpande produkter
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Kontor

Skola

Hotell & Restaurang

Stormarknad

Städföretag

Fabrik

Vårdcentral

Tryckeri

VERKSAMHET

One-stop-shop för 
våra kunder

Företag har ett dagligt behov av förbrukningsvaror. Att lokalisera olika leverantörer, 
samordna leveranser och betala flera olika fraktkostnader är knappast optimalt för 

någon. Tänk om det fanns en pålitlig one-stop-shop för alla produkter som är  
centrala för din löpande verksamhet?  Det finns det, tack vare OptiGroup-bolagen. 

Vi hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet genom att  
tillhandahålla pålitliga lösningar för deras vardagliga behov.

OptiGroup Årsredovisning 201824
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Kontor

Skola

Hotell & Restaurang

Stormarknad

Städföretag

Fabrik

Vårdcentral

Tryckeri

VERKSAMHET
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Vi är en pålitlig, lyhörd och  
innovativ partner som stödjer 
våra kunder med högkvalitativa 
produkter, hög servicenivå och 
effektiva logistiklösningar. 

Vi har servetter och tallrikar, 
moppar och trasor, påsar och 
säckar, även arbetskläder och 
finpapper. Alla rengörings- 
och cateringartiklar du  
behöver, första-hjälpen-kit  
och förpackningsutrustning, 
lika väl som en enkel pappers-
bägare. Och allt däremellan.

Våra e-handelslösningar  
erbjuder enkel beställning och 
tillgång till det mesta i realtid. 
Sortimentet uppgraderas  
ständigt för att säkra det bästa 
köpalternativet för våra  
kunder.

OptiGroups storlek och närvaro 
utgör den plattform som 
behövs för att uppnå det  
övergripande målet att skapa 
värde för kunder, leverantörer, 
anställda och aktieägare. 

Detta gör vi med hjälp av en 
affärsmodell baserad på kund-
fokus, och som kombinerar ett 
brett produktsortiment, för-
enklad inköpsprocess, pålitliga 
leveranser och företags-
support.

Hållbarhet är en integrerad del 
av vår verksamhet. Genom att 
balansera bolagets ekonomiska, 
sociala och miljö mässiga ansvar 
skapas långsiktigt värde för oss 
och alla våra intressenter. 

Lär dig mer om vår verksamhet 
genom att titta på den här 
videon. 
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För att bygga och upprätthålla förtroende hos kunder, aktie ägare 
och anställda arbetar OptiGroup enligt samma uppförandekod 
och policy för god affärsetik på samtliga marknader där bolaget 
är verksamt.

Bolagen inom OptiGroup förbinder sig att hantera och utveckla 
verksamheten på ett hållbart sätt. De skapar värde för intressen-
terna genom att kontinuerligt förbättra affärssystemen och 
utveckla koncernen till ett än mer framgångsrikt och lönsamt 
bolag.

Hållbarhet är  
verksamhetens kärna

Hållbar ledning och utveckling av verksamheten är av yttersta vikt för 
OptiGroup. Genom att balansera bolagets ekonomiska, sociala och  

miljömässiga ansvar skapas långsiktigt värde för alla intressenter.

OptiGroup i värdekedjan
OptiGroup-bolagens främsta roll i värdekedjan handlar om att 
balansera behoven hos tillverkare och kunder. Tillverkare av  
kommersiella förbrukningsvaror, förpackningar och papper måste 
standardisera sin produktportfölj och justera sin produktionsplane-
ring för att generera högre produktivitet och effektivitet, vilket 
resulterar i längre ledtider och lägre flexibilitet. Kunderna kräver 
däremot en one-stop-shop-distributör med ett brett sortiment, 
som erbjuder just-in-time leveranser och som har förmågan att  
ta fram skräddarsydda försörjningslösningar och tidsbesparande 
servicekoncept. Detta leder till operationell effektivitet, förenklad 
administration och lägre kostnader för OptiGroups kunder.

OptiGroups hållbarhetsagenda

Baserat på en väsentlighetsanalys, vilket är en bedömning av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för 
bolaget och dess intressenter, har OptiGroup identifierat fem fokusområden:

MEDARBETARE
Engagerade medarbetare 
och säkra arbetsplatser

2
INKÖP 
Hållbar  

leverantörskedja

3
VERKSAMHET

Miljövänlig  
verksamhet

4
AFFÄRSETIK

Högt ställda etiska normer  
i alla affärskontakter

5
KUNDER

Marknadsföra 
hållbara produkter 

och tjänster

1

BIDRAG TILL GLOBALA MÅL
Under 2018 analyserade OptiGroup FN:s mål för hållbar utveckling för att definiera till vilka mål bolaget kan göra störst bidrag. 

Sex mål identifierades som de mest relevanta för verksamheten, och bolaget kommer att fortsätta att 

skapa aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppnå dessa mål. 
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HÅLLBARHETSAGENDA

OptiGroup erbjuder produkter och tjänster vars funktion, kvalitet 
och hållbarhetsaspekter efterfrågas av bolagets kunder. OptiGroup 
är representerat i 19 europeiska länder och stödjer över 110 000 
kunder.

I den pågående dialogen med kunderna ger bolagen inom 
OptiGroup transparent och objektiv information om bolagets erbju-
dande för att hjälpa dem att fatta välinformerade inköpsbeslut på 
alla områden, inklusive hållbarhet.

Tydlig märkning ger mervärde
Den miljömärkning som används inom lokalvårdsprodukter, 
hygienpapper, förpacknings- och pappersindustrin är trovärdig 
och ger tydlig vägledning. OptiGroup värdesätter att etablerade 
standarder bidrar till skydd av miljön och en hållbar användning 
av naturresurserna.

Etablerade miljömärkningar ger tillförlitlig vägledning vid pro-
duktval. Det behöver dock inte betyda att produkter som saknar 
miljömärkningar inte håller måttet. Papyrus, OptiGroups starka 
varumärkesidentitet inom den grafiska industrin, kontrollerar 
ursprung och produktionsmetoder för alla sina pappersproduk-
ter och ekologisk information finns tillgänglig även för papper 
utan miljömärkningar. 

OptiGroup-bolagen godtar endast trovärdiga märkningar och 
det är viktigt för bolaget att klargöra innebörden av etablerade 
märkningssystem på ett transparent sätt. Bolagen inom 
OptiGroup erkänner ISO 14001 och EMAS för granskning av  
miljöledningssystem, FSC och PEFC för spårbarhet, samt den 
nordiska Svanen, EU Ecolabel och Blauer Engel som holistisk  
livscykelmärkning.

Under 2018 utgjorde andelen FSC/PEFC-certifierade pappers-
produkter 72 procent av den totala försäljningsvolymen från 
lager. Antalet FSC/PEFC-certifierade artiklar på lager motsvarade 
80 procent av alla lagerförda pappersprodukter.

Ansvarsfull hantering av kemikalier
Den europeiska förordningen nr 1907/2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH) trädde i kraft i juni 2007. REACH omfattar produktion 
och användning av kemiska ämnen och dess effekter på folk-
hälsan och säkerheten samt skydd för miljön.

Bolagen inom OptiGroup uppfyller alla krav i REACH och 
stödjer målet att ytterligare förbättra EU:s regelsystem för kemi-
kalier. REACH behandlar även användning av kemiska ämnen 
som är särskilt farliga (substances of very high concern – SVHC), 
där det i förordningen föreskrivs upplysningsplikt ifall ett ämne 
på REACH-kandidatlistan ingår i en koncentration som överstiger 
0,1 procent baserat på artikelns vikt.

År 2018 fanns det inga ämnen från REACH-kandidatlistan som 
använts i produkter som levererats av bolag inom OptiGroup-
koncernen. Detsamma gäller för produkter som begränsas enligt 
RoHS-direktivet (begränsning av användningen av vissa farliga 
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

I Sverige använder OptiGroup ett online-system för att över-
vaka produkter med kemiskt innehåll och skickar automatiskt ut 
produktsäkerhetsinformation om en kund köper en produkt som 
innehåller en kemisk substans.
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Marknadsföra hållbara 
produkter och tjänster

I den aktiva dialogen med kund ger OptiGroup-bolagen transparent  
och objektiv information om bolagets erbjudande för att hjälpa kunden att 

fatta välinformerade inköpsbeslut på alla områden, inklusive hållbarhet.
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HÅLLBARHETSAGENDA

Många av OptiGroup-bolagens kunder integrerar hållbarhetsfrågor i 
allt större utsträckning i hela sin verksamhet och ställer också högre 
krav på hållbara produkter. En sådan kund är burgarkedjan MAX, som 
sedan starten 1968 väger in hållbarhetsfrågor i alla beslut. Därför ställer 
MAX också höga krav på sina leverantörer.

Pac erbjuder ett brett sortiment inom HoReCa (hotell, restaurang 
och catering) och levererar alla produkter som inte är livsmedel, som 
MAX kunder möts av inne på restaurangen. Många av produkterna, 
som till exempel hamburgerboxar, pommespåsar, wrap-papper och 
take away-påsar, är tillverkade av återvinningsbart material. 

För att möta MAX krav på att minimera sin klimatpåverkan, levererar 
Pac alla varor på återvinningsbara wellpallar, som väger en sjättedel av 
en Europapall. Den lägre vikten bidrar till lägre bränsleförbrukning vid 
transporten och färre belastningsskador vid hanteringen. Personalen på 
restaurangen kan dessutom lägga pallarna direkt i återvinningen. 

CASE MAX BURGERS

Kund med höga  
hållbarhetsambitioner
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Medarbetarna är OptiGroup-bolagens största tillgång. Med-
arbetare som har förmågan att förstå, interagera och föreslå  
lösningar som gör vardagen enklare och mer lönsam för en kund 
eller en kollega är det som driver bolaget framåt. Snabbt besluts-
fattande, ansvar och tillförlitlighet både uppmuntras och krävs. 
OptiGroup-bolagen strävar efter att utveckla och motivera med-
arbetarna genom kommunikation, utbildning, ersättning och 
förmåner, samt ett öppet arbetsklimat.

Samlade erfarenheter
OptiGroups medarbetare täcker en mängd olika yrkeskategorier. 
Deras uppdrag sträcker sig från inköp till kundservice och stöds 
av effektiva affärssystem. Tillsammans stödjer medarbetarna 
över 110 000 kunder, vilket kräver effektivt samarbete mellan 
enheterna. De samlade erfarenheterna av att stödja tusentals 
kunder leder samtidigt till stärkt konkurrenskraft.

I takt med att verksamheten expanderar internationellt, finns 
det ett växande behov av att säkra att bolaget har rätt individer 
och expertis. OptiGroup strävar därför efter att säkerställa att 
bolaget rekryterar och behåller rätt personer.

Generationsplanering utförs systematiskt för att se till att bola-
get har de rätta kompetenserna. En viktig del i ett framgångsrikt 
ledarskap är att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling 
inom deras specialområden. OptiGroup lägger stor vikt vid att 
skapa en arbetsplats som uppmuntrar till vidareutveckling och 
individuella initiativ, samtidigt som man fastställer tydliga mål 
och tillvägagångsätt för att uppnå dem.

Engagerade medarbetare 
och säkra arbetsplatser

Med cirka 2 200 anställda i 19 länder i Europa, strävar 
OptiGroup efter att attrahera och behålla medarbetare genom 

att skapa en berikande arbetsmiljö.

Många karriärmöjligheter
Karriärmöjligheter skapas systematiskt inom OptiGroup-bolagen 
och gör det möjligt för medarbetare att prova olika roller inom 
koncernen. Detta leder till en mer dynamisk organisation med 
goda möjligheter för individuell utveckling, vilket utgör en klar 
fördel för OptiGroup och dess kunder.

En rad olika verktyg och metoder används för den personliga 
utvecklingen, vilket bland annat innefattar arbetspraktik,  
e-learning, lära från andra, medverkan i utbildningspass och 
andra fortbildningsinitiativ.

Utvecklingssamtal är ett av många viktiga verktyg för att främja 
den önskade utvecklingen, såväl på individuell nivå som för  
teamet som helhet. En intranätsbaserad Employee Performance 
Portal (EPP) har upprättats i många delar av organisationen för  
att underlätta en strukturerad resultatdialog och förenkla  
dokumentationen.

HÅLLBARHETSAGENDA

2 3 4 51

Målet är att skapa en 
fysiskt, psykiskt och socialt 
sund arbetsplats som  
belönar medarbetarnas 
ansträngningar.

KUNDER MEDARBETARE INKÖP VERKSAMHET AFFÄRSETIK
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HÅLLBARHETSAGENDA

Säkerhet är högsta prioritet
En positiv arbetsmiljö är ett strategiskt mål för OptiGroup. Målet 
är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund arbetsplats som 
belönar medarbetarnas ansträngningar. Förebyggande åtgärder 
vidtas för att minimera risker för arbetsskador och arbetsrelate-
rad ohälsa. Utbildning bedrivs kontinuerligt för att förebygga 
olyckor på arbetsplatsen.

Under 2018 uppgick antalet arbetstimmar som förlorats på 
grund av olyckor på arbetsplatsen till 7,3 timmar per en miljon 
arbetade timmar. Total sjukfrånvaro och olycksrelaterad frånvaro 
på OptiGroup var 3,8 procent, samma som föregående år. Sjuk-
frånvaron var 3,7 procent jämfört med 3,6 procent 2017.

En rapport över arbetshälsa och säkerhet sammanställs två 
gånger per år och presenteras för koncernledningen för gransk-
ning och beslut om förbättringar.

Mångfald och lika möjligheter 
OptiGroup främjar mångfald vad gäller ålder, kön, språk och 
bakgrund, eftersom mångfald stimulerar till nya idéer, smartare 
sätt att arbeta och ger en högre grad av flexibilitet när det gäller 
att anpassa sig till nya kundkrav och behov.

OptiGroup understryker vikten av jämställdhet så att både 
nuvarande och framtida chefer verkar för en jämnare köns-
fördelning i rekryteringsprocessen. 2018 svarade kvinnor för  
36 procent av koncernens anställda. I styrelsen var 25 procent  
av ledamöterna kvinnor och i koncernledningen var 25 procent 
kvinnor.

OptiGroups anställda är fria att ansluta sig till fackförbund. 
OptiGroup tillämpar landsspecifika kollektivavtal och följer 
landsspecifika lagar och bestämmelser avseende anställningar.
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HÅLLBARHETSAGENDA

OptiGroup-bolagen har ett nära samarbete med leverantörer för 
att säkerställa hållbarhet i leverantörskedjan. Leverantörerna 
måste följa OptiGroups uppförandekod. I alla nya upphandlingar 
gällande produkter för skydd, lokalvård och förpackningar, 
används avtal som inkluderar uppförandekoden för leverantörer 
som standard.

Produkter som säljs av OptiGroup-bolag kommer från en  
global leverantörsbas. Samtliga leverantörer genomgår en risk-
bedömning som fungerar som beslutsunderlag för ytterligare 
åtgärder, såsom inspektioner på plats. Ansvaret för leverantörs-
bedömningar vilar på respektive inköpsavdelning inom 
OptiGroup-bolagen.

Systematiska leverantörsgranskningar
De europeiska leverantörerna har, baserat på observationer av 
deras professionella agerande, ansetts följa FN:s rekommendationer 
om mänskliga rättigheter, miljölagstiftning och standarder för sam-
hällsansvar. Högriskleverantörer vad gäller mänskliga rättigheter 
återfinns oftare i lågkostnadsländer, men denna leverantörsbas är 
relativt liten i jämförelse och utgör mindre än två procent av  
koncernens totala inköpskostnader. Samtliga leverantörer till 
OptiGroup-bolagen måste uppfylla koncernens uppförandekod.

Under året genomfördes nio leverantörsgranskningar av 
extern part. Två av dessa granskningar initierades av OptiGroup. 
Leverantörsbedömningarna utgår från uppförandekoden och 
täcker frågor såsom juridisk efterlevnad, arbetsnormer, mänsk-
liga rättigheter, barnarbete, diskriminering, hälsa och säkerhet, 
miljö och otillbörlig konkurrens.

Hållbar  
leverantörskedja

Bolagen inom OptiGroup strävar efter att erbjuda sina kunder socialt och  
miljömässigt sunda produkter. Miljöprestanda och socialt ansvar är viktiga 

hänsyn vid val av produkter och leverantörer.

Utvärdering av nya leverantörer
Koncernen tillämpar strikta utvärderingsprocesser för nya leve-
rantörer. Potentiella leverantörer bedöms med avseende på  
kvalitet, miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption, hälsa och 
säkerhet, arbetsmiljö och finansiell ställning, med varierande 
fokus beroende på geografiskt ursprung.

Inköpsavdelningen som ansvarar för hygien- och rengörings-
artiklar, cateringprodukter, industriförpackningar och personlig 
skyddsutrustning har introducerat nya leverantörer under året 
som kommer att följas upp under 2019. Under de kommande 
åren är avsikten att ytterligare förbättra processerna samt att  
öka förmågan att hålla leverantörer ansvariga för överenskomna 
åtaganden.

Inom området för pappersinköp, togs ingen ny pappers-
leverantör in under 2018. Nära 100 procent av inköpta pappers-
volymer år 2018 kom från europeiska leverantörer och 99 procent 
kom från papperstillverkare och pappersbruk med FSC-certifiering. 
FSC-certifierade företag är kompatibla med OptiGroups upp-
förandekod för leverantörer. FSC-certifiering innebär dessutom  
att hela leverantörskedjan i tidigare led granskas av oberoende 
certifieringsorgan. Inköpsavdelningen för pappersprodukter har 
inte upptäckt några tecken på överträdelser av tillämpliga kriterier 
till följd av de utvärderingar som gjorts 2018 och det föreligger 
inget behov att förändra den nuvarande utvärderingsprocessen  
av leverantörer.

2 3 4 51
KUNDER MEDARBETARE INKÖP VERKSAMHET AFFÄRSETIK
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HÅLLBARHETSAGENDA

• Affärspartners och leverantörer måste förbinda sig att följa 
OptiGroups uppförandekod.

• Leverantörer måste uppfylla de legala kraven i alla länder 
där de är verksamma.

• Papperstillverkare förväntas arbeta enligt etablerade  
miljöledningssystem (EMAS eller ISO 14001).

• Företräde ges till produkter som framställs med reducerat 
ekologiskt avtryck.

• Leverantörer uppmuntras att utveckla och använda teknik 
som minimerar miljöpåverkan.

Hållbarhet i leverantörskedjan

• Försäljning av pappersprodukter med certifierat  
fiberinnehåll (till exempel FSC) främjas.

• Produkter som härstammar från olaglig avverkning  
och osäkra källor accepteras aldrig.

• Bolagen inom OptiGroup åtar sig att använda certifie-
rade produkter, återvunna produkter eller produkter 
med återvunnet materialinnehåll.

OptiGroups leverantörer finns huvud-
sakligen i Europa. Endast en liten del  
av leverantörerna, 5 procent, finns i 
regioner utanför Europa.

MAJORITETEN AV LEVERANTÖRERNA  
ÄR EUROPEISKA 

95 %
EUROPA

5 %
ÖVRIGA VÄRLDEN
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Bolagen inom OptiGroup följer nationella lagkrav som anger läg-
sta nivå för miljöprestanda och uppförande. OptiGroup strävar 
dessutom efter att överträffa lagkraven, och stödjer ett proaktivt 
och förebyggande tillvägagångssätt vad gäller miljöutmaningar.

Optimerad transport
Varutransporterna från lager ut till kund sker huvudsakligen via 
lastbil, vilket leder till utsläpp av fossil koldioxid, partiklar och 
ämnen såsom kväveoxider NOx och svaveloxider SO2. Transport-
lösningar med låga utsläpp prioriteras där så är möjligt. När nya 
logistiklösningar upphandlas ska varje leverantör kunna doku-
mentera dess miljöpåverkan.

OptiGroups kunder bidrar till att minska utsläppen av växt-
husgaser genom att kombinera effektiva logistiklösningar med 
samleveranser. Initiativ tas kontinuerligt för att minska växthus-
gasutsläppen från koncernens egna aktiviteter inom varutran-
sporter och lagerdrift. 

Koncernens välutvecklade IT-infrastruktur har bidragit till att 
användningen av webb- och videokonferenser ökat betydligt  
de senaste åren, vilket medför ett minskat behov av resande. 
Koncernen inklusive dotterbolagen återvinner och återanvänder 
så mycket som möjligt – ett typiskt exempel på detta är insam-
lingen och återanvändningen av lastpallar.

Miljövänlig  
verksamhet

För att minska verksamhetens miljöpåverkan arbetar OptiGroup  
med ständiga förbättringar under hela produktlivscykeln.

Miljöledningssystem och certifieringar
Den svenska verksamheterna i Pac, Procurator och Papyrus, 
Stadsing i Danmark, samt Papyrus och Moonen Packaging i 
Nederländerna har implementerat miljöledningssystem enligt 
ISO 14001:2015.

Genom att återanvända papper och främja produkter och  
tillämpningar baserade på råvaror från hållbara källor, bidrar 
OptiGroup till miljömässigt ansvarsfulla metoder för användande 
av naturresurser. 

Europeiska papperstillverkare måste uppfylla stränga miljökrav 
och strävar ständigt efter att förbättra balansen mellan miljö-
ansvar och energiförbrukning. Branschen tar också ansvar för 
upphandling av råvaror. FSC och ISO-certifieringar är etablerad 
praxis. Alla parter involverade i produktion och distribution av 
papper verkar kontinuerligt för en ännu högre grad av ansvars-
tagande i branschen.

Alla Papyrus-verksamheter inom OptiGroup har en gemensam 
FCS-spårbarhetscertifiering, vilket gör det möjligt för koncernen 
att garantera ursprunget av råmaterialet för varje enskild  
pappersprodukt.

Skogsindustrin bidrar till en grönare ekonomi på flera bety-
dande sätt. Träfiber – branschens främsta råvara – binder kol och 
kan återanvändas upp till sju gånger och är därigenom en förny-
bar och återvinningsbar resurs. Innovativ teknik gör det möjligt 
för branschen att öppna nya marknader för biobaserade produk-
ter inom områden såsom förpackningar och catering.
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HÅLLBARHETSAGENDA
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hÅllbarhetsaGenda

stack-it® är ett ekologiskt och cirkulärt koncept  
från Moonen Packaging, ett OptiGroup-bolag. 
Förutom bägare, levererar bolaget även tillbehör 
såsom rörpinnar och avfallspåsar i bioplast som  
de sedan samlar upp för återvinning. 

Fibrerna som är råmaterialet för dessa engångs-
artiklar är en restprodukt från rörsockerproduktion. 
bägarna är därför helt komposterbara och resulta-
tet är en 100-procentigt sluten cykel, utan förlust 
av material.

Moonen Packaging samlar in de använda 
bägarna separat från annat avfall, vilket gör det är 
lätt att producera det nya basmaterialet.

Konceptet garanterar en produkt av hög kvalitet 
med minimal miljöpåverkan från start till nystart.

Case staCK-It®

det cirkulära  
bägarkonceptet
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OptiGroup utför en regelbunden bolagsstyrningsprocess för att 
säkerställa att bolagets koncernpolicyer är uppdaterade och 
implementerade i hela koncernen. Högt ställda etiska normer 
gör det möjligt för bolaget att leverera högkvalitativa produkter 
och tjänster. OptiGroups policyer för uppförande gäller inte bara 
anställda, även leverantörer måste leva upp till samma etiska 
normer i sina relationer med OptiGroup. 

En särskild uppförandekod för leverantörer infördes i januari 
2018. Alla nya leverantörer måste bekräfta efterlevnad av uppfö-
randekoden för leverantörer och de riktlinjer som anges är en 
del av den systematiska leverantörsbedömningen.

Utbildningar och verktyg för att förhindra  
olämpligt beteende
Bolagen inom OptiGroup verkar kontinuerligt för att säkerställa 
rättvis och etisk affärspraxis och tillhandahåller regelbunden 
utbildning i frågor som regelefterlevnad och etik. På OptiGroups 
intranät finns en visselblåsarfunktion där anställda kan rappor-
tera misstänkta överträdelser mot uppförandekoden. Inga inci-
denter rapporterades under 2018.

Högt ställda etiska normer 
i alla affärskontakter

Bolagen inom OptiGroup förbinder sig till en rättvis och etisk affärspraxis.  
Bolagets kärnvärden och koncernpolicyer ställer krav på ett rättvist och etiskt 

uppförande i alla kontakter och sätter standarden för ledningen och  
medarbetarna för att säkerställa att all verksamhet bedrivs med hög etik.

2 3 4 51

HÅLLBARHETSAGENDA

Bolagets kärnvärden tillsammans med koncernpolicyer stödjer 
tvingande krav på ärligt och etiskt agerande i den dagliga verk-
samheten och sätter standarden för ledningens och medarbetares 
uppförande för att säkerställa högsta etik i all affärsverksamhet.

Höga etiska normer gör 
det möjligt för bolaget att 
leverera högkvalitativa 
produkter och tjänster.

KUNDER MEDARBETARE INKÖP VERKSAMHET AFFÄRSETIK
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SUSTAINABILITY AGENDA

Uppförandekod och policyer

OptiGroups uppförandekoder utgör grunden för all verk-
samhet och är baserad på principerna i FN:s Global Com-
pact. För att stödja uppförandekoderna har OptiGroup ett 
antal verksamhets- och redovisningspolicyer som sätter 
standarden för det förhållningssätt som krävs av ledning 
och anställda i deras dagliga arbete.

UPPFÖRANDEKOD – Sammanför de viktigaste aspekterna 
för att bibehålla etiska affärsmetoder och ansvarsfullt  
agerande inom viktiga områden såsom antikorruption, 
mutor, bedrägeri, penningtvätt, konkurrensrätt, arbets-
miljö och säkerhet.

UPPFÖRANDEKODEN FÖR LEVERANTÖRER – Anger de 
grundläggande minimikraven som gäller för alla  
leverantörer till bolag inom OptiGroup-koncernen.

HÅLLBARHETSPOLICY – Definierar ansvarsfullt agerande i 
affärsverksamheten och omfattar ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt ansvar.

POLICY FÖR EFTERLEVNAD AV KONKURRENSLAGAR – 
Fastställer OptiGroups förhållningssätt för fri och rättvis 
konkurrens.

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY –  
Fastställer bolagets kommunikationsprinciper. Kommunika-
tionen kännetecknas av trovärdighet, transparens och 
ansvar samt en öppen dialog.

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY – OptiGroup ska 
skydda alla fysiska och elektroniska informationstillgångar  
i bolaget avseende konfidentialitet, integritet och till-
gänglighet. 
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Anpassning till  
framtida möjligheter

Verksamheten påverkas av ett antal megatrender som formar  
framtiden. OptiGroup övervakar dessa trender noggrant,  

i syfte att vända utmaningarna till möjligheter. 

Många västerländska samhällen är mogna med en 
åldrande befolkning. Detta innebär en krympande till-
gång till arbetskraft, kompetensbrist och en ökad kon-
kurrens om talanger, samtidigt som det finns behov av 
att ta hand om en åldrande befolkning.

De efterföljande marknadsled som driver tillväxten 
inom facility-managementsektorn inkluderar bygg-
tjänster, skola och utbildning samt hälso- och sjukvård. 
Ökat deltagande i skolgång och utbildningar samt en 
åldrande befolkning medför växande efterfrågan på 
förbrukningsartiklar och hälsovårdsprodukter i institu-
tionella miljöer. Utvecklingen av den globala lagstift-
ningen inom områdena för hälsa och säkerhet driver 
tillväxten för säkerhetsprodukter och personlig skydds-
utrustning. Ökad urbanisering och högre disponibel 
inkomst driver efterfrågan på hotelltjänster, catering-
artiklar och andra livsmedelsförpackningar. 

Demografiska förändringar kommer också att 
påverka vår framtida rekryteringsbas. OptiGroup 
behöver attrahera och behålla medarbetare som kan 
bidra till bolagets fortsatta tillväxt. För att uppnå detta 
arbetar OptiGroup med effektiv rekrytering och pro-
gram för utbildning och medarbetarutveckling.

Demografiska  
förändringar

Digital teknik förändrar framtiden. En effekt av detta 
är kontinuerlig nedgång i efterfrågan på papper och 
traditionella tryckeritjänster. En annan effekt är att 
arbetssätt förändras i takt med att arbetsplatser blir 
mobila. Det ekonomiska klimatet under de senaste 
åren har påskyndat genomslaget av ny teknik i tradi-
tionella mediekanaler allteftersom företag söker nya 
sätt att optimera sina verksamheter. Digitaliseringen 
kommer att leda till ökade möjligheter att optimera 
och styra produktionsprocesser, inklusive resursan-
vändning och tillverkning. Ny teknik såsom artificiell 
intelligens kommer att påverka affärsstrategier.

Marknaden för grafiskt papper har minskat på grund 
av förändringar i mediekonsumtionen. Samtidigt ska-
par den ökande användningen av IT-lösningar och 
uppkopplade enheter möjligheter för nya, kostnads-
effektiva beställningstjänster och leveransmodeller. 
Konsumenterna är vana att handla på nätet, och 
efterfrågan på emballage, förpackningar, märkning 
samt e-handelslösningar växer. Det finns risk att ny 
teknik leder till ökad konkurrens och större utma-
ningar för distributörer som OptiGroup.

Digitalisering
och ny teknik

PÅVERKAN FÖR OPTIGROUP:  

PÅVERKAN FÖR OPTIGROUP:   
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På grund av globaliseringen ökar efterfrågan på 
effektiva logistik- och leveranskedjor runt om i värl-
den. Hårdare konkurrens, prispress och snabbare pro-
duktlivscykler bidrar till trenden mot outsourcing av 
icke- kärnverksamheter. Globaliseringen har också 
lidit bakslag under de senaste åren, med att länder 
som Storbritannien och USA vill lämna internationella 
handels- och samarbetsavtal. Restriktioner för rörlig-
het av varor och tjänster på grund av tullar och avgif-
ter kan påverka verksamheten.

Finansiellt starka one-stop-shop-distributörer som 
fortsätter att effektivisera sina verksamheter har 
potential för lönsam tillväxt. Genom att låta en pro-
fessionell partner hantera valda funktioner kan kun-
den fokusera på sin kärnverksamhet. Den ökande 
efterfrågan på effektiva försörjningslösningar och 
outsourcingtjänster för produkter som är centrala för 
den löpande affärsverksamheten ger långsiktiga 
affärsmöjligheter för företag som OptiGroup.

Globalisering

Effekten av klimatförändringar, tillsammans med 
befolkningstillväxt och nya konsumtionsmönster,  
sätter press på naturresurser. Världen behöver produ-
cera mer livsmedel och energi, och samtidigt skydda 
känsliga ekosystem. Följaktligen ställs höga förvänt-
ningar på företag att verka aktivt för en hållbar 
utveckling.

Detta kräver resurseffektivitet vad gäller produktion 
och återvinning. OptiGroup har grundliga processer 
på plats för att minimera bolagets miljöpåverkan, 
framförallt gällande transporter. Inom förpacknings-
segmentet utvecklar OptiGroup nya lösningar som 
hjälper kunder att optimera sina produkters förpack-
ningar. Koncernen tillämpar strikta utvärderingspro-
cesser för inköp. Miljöprestanda och socialt ansvar är 
viktiga hänsyn vid val av produkter och leverantörer. 

Klimatförändringar 
och hållbarhet

PÅVERKAN FÖR OPTIGROUP:    

PÅVERKAN FÖR OPTIGROUP:  
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Riskhantering

OptiGroup är exponerat mot ett antal risker som kan påverka koncernens framtida 
lönsamhet och resultat. De är indelade i tre områden som täcker strategiska,  

operativa och finansiella risker, inklusive hållbarhetsrelaterade risker. OptiGroup  
gör en systematisk kartläggning och analys av identifierade risker och ser över  

strategin för att minimera sannolikheten och konsekvenserna av varje risk.

STRATEGISKA RISKER

RISKBESKRIVNING RISKPÅVERKAN RISKDÄMPANDE ÅTGÄRDER

Den makroekonomiska 
utvecklingen

Den ekonomiska utvecklingen på 
marknader där OptiGroup verkar kan 
påverka bolagets resultat.

Minskad försäljning och  
marginal med följdverkningar.

Verksamhet i flera länder samt OptiGroups 
diversifieringsstrategi dämpar effekterna 
av denna risk.

Risk för naturkatastro-
fer samt politiska risker 
och finansmarknads-
risker

Risknivån i världen har ökat, vilket i 
sin tur ger upphov till både politiska 
risker och finansiella risker för  
världens ekonomier.

Minskad försäljning och  
marginal med följdverkningar.

Verksamhet i flera länder samt OptiGroups 
diversifieringsstrategi dämpar effekterna 
av denna risk.

Strukturella föränd-
ringar – försörjnings-
kedjan 

Strukturella förändringar i försörj-
ningskedjan genererar både möjlig-
heter och risker i form av samman-
slagningar bland distributörer, 
leverantörer och kunder, samt  
förändring av leverantörers  
kanal strategier.

Minskad försäljning och  
marginal med följdverkningar.

OptiGroup analyserar utvecklingen och 
sin position på respektive marknad för att 
anpassa den strategiska och operativa 
inriktningen vid behov.

Strukturell förändring 
– nya konkurrenter 

Nya marknadsaktörer som till  
exempel Amazon.

Minskad försäljning och  
marginal med följdverkningar.

OptiGroup analyserar utvecklingen och 
sin position på respektive marknad för att 
justera den strategiska digitala och opera-
tiva inriktningen vid behov.

Efterlevnad av lagar 
och förordningar samt 
handelssanktioner 

Avtal eller åtgärder som strider mot 
lagen kan få påföljder för ledningen i 
form av individuella sanktioner och 
böter för koncernen.

Risk för renomméskada och 
resultatpåverkan från böter.

Landschefer för varje enhet ansvarar för 
uppföljning och tillämpning av bolagets 
policyer, samt att säkerställa efterlevnad 
av nationella lagar och lokala föreskrifter. 
Eventuella överträdelser av någon av dessa 
policyer, principer eller riktlinjer kommer 
noggrant undersökas och nödvändiga 
åtgärder vidtas.

Överträdelser av  
kartell- och 
konkurrens lagar

Avtal eller åtgärder som strider mot 
konkurrenslagar kan få påföljder för 
ledningen i form av individuella 
sanktioner och böter för koncernen.

Risk för renomméskada och 
resultatpåverkan från böter.

OptiGroup har ett program för efterlev-
nad av konkurrensrätt som förklarar de 
grundläggande principerna i konkur-
renslagstiftningen. Programmet är utfor-
mat som ett verktyg för att stödja alla kon-
cernens medarbetare. OptiGroup kommer 
att uppdatera den kontinuerligt och se till 
att den speglar utvecklingen inom konkur-
renslagstiftningen. 
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RISKBESKRIVNING RISKPÅVERKAN RISKDÄMPANDE ÅTGÄRDER

Hållbar leverantörs-
hantering 

Leverantörer, inklusive underleveran-
törer, agenter och distributörer som 
inte respekterar koncernens upp-
förandekod och har undermålig  
hållbarhetsprestanda. Ohållbara 
inköpsrutiner och leverantörs-
hantering.

Risk för renomméskada och 
svagare finansiell ställning. 
Plötsliga störningar i värde-
kedjan. Konkurrenssvaga priser. 
Högre omsättning på leveran-
törer och låg effektivitet i  
värdekedjan. Ökad total-
kostnad för köpta varor och 
leverantörshantering.

OptiGroup har en uppförandekod som 
alla leverantörer måste följa. 
Integrerad hållbarhetsprestanda för leve-
rantörer och produkter/tjänster utgör 
bedömningskriterier i inköpsprocessen.

Due diligence Underlåtenhet att före förvärv upp-
täcka faktiska förhållanden vad gäller 
prissättning, kunder, leverantörer 
eller andra oegentligheter relaterade 
till företaget.

Risk för renomméskada och 
resultatpåverkan från böter 
eller högre kostnader.

Förvärvs- och integrationsprocesser har 
implementerats.

Ändrade konsumtions-
mönster för papper 

Handel med papper och pappers-
produkter är OptiGroups dotter-
bolag Papyrus kärnverksamhet.  
I försörjningskedjan är Papyrus  
länken mellan papperstillverkare och 
papperskonsumenter, som inklude-
rar tryckerier, den offentliga sektorn, 
annonsörer, medieföretag och bok-
förlag. Mediekonsumenternas bete-
endemönster förändras, vilket påver-
kar pappersförbrukningen.

Minskad försäljning och  
marginal med följdverkningar.

Papyrus är medveten om denna utveck-
ling och anpassar sin strategiska inriktning 
med hänsyn till detta och gör kostnads-
basen mer flexibel.

Pappersmarknadens 
utbud och efterfrågan 

Som en ledande pappersgrossist, 
påverkas OptiGroups totala tillgång 
och efterfrågan av faktorer såsom 
befintlig pappersproduktionskapaci-
tet, utvecklingen på tillväxtmarkna-
der och pappersproducenternas 
exportmöjligheter. Marknaden styrs 
också av regleringsfrågor som påver-
kar världshandeln och konkurrens-
kraften i olika regioner i världen.

Minskad försäljning och  
marginal med följdverkningar.

Systematisk upphandlingsstrategi för sor-
timentet med ett flertal leverantörer, samt 
övervakning av utbud och efterfrågan 
som ligger till grund för inköpsstrategin.

OPERATIVA RISKER

RISKBESKRIVNING RISKPÅVERKAN RISKDÄMPANDE ÅTGÄRDER

Kreditrisk Risk i kundfordringar (risk att inte få 
betalning för fordran hos kund).

Lida förlust om kund går i  
konkurs eller inte betalar.

Koncerntäckande kreditförsäkring och 
strikta processer för kreditkontroll och 
kundövervakning där försäljnings- och 
kreditkontrollavdelningar samarbetar.

Fluktuationer i  
produktpriser 

Detta avser OptiGroups förmåga att 
föra vidare förändringar i inköpspri-
ser och driftskostnader till kunder via 
försäljningspriser eller service-
avgifter.

Minskad försäljning och  
marginal med följdverkningar.

OptiGroup arbetar med att kontinuerligt 
förbättra sina säljprocesser för en mer 
exakt prissättning av produkter och tjäns-
ter, vilket omfattar reglerad delegering 
och verktyg för prissättning.

Förmåga att hantera 
prispress 

Detta avser förmågan att balansera 
marginaler för sålda produkter och 
nettobidrag från tjänster med ökade 
transportkostnader för leverans-
tjänster.

Minskade marginaler med  
följdverkningar.

Förhandlingar och försörjningsplanering 
för att göra leveransservicen så effektiv 
och prisneutral som möjligt, inklusive 
vidarefakturering av transportkostnader 
till kund om möjligt.

Förmåga att behålla 
kunder

Bolagen inom OptiGroup tillhanda-
håller kvalitetsprodukter, försörj-
ningslösningar och tjänster till en 
stor kundbas med stor geografisk 
spridning.

Minskad försäljning och  
marginal med följdverkningar.

OptiGroup genomför kundundersök-
ningar för att förstå hur bolaget är positio-
nerat, för att stärka interaktionen med 
kunderna och behålla ett attraktivt  
erbjudande.

IT-systemberoende Det är viktigt för alla OptiGroup- 
bolag att upprätthålla ett tillförlitligt 
och högkvalitativt IT-system för bok-
föring och finansiell rapportering, 
samt för lagring och bearbetning av 
all data i ERP-systemet.

Driftsstörningar inom distribu-
tion och eller fakturering  
genererar lägre försäljning  
och påverkar resultatet.

Bolagen inom OptiGroup lägger ut driften 
av IT-systemet och säkerställer hög kvali-
tet och tillgänglighet genom serviceavtal, 
lagring på flera olika ställen samt har för-
säkringsskydd för verksamhetsavbrott. 
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RISKBESKRIVNING RISKPÅVERKAN RISKDÄMPANDE ÅTGÄRDER

Större IT-haveri Ett större haveri i ERP- eller 
e-handels plattformen eller angrepp 
på OptiGroups servrar kan hindra 
affärsverksamheten och medföra  
förlust av data eller brott mot data-
skyddsbestämmelser.

Driftsstörningar inom distribu-
tion och/eller fakturering gene-
rerar lägre försäljning och 
påverkar resultatet, samt  
medför risk för renomméskada.

Back-up-rutiner och brandväggar finns på 
plats samt avtal med externa IT-partners 
angående vad som är acceptabel väntetid 
innan systemen är igång igen. 

Datasäkerhet Utlämnande av bolagets affärshem-
ligheter/förlust av bolagets data vid 
bristande datasäkerhet.

Driftsstörningar inom distribu-
tion och/eller fakturering gene-
rerar lägre försäljning och 
påverkar resultatet, samt med-
för risk för renomméskada.

Användning av brandväggar som säker-
hetstestas och verifieras årligen av en 
tredje part. Vidtagande av åtgärder och 
införande av processer för att säkerställa 
efterlevnad av det allmänna dataskydds-
direktivet (GDPR).

Störningar och  
egendomsskador

Skador till följd av olyckshändelser 
såsom brand, översvämning eller 
naturkatastrof på anläggningar där 
OptiGroup-bolagen verkar.

Driftsstörningar inom distribu-
tion och/eller fakturering  
genererar lägre försäljning  
och påverkar resultatet, samt  
medför risk för renomméskada.

För att bevaka och minska koncernens  
risker inom detta område, görs fort löpande 
satsningar genom bland annat planerade 
inspektioner och förebyggande säkerhets-
åtgärder. Koncernen har också heltäckande 
försäkringsskydd mot avbrott i verksam-
heten, såsom skador på egendom. 

Förlust av liv/allvarliga 
skador på anställda 
eller tredje part. 

Att inte respektera säkerhetsrutiner 
på arbetsplatsen kan orsaka förlust 
av liv för arbetstagare, besökare eller 
tredje part.

Utöver lidande för individer  
och anhöriga, även risk för 
renomméskada för koncernen.

Försäkring finns, utbildning av anställda i 
syfte att öka medvetenheten och främja 
en säkerhetskultur med noll incidenter 
och olyckor.

Beroende av individer Förlust av viktiga nyckelpersoner. Låg effektivitet och arbetspre-
station ger högre kostnader.

Generationsplanering och processdriven 
verksamhet.

Beroende av nyckel-
kompetens 

Förlust av grundarnas entreprenöri-
ella kompetens eller nyckelpersoner  
i förvärvade bolag.

Låg effektivitet och arbets-
prestation ger högre kostnader 
i förvärvade bolag.

Bakgrundskontroller och konkurrens-
kraftiga ersättningsvillkor vid förvärv är  
en del av förvärvsbesiktningsprocessen.

Antikorruption/mutor Mutor kan orsaka påföljder såsom 
böter för bolaget, personliga böter, 
samt förlust av anseende och  
förtroende.

Risk för renomméskada och 
resultatpåverkan från böter.

Implementerade policyer och kraftfulla 
uppföljningsinsatser – stark “fyra ögon” 
princip.

Förskingring/ 
bedrägeri/stöld 

Anställda som utövar bedrägeri mot 
OptiGroup-bolag.

Risk för renomméskada 
och resultatpåverkan från 
bedrägeriet.

Implementerade policyer och kraftfulla 
uppföljningsinsatser – stark “fyra ögon” 
princip. Försäkringsskydd på plats.

Miljöpåverkan från 
verksamheten 

Att OptiGroups verksamhet har en 
negativ påverkan på miljön.

Risk för renomméskada och 
resultatpåverkan från böter.

Policyer är implementerade, samt en funk-
tion för internrevision och hållbarhet har 
inrättats för att övervaka koncernens  
miljöpåverkan och uppnå uppsatta mål i 
enlighet med de internationella rikt-
linjerna.

FINANSIELLA RISKER

RISKBESKRIVNING RISKPÅVERKAN RISKDÄMPANDE ÅTGÄRDER

Finansiell  
rapportering 

De främsta riskerna i samband med 
finansiell rapportering är fel i de 
interna eller externa rapporter som 
ligger till grund för beslut eller  
kommunikation.

Felaktig eller korrigerad redovis-
ning. Felaktiga eller bristfälliga 
upplysningar.

OptiGroup minskar denna risk genom att 
tillämpa bolagets redovisningsmanual 
och andra OptiGroup-policyer för finan-
siell rapportering och intern kontroll.

Valutarisk Till följd av OptiGroups internatio-
nella verksamhet är koncernen expo-
nerad mot valutakursförändringar.

Minskad försäljning och margi-
nal med negativ resultatpåver-
kan som följd.

OptiGroup agerar i enlighet med finans-
policyn där valutarisken delvis dämpas 
med hjälp av finansiella instrument.

Likviditetsrisk och  
refinansieringsrisk

Likviditetsrisk är risken att bolaget 
lider brist på likvida medel. Refinan-
sieringsrisk är att finansiering inte kan 
säkras, eller endast till betydligt 
högre kostnader.

Åtaganden gentemot leverantö-
rer och banker kan inte upp-
fyllas.

OptiGroup agerar i enlighet med finans-
policyn och refinansieringsrisken dämpas 
genomminskas genom OptiGroups mål-
sättning att upprätthålla en jämn löptids-
profil för utestående skulder.

Ränterisk Ränterisken definieras som negativ 
resultatpåverkan orsakad av föränd-
ringar i räntesatser.

Högre finansieringskostnader. OptiGroup agerar i enlighet med finans-
policyn och ränterisken begränsas genom 
finansiella derivatinstrument.
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INNEHÅLL FINANSIELLA RAPPORTER

Våra ansträngningar att balansera 
affärsmixen har gett resultat. Andelen 
av försäljning och resultat som 
genererats av våra växande bolag  
är betydligt högre än för bara två  
år sedan.

EVA NILSAGÅRD, CFO
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Marknadsöversikt 
OptiGroup AB har under 2018 fortsatt att utvecklas mot en ledande 
europeisk business-to-business-distributör av försörjningslösningar 
för ett brett sortiment av produkter som är centrala för kundernas 
löpande affärsverksamhet. Koncernen är idag representerad i 19  
länder i Europa och ger support till mer än 110 000 kunder.

Koncernen organiseras i fyra affärsområden, Facility, Safety & 
Foodservice Solutions, Industrial Solutions, Printing & Creative 
Solutions och Retail & Reseller Solutions. Den 1 september 2018 
skedde en omorganisation och de tidigare affärssegmenten blev 
nuvarande affärsområden. Koncernens rapporteringsstruktur har upp-
daterats enligt dessa affärsområden och därmed är de rapporterande 
segmenten desamma som affärsområdena. Siffrorna som anges för 
2018 och 2017 baseras på samma jämförbara affärsområden.

Affärsområdet Facility, Safety & Foodservice Solutions är mark-
nadsledande inom förbrukningsvaror som inkluderar försäljning och 
distribution av förbrukningsmaterial väsentliga för fastighetsskötsel 
av större anläggningar såsom hygien och torkpapper, lokalvårds-
produkter för  professionell städning, handskar, påsar och säckar, 
kontorspapper, men även logistiktjänster. I affärsområdet ingår nu 
även personlig skyddsutrustning som används på arbetsplatser 
främst inom industri-, bygg- och högriskmiljöer. Safety inom  
Procurator ingår numera i affärsområdet och rapporterades tidigare 
inom affärsområdet Industrial Solutions.

Affärsområdet Industrial Solutions inkluderar design, inköp, för-
säljning och distribution av kundanpassade förpackningslösningar, 
samt försäljning och distribution av standardiserade wellpappför-
packningar, sträckfilm, packtejp och förpackningsmaskiner samt 
olika logistiktjänster kopplat till distribution av packprodukter. 
Affärsområdet har under året utökats genom de förvärvade  
verksamheterna Mercamer, Telpak och Moonen Packaging.

Affärsområdet Printing & Creative Solutions är en ledande distri-
butör till europeiska tryckeribranschen under varumärket Papyrus. 
Kärnverksamheten omfattar försäljning och distribution av högkvali-
tativt grafiskt papper till tryckerier.

Affärsområdet Retail & Reseller Solutions är fokuserat på att 
erbjuda ett brett sortiment av förbrukningsvaror såsom hygien-
produkter, packprodukter och skyddsutrustningar samt ett komplett 
sortiment av kontorspapper till återförsäljare. Under 2018 har affärs-
området lanserat varumärket Scaldia och större delen av verksam-
heten kommer under 2019 bedrivas under detta varumärke.

Förvärv och avyttringar
En viktig del av koncernens omvandling har även under 2018 varit 
strategiska förvärv. OptiGroup förvärvade i början av 2018 
Mercamer och Telpak i Finland som är fullservicedistributörer med 
ett brett utbud av industriella förpackningsprodukter, tjänster och 
utrustningar. Bolagen konsoliderades i affärsområdet Industrial  
Solutions från och med januari 2018. Under sommaren förvärvades 
inom samma affärsområde Moonen Packaging i Nederländerna. Det 
är ett familjeföretag som grundades på 1950-talet och är en ledande 
och snabbväxande distributör av förpackningslösningar i Benelux. 
Företaget konstruerar, utvecklar, anskaffar, lagerhåller, säljer och 
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distribuerar anpassade förpackningslösningar samt hygienpapper, 
städprodukter och cateringprodukter. Huvudkontoret ligger i 
weert, Nederländerna och verksamheten konsolideras från och 
med juli 2018.

Även inom affärsområdet Printing & Creative Solutions har det 
skett några tilläggsförvärv under året. De första skedde i början av 
2018 då rumänska Proxima Tapes och Proxima Comserv blev en 
del av koncernen. Bolagen är aktiva inom service och försäljning 
av industriella förpackningar, huvudsakligen i den nordvästra regi-
onen av Rumänien och konsolideras från och med januari 2018. 
Ytterligare förvärv i samma affärsområdet skedde senare under 
året då OptiGroup förvärvade Oviva Distribution SRL, en rumänsk 
fullservicedistributör med ett brett utbud av städ- och hygien-
produkter. Bolaget konsolideras från och med juni 2018.

Som ett fortsatt led i OptiGroups strategi att stärka och balan-
sera verksamhetsportföljen, annonserades den 24 oktober 2018 
att ett avtal har tecknats med Inapa om att kombinera bolagens 
båda verksamheter inom pappersdistribution i Tyskland. Avtalet 
innebär att OptiGroup kommer sälja den tyska verksamheten 
inom pappersdistribution, Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG, 
till Inapa. Inapa är en börsnoterad pappersgrossist med säte i Lis-
sabon, Portugal, och bolaget avser att kombinera verksamheten 
med sitt tyska dotterbolag, Papier Union GmbH. Ersättningen från 
transaktionen kommer OptiGroup att använda till att ytterligare 
stärka sin verksamhet i andra affärsområden och i övriga länder. 
Ersättningen för transaktionen kommer också delvis bestå i att 
OptiGroup erhåller ett skuldinstrument i form av en konvertibel 
utfärdat av Inapa. Skuldinstrumentet kommer vid full konvertering 
kunna konverteras till 23 procent av samtliga aktier och röster i 
Inapa. Transaktionen förväntas avslutas under 2019, med förbehåll 
för sedvanligt godkännande av den tyska konkurrensmyndighe-
ten. I och med avtalet med Inapa har den tyska verksamheten 
klassificerats om och ingår under rubriken Tillgångar som innehas 
för försäljning i koncernens balansräkning.

OptiGroups pappersvolymer
OptiGroups sålda pappersvolymer inom affärsområdet Printing & 
Creative Solutions var 943 (988) tusen ton och sålda pappers-
volymer inom affärsområdet Retail & Reseller Solutions var 208 
(206) tusen ton, totalt en minskning med 43 tusen ton eller –3,6 
procent (–5,4) jämfört med föregående år.

OptiGroups pappersvolymer utvecklades bättre än marknaden 
då koncernen varit framgångsrik inom segmentet Retail & Reseller 
Solutions. Det har dock inneburit en negativ påverkan på koncer-
nens lönsamhet jämfört med 2017. 

Ekonomiskt resultat koncernen
2018 var ett år präglat av fortsatt transformation av koncernen 
mot en ledande europeisk business-to-business-distributör med 
goda utsikter att förbättra sitt resultat och kassaflöde. Under 2018 
uppgick nettoomsättningen till totalt 1 599,1 miljoner euro 
(1 495,4), vilket var 103,7 miljoner euro (–35,8) eller 6,9 procent 
(–2,3) högre än under 2017. Nettopåverkan från förvärvad verk-

Styrelsen och verkställande direktören för OptiGroup AB, org.nr. 556717-6135, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
1 januari 2018–31 december 2018 och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2018–31 december 2018.
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samhet var 9,1 procent (3,3). Förändringar i valutakurserna påver-
kade omsättningen negativt med –1,5 (–0,2) procent.

Rörelseresultatet minskade med 27,9 procent (14,3) till 18,4  
miljoner euro från 25,6 miljoner euro. Minskningen av rörelseresul-
tatet berodde till största delen på att resultatet från affärsområdet 
Printing & Creative Solutions sjönk främst till följd av minskad efter-
frågan på de tyska och schweiziska marknaderna. Bidraget från  
förvärvade verksamheter kunde under året inte kompensera för den 
hårda priskonkurrensen och de tuffa marknadsförhållandena inom 
pappersverksamheten och bruttomarginal för koncernen sjönk från 
20,5 procent till 19,8 procent under 2018. Kostnaderna har ökat 
under året främst som en följd av förvärv.

Justerad EBITA minskade med 3,6 miljoner euro 2018 till 46,2 
 miljoner euro jämfört med 49,8 miljoner euro föregående år och 
den justerade EBITA- marginalen minskade till 2,9 procent (3,3). 
Under året förvärvade verksamheter bidrog med 6,8 miljoner euro. 

I EBITA ingår jämförelsestörande poster för 2018 som består av 
omstruktureringskostnader om 16,6 miljoner euro, avseende främst 
kostnader för uppsagd personal i Tyskland, Sverige, Nederländerna 
och Belgien, samt övriga jämförelsestörande kostnader om 2,0 mil-
joner euro som avser främst transaktionskostnader kopplade till 
årets förvärvs- och avyttringsverksamhet. Motsvarande poster för 
2017 består av omstruktureringskostnader om 9,9 miljoner euro, 
avseende främst kostnader för uppsagd personal i Tyskland, 
Schweiz, Sverige och Tjeckien, samt övriga jämförelsestörande 
kostnader om 2,5 miljoner euro som avser främst transaktions-
kostnader kopplade till årets förvärv

Finansnettot uppgick till –2,2 miljoner euro 2018 jämfört med 
–4,5 miljoner euro under 2017. Förbättringen är främst hänförlig till 
lägre nettovalutapåverkan på finansiella poster. Resultatet före skatt 
uppgick till 16,1 miljoner euro jämfört med 21,1 miljoner euro 
under 2017 och årets resultat uppgick till 10,9 miljoner euro jämfört 
med 13,8 miljoner euro föregående år.

Skatt på årets resultat uppgick till –5,2 miljoner euro (–7,2) och 
motsvarar en effektiv skattesats om 32,6 procent (34,3).

Facility, Safety & Foodservice Solutions
Facility, Safety & Foodservice Solutions nettoomsättning under 
2018 uppgick till 314,6 miljoner euro (277,7), en ökning med 13,3 
procent jämfört med föregående år till följd av förvärv. Justerad 

EBITA uppgick till 14,2 miljoner euro (13,7) och justerad EBITA- 
marginal uppgick till 4,5 procent (4,9).

Industrial Solutions
Under 2018 uppgick nettoomsättningen för Industrial Solutions till 
134,0 miljoner euro (64,8), en ökning med 106,8 procent jämfört 
med föregående år. Justerad EBITA uppgick till 5,9 miljoner euro 
(3,2) och justerad EBITA-marginal uppgick till 4,4 procent (4,9). 
Ökningen av nettoomsättning och justerad EBITA är främst ett 
resultat av förvärven av Mercamer, Telpak och Moonen Packaging.

Printing & Creative Solutions
Printing & Creative Solutions nettoomsättning för 2018 uppgick till 
989,2 miljoner euro (999,6), vilket är en minskning med 1,0 pro-
cent jämfört med föregående år. Justerad EBITA blev 24,0 miljoner 
euro (28,0) och justerad EBITA-marginal uppgick till 2,4 procent 
(2,8). Minskningen beror främst på den strukturellt betingade  
nedgången i efterfrågan på papper till följd av digitalisering och 
den hårda priskonkurrensen.

Retail & Reseller Solutions
Retail & Reseller Solutions redovisar för 2018 en nettoomsättning 
på 170,2 miljoner euro (166,4), vilket är en ökning med 2,3 pro-
cent. Justerad EBITA uppgick till 2,4 miljoner euro (4,8) och justerad 
EBITA-marginal blev 1,4 procent (2,9). 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar upp-
gick till totalt 32,6 miljoner euro (18,9). Kassaflödet från föränd-
ringar i rörelsekapitalet var 4,7 miljoner euro (–19,8). Den positiva 
effekten för 2018 härrör sig huvudsakligen från minskad kapital-
bindning i pappersverksamheten. Koncernens samlade lagervärde 
minskade kapitalbindningen med 6,2 miljoner euro (–13,7). 
 Nettokassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –46,4 
(–55,9) miljoner euro. I detta ingår betalningar för förvärvad verk-
samhet med –41,3 miljoner euro (–59,6).

Förvärven har, förutom genom befintlig kassa och kassaflöde som 
genererats under året, finansierats genom nyupptagna lån som upp-
gick till 40,0 (37,6) miljoner euro. Under 2018 amorterades lån om 
20,1 (35,5) miljoner euro. Årets kassaflöde uppgick därmed till 5,6 
miljoner euro, jämfört med –36,2 miljoner euro under 2017.

Nyckeltal, miljoner euro 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 1 599,1 1 495,4 1 531,2 1 541,8 1 566,8

EBITA 27,6 37,4 28,6 39,4 41,6

Justerad EBITA 46,2 49,8 39,6 46,9 55,8

Justerad EBITA-marginal, % 2,9% 3,3% 2,6% 3,0% 3,6%

Rörelseresultat 18,4 25,6 22,4 34,0 37,0

Årets resultat 10,9 13,8 7,8 21,6 9,4

Resultat per aktie före utspädning, euro 0,62 0,81 0,53 — —

Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,62 0,74 0,43 — —

Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,6 18,9 32,3 34,4 86,4

Nettoskuld/-kassa 63,6 22,8 –22,7 6,0 28,1

Balansomslutning 683,2 653,0 523,4 643,5 627,1

Eget kapital 295,9 287,4 212,1 207,7 182,6

Soliditet, % 43% 44% 41% 32% 29%

Genomsnittligt antal anställda 2 176 2 026 1 858 1 863 1 925
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Finansiell ställning
Den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 1,5 miljoner euro 
(19,0), medan outnyttjade krediter uppgick till 65,3 miljoner euro 
(90,9). Följaktligen uppgick totalt tillgängliga likvida medel och 
outnyttjade krediter till 66,8 miljoner euro (109,9). Vid årsskiftet 
2018 uppgick koncernens egna kapital till 295,9 miljoner euro 
(287,4). Koncernens nettolåneskuld var 63,6 (22,8) miljoner euro, 
en ökning sedan 2017 med 40,8 miljoner euro. Ökningen är i sin 
helhet relaterad till förvärven under året. Koncernens starka finan-
siella ställning skapar förutsättningar för fortsatt genomförande av 
den fastställda strategin.

Investeringar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar minskade med 
29,0 miljoner euro, jämfört med en ökning om 79,5 miljoner euro 
under 2017, främst på grund av omklassificeringen av tyska verk-
samheten till tillgångar som innehas för försäljning. Minskningen 
under 2018 motverkades av ökning i tillgångar från förvärvade verk-
samheter. De totala investeringarna uppgick under året till 46,6 mil-
joner euro (64,5), varav förvärv av dotterbolag står för 41,3 miljoner 
euro (59,6). Av- och nedskrivningar på befintliga materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 7,0 miljoner euro (7,6) och avskrivningar 
på immateriella tillgångar, inklusive nedskrivningar, uppgick till 9,2 
miljoner euro (11,9), totalt 16,2 miljoner euro (19,5).

Anställda
Det genomsnittliga antalet heltidsanställda under 2018 var 2 176 
(2 026). Via förvärv har 161 (306) anställda tillkommit, i övrig verk-
samhet har antalet anställda minskat med 11 personer. Antalet för-
lorade arbetstimmar på grund av arbetsplats olyckor uppgick till 7,3 
timmar (8,7) per en miljon arbetstimmar. Total sjukfrånvaro på 
OptiGroup var 3,8 procent, samma som föregående år. Andelen 
kvinnliga medarbetare i koncernen var 36 procent (32) under 2018.

Hållbarhet
För OptiGroup är rättvisa och etiska affärsmetoder viktigt. Ansvars-
tagande och samhällsansvar är grundläggande för verksamhetens 
hållbarhet och bolagets förmåga att skapa långsiktigt värde för 
sina intressenter. OptiGroup prioriterar ökad hållbarhet i värde-
kedjan som bolaget är en del av och strävar efter att transparent 
redogöra för sitt hållbarhetsarbete i linje med erkända och etable-
rade system. Detta så att kunder och andra intressenter ska få en 
tydlig bild över vad företaget vill åstadkomma. Baserat på en 
väsentlighetsanalys, vilket är en bedömning av de viktigaste håll-
barhetsfrågorna för företaget och dess intressenter, har OptiGroup 
identifierat fem fokusområden för sitt hållbarhetsarbete. 
• Kunder – Marknadsföra hållbara produkter och tjänster
• Människor – Engagerade  medarbetare och säkra arbetsplatser
• Inköp – Hållbar leverantörskedja
• Verksamhet – Miljövänlig verksamhet
• Affärsetik – Högt ställda etiska normer i alla affärskontakter

OptiGroups uppförandekod, tillsammans med kompletterande 
policyer, utgör grunden för hållbarhetsarbetet och syftar till att 
bygga och upprätthålla förtroende i relationer till bolagets olika 
intressenter. 

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har OptiGroup valt att upprätta 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovis-
ningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till 
revisorn samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten 
återfinns på sidorna 27–37 samt sidorna 114–122 i detta dokument.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pappersgrossistverksamhet är ett område inom OptiGroup.  
Konsumtionsmönstret bland mediakonsumenter förändras, vilket 
påverkar pappersförbrukningen negativt. OptiGroup är medveten 
om denna utveckling och justerar sin strategiska inriktning enligt 
detta. Variationer i produkternas priser har en avsevärd inverkan 
på företagets marginaler och intäkter, vilka påverkas av 
OptiGroups förmåga att föra vidare ändrade inköpspriser och 
driftskostnader till kunderna via försäljningspriser eller ersättningar 
för utförda tjänster. Utsikterna för städ, hygien, skydds- och pack-
produkter har en stabil tillväxt med bas i bruttonationalprodukten 
i länder koncernen verkar i. Se vidare beskrivning av Finansiella  
risker och finansiell riskhantering på sid 40–42 samt i not 15.

Utsikter
Marknaden för städ-, hygien-, säkerhets- och packprodukter är 
okonsoliderad och visar på en stabil tillväxt, vilket skapar möjlig-
heter för ett bolag som OptiGroup.

Marknaden för papper kommer att vara fortsatt konkurrens-
utsatt under 2019 och osäkerheten kring efterfråge utvecklingen 
består. Det allmänna makroekonomiska läget och förändringar av 
konsumtionsmönstren för papper förväntas ha fortsatt negativ 
effekt på den europeiska papperskonsumtionen. 

Händelser efter balansdagens slut
Den 7 januari 2019 meddelades att Eva Nilsagård har utsetts till 
CFO för OptiGroup och därmed ersätter Gunilla Andersson. Samti-
digt meddelades att Tomas Bergström den 31 januari 2019 lämnar 
sin tjänst som Senior Vice President M&A och företagsutveckling. 

Den 4 mars 2019 utsågs Sören Gaardboe till ny vd och koncern-
chef och samtidigt utsågs Christoph Sander till vice styrelseord-
förande. 

Den 1 maj utsågs Jens Jakob Zahle till Senior Vice President 
M&A. Se vidare not 25.

Moderbolaget
OptiGroup AB hade under 2018 en nettomsättning om 9,2 miljo-
ner euro (1,2). Rörelseresultatet uppgick till –1,0 miljoner euro 
(–4,9). Finansnettot uppgick till –45,7 (184,4). Bolaget erhöll  
sammanlagt 30,0 miljoner euro (185,0) i utdelningar från dotter-
företag samt gjorde nedskrivning av aktier i dotterföretag om 
–77,6 miljoner euro (—) främst till följd av den kommande försälj-
ningen av verksamheten i Tyskland.

Förslag till vinstdisposition
Följande vinstmedel i OptiGroup AB föreligger för årsstämman att 
ta ställning till:

EUR

Balanserat resultat 183 333 139

Årets resultat –47 391 395

Resultat till förfogande 135 941 744

Styrelsen föreslår att balanserat vinstmedel disponeras så att:

EUR

I ny räkning överföres 135 941 744



OptiGroup Årsredovisning 201848

KONCERNENS REDOVISNING

Koncernens resultaträkning 

Miljoner euro Not 2018 2017

Nettoomsättning 4 1 599,1 1 495,4

Övriga rörelseintäkter 5 4,5 12,5

Material och tjänster –1 282,3 –1 188,7

Frakt och försäljningskommissioner –60,2 –54,8

Personalkostnader 7 –136,1 –132,3

Övriga rörelsekostnader 6 –90,5 –87,0

Avskrivningar och nedskrivningar –16,1 –19,5

Rörelseresultat 18,4 25,6

Finansiella intäkter 8 6,4 1,5

Finansiella kostnader 8 –8,6 –6,0

Finansiella poster – netto –2,2 –4,5

Resultatandel i intresseföretag 14.1 –0,1 0,0

Resultat före skatt 16,1 21,1

Skatt på årets resultat 9 –5,2 –7,2

Årets resultat 10,9 13,8

Resultat per aktie, före utspädning (euro) 18 0,62 0,81

Resultat per aktie, efter utspädning (euro) 18 0,62 0,74
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Koncernens rapport över totalresultat 

Miljoner euro Not 2018 2017

Årets resultat 10,9 13,8

Övrigt totalresultat: 19

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 20 2,2 5,3

Inkomstskatt hänförlig till posten ovan –0,4 –1,2

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag –4,2 –1,6

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt –2,4 2,5

Summa totalresultat för året 8,5 16,3
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Koncernens balansräkning

Miljoner euro Not 31 dec. 2018 31 dec. 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 10, 12 125,3 119,4

Övriga immateriella tillgångar 11, 12 70,0 90,6

Materiella anläggningstillgångar 13 26,6 40,9

Andelar i intressebolag 14.1 — 1,4

Uppskjutna skattefordringar 9 12,0 15,0

Övriga långfristiga fordringar 5,9 8,5

Summa anläggningstillgångar 239,8 275,8

Omsättningstillgångar

Varulager 16 113,9 126,1

Kundfordringar 15, 15.3 147,7 194,6

Aktuella skattefordringar 2,6 3,7

Övriga kortfristiga fordringar 15, 15.4 29,3 33,8

Kassa och banktillgodohavanden 15, 15.2 1,5 19,0

295,0 377,2

Tillgångar som innehas för försäljning 17 148,5 —

Summa omsättningstillgångar 443,5 377,2

SUMMA TILLGÅNGAR 683,2 653,0

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser specificeras i noterna 15.5 och 22.
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Koncernens balansräkning

Miljoner euro Not 31 dec. 2018 31 dec. 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt aktieägarna i moderbolaget 18

Aktiekapital 18,4 17,9

Övrigt tillskjutet kapital 241,9 236,7

Övriga reserver 19 –7,0 –4,6

Balanserat resultat 42,6 37,4

Summa eget kapital 295,9 287,4

Långfristiga skulder

Pensionsavsättningar 20 18,4 37,2

Övriga avsättningar 21 0,6 0,7

Övriga långfristiga skulder 15, 15.8 2,9 5,5

Uppskjutna skatteskulder 9 23,3 30,4

Övriga långfristiga räntebärande lån 15, 15.1 56,8 40,6

Summa långfristiga skulder 102,0 114,4

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 15 117,0 192,7

Kortfristiga räntebärande lån 15, 15.1 9,4 1,4

Övriga kortfristiga skulder 15, 15.9 56,5 53,2

Aktuella skatteskulder 4,4 3,9

187,3 251,2

Skulder relaterade till tillgångar som innehas för försäljning 17 98,0 —

Summa kortfristiga skulder 290,9 251,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 683,2 653,0

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser specificeras i noterna 15.5 och 22.
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Koncernens rapport över kassaflöden

Miljoner euro Not 2018 2017

Löpande verksamhet

Resultat före skatt 16,1 21,1

Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultat före skatt 24 17,7 19,5

Betalda inkomstskatter –5,9 –1,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 27,9 38,7

Förändringar i rörelsekapital

Förändring i kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 12,1 –4,1

Förändring i varulager 6,2 –13,7

Förändring i leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder –13,6 –2,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 4,7 –19,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,6 18,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel 3 –41,3 –59.6

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 –3,9 –4,2

Förvärv av immateriella tillgångar 11 –1,4 –0,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,2 8,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten –46,4 –55,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring finansiella fordringar –1,2 –1,5

Nettoförändring checkräkning 0,7 —

Upptagna lån 40,0 37,6

Amorteringar –20,1 –35,5

Nyemission 18 — 0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15.1 19,4 0,8

Årets kassaflöde 5,6 –36,2

Kassa och banktillgodohavanden i början av året 19,0 55,4

Kursdifferens likvida medel 0,3 –0,2

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning 17 –23,4 —

Kassa och banktillgodohavanden vid årets slut 1,5 19,0
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Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital

Miljoner euro Not
Aktie- 

kapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Övriga 

reserver
Balanserat 

resultat
Summa eget  

kapital

Per den 1 januari 2017 14,7 180,9 –7,1 23,6 212,1

Transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare:

Emission av aktier 18 3,2 55,8 — — 59,0

Årets resultat — — — 13,8 13,8

Övrigt totalresultat för året 19 — — 2,5 — 2,5

Summa totalresultat för året — — 2,5 13,8 16,3

Utgående balans den 31 december 2017 17,9 236,7 –4,6 37,4 287,4

Miljoner euro Not
Aktie- 

kapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Övriga 

reserver
Balanserat 

resultat
Summa eget  

kapital

Per den 1 januari 2018 17,9 236,7 –4,6 37,4 287,4

Transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare:

Emission av aktier 18 0,5 5,2 — –5,7 0,0

Årets resultat — — — 10,9 10,9

Övrigt totalresultat för året 19 — — –2,4 — –2,4

Summa totalresultat för året — — –2,4 10,9 8,5

Utgående balans den 31 december 2018 18,4 241,9 –7,0 42,6 295,9
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NOT 1
FÖRETAGSINFORMATION

OptiGroup är en ledande business-to-business distributör av 
produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten. 
Företagen inom OptiGroup stödjer över 110 000 kunder i 19 
europeiska länder.

OptiGroup-koncernen utgörs av moderbolaget OptiGroup 
AB, organisationsnummer 556717-6135 och dess dotterbolag. 
Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen 
till huvudkontoret är Kronogårdsgatan 3, 431 26 Mölndal. 

De finansiella rapporterna avser OptiGroup AB och har god-
känts av styrelsen vid styrelsesammanträdet den 2 maj 2019 och 
kommer att läggas fram för antagande vid 2019 års årsstämma.

NOT 2
REDOVISNINGSPRINCIPER

 
NOT 2.1    GRUNDER FÖR RAPPORTERNAS  

UPPRÄTTANDE

Överensstämmelse med normgivning
OptiGroup koncernredovisning har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar 
från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC), såsom de antagits 
av Europeiska unionen (EU). Vidare har RFR 1 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner” tillämpats, utgiven av Rådet 
för finansiell rapportering.
 
Rapporteringsvaluta
Koncernens rapporteringsvaluta är euro. Om inget annat anges 
redovisas alla siffror i miljontals euro.

Principer för upprättandet av den konsoliderade 
 årsredovisningen
Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om 
fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är värderade 
till sina historiska anskaffningsvärden med undantag för finan-
siella tillgångar och skulder som värderas till verkliga värden, till-
gångar som innehas för försäljning – värderade till verkligt värde 
med avdrag för försäljnings kostnader samt förmånsbestämda 
pensionsplaner med förvaltningstillgångar värderade till verkligt 
värde. 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och alla 
dotter bolag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. 
Koncernen kontrollerar ett företag när det exponeras för eller 
har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har 
möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i före-
taget. De flesta av OptiGroup-koncernens dotterföretag ägs till 
100 procent av OptiGroup-koncernen och anses därmed vara 
kontrollerade av OptiGroup-koncernen. Se not 2.4 och 14.

Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncer-
nen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör. Alla koncern-
interna poster har eliminerats och ingår följaktligen inte i  
koncernredovisningen.

Bruttoredovisning tillämpas genomgående avseende redovis-
ning av tillgångar och skulder förutom i de fall där både en for-
dran och en skuld existerar gentemot samma motpart och dessa 
på legala grunder är kvittningsbara och avsikten är att reglera 
dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara bero-
ende av framtida händelser och den måste vara rättsligt bin-
dande för företaget både i den normala affärsverksamheten och 

i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. Bruttoredo-
visning tillämpas också avseende intäkter och kostnader om 
inget annat anges.

Klassificering av tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar för-
väntas återvinnas eller förfalla till betalning senare än tolv måna-
der efter balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder förväntas återvinnas eller förfalla till betalning inom 
 mindre än tolv månader efter balansdagen.

NOT 2.2    ÄNDRINGAR I REDOVISNINGS PRINCIPER

Införda nya och ändrade standarder och tolkningar 
2018 
Följande standarder tillämpas av koncernen för första gången för 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2018. 

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument trädde i kraft för räkenskapsår som 
inleds den 1 januari 2018 eller senare och har tillämpats av kon-
cernen från detta datum. Jämförande information har inte räk-
nats om utan har redovisats enligt IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering. 

IFRS 9 omfattar redovisning av finansiella tillgångar och skul-
der och har ersatt IAS 39. I likhet med IAS 39 klassificeras finan-
siella tillgångar i olika kategorier, varav vissa värderas till upplu-
pet anskaffningsvärde och andra till verkligt värde. IFRS 9 har 
infört andra kategorier än de som finns i IAS 39. Klassificeringen 
enligt IFRS 9 baseras dels på instrumentens avtalsenliga kassaflö-
den, dels på företagets affärsmodell och instrumentets karaktär. 
Det finns tre värderingskategorier för finansiella tillgångar: upp-
lupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat 
och verkligt värde över resultaträkningen. För finansiella skulder 
överensstämmer IFRS 9 i stort med IAS 39.  

IFRS 9 har också infört en ny modell för nedskrivningar av 
finansiella tillgångar. Den nya modellen utgår från förväntade 
kreditförluster och baseras på en trestegsmodell som utgår ifrån 
förändringar i kreditkvaliteten på de finansiella tillgångarna. För 
finansiella tillgångar utan väsentlig finansieringskomponent t.ex. 
kundfordringar, finns förenklade metoder där reservering sker 
över hela fordringens löptid direkt utan att beakta när en för-
sämring av kreditvärdigheten inträffar.

IFRS 9 inför även ändrade kriterier för säkringsredovisning vil-
ket generellt gör det enklare att tillämpa säkringsredovisning och 
bättre spegla tilllämpade riskhanteringsstrategier.  Koncernen till-
lämpar i dagsläget inte säkringsredovisning. 

Den nya standarden har påverkat på vilket sätt koncernen gör 
uppskattning och nedskrivning för osäkra kundfordringar men 
nedskrivningens storlek har inte påverkats väsentligt, och därmed 
har den nya standarden inte heller fått någon väsentlig inverkan 
på koncernens finansiella rapporter. Se vidare upplysning i not 
2.4. Införandet av IFRS 9 har också medfört att finansiella till-
gångar tidigare klassificerade i värderingskategorin Låne fordringar 
och kundfordringar numer klassificeras i kategorin Finansiella  
tillgångar till upplupet anskaffningsvärde.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är den nya standarden för 
intäktsredovisning. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 
Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 
bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller 
kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en princip som 
ersätter den tidigare principen att intäkter redovisas när risker 
och förmåner övergått till köparen. OptiGroup har valt framåtrik-
tad tillämpning som också medför ytter ligare upplysningar, vilka 
återfinns i not 4. Den nya standarden inte inneburit någon mate-
riell påverkan på koncernens finansiella rapporter. 
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Utgivna nya och ändrade standarder och tolkningar 
som ännu inte tillämpas av koncernen 
Standarder och tolkningar som har utgivits men som träder i 
kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2018 och som 
inte har tillämpats vid upprättande av denna finansiella rapport. 
Innebörden av dessa beskrivs nedan. 

IFRS 16 Leasingavtal
Från och med 1 januari 2019 ersätter IFRS 16 Leasingavtal nuva-
rande standard IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar 
IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27. IFRS 16 kommer främst att påverka 
leasetagarens redovisning och kommer att leda till att så gott 
som samtliga leasingavtal redovisas i balansräkningen. Enligt 
den nya standarden ska leasetagare redovisa åtagandet att 
betala leasingavgifterna som en leasingskuld i balansräkningen. 
Rätten att nyttja den underliggande tillgången under leasing-
perioden redovisas som en nyttjanderättstillgång. Avskrivning 
på tillgången redovisas i resultatet liksom räntekostnad för  
leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som  
räntebetalning, dels som amortering. Standarden undantar  
leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader 
(korttidsleasingavtal) och leasingavtal avseende tillgångar som 
har ett lågt värde. Koncernen har valt att tillämpa båda dessa 
lättnadsregler. 

Standarden medger även en lättnadsregel när det gäller sepa-
rering av icke-leasing komponenter från leasingkomponenter. 
För leasegivare innebär den nya standarden inte några större 
skillnader. 

Under 2018 har koncernen utvärderat effekterna av IFRS 16. 
Som en följd av införandet av IFRS 16 kommer koncernens 
balansomslutning att öka genom inkluderandet av nyttjande-
rättstillgångar och leasingskulder. Leasingavgifter som under IAS 
17 har redovisats som en kostnad i rörelseresultatet ersätts av 
avskrivningar på nyttjanderättstillgångarna vilka redovisas som 
en kostnad i rörelseresultatet samt ränta på leasingskulden vilken 
redovisas som en finansiell kostnad. I kassaflödesananalysen 
redovisas leasingavgiften dels som amortering, dels som ränte-
betalning.

Koncernen kommer att tillämpa IFRS 16 från 1 januari 2019 
och kommer att använda den förenklade övergångsmetoden. 
Leasingavtal med en kvarvarande löptid understigande 12 
månader vid tidpunkt för övergång till IFRS 16 klassificeras som 
korttidsleasingavtal i enlighet med lättnadsregeln och inkluderas 
inte i öppningsbalansen för leasingskuld och nyttjanderätts-
tillgång. 

Koncernens leasingportfölj omfattar operationella leasingavtal 
för lagerlokaler, kontor och lagerinredning och fordon. Koncer-
nen har bedömt leasingperioden för leasingavtalen och då beak-
tat eventuella förlängnings- och eller uppsägningsoptioner i 
enlighet med bestämmelserna i IFRS 16. För det fall det är rimligt 
säkert att optionen kommer att utnyttjas har detta beaktats i 
fastställandet av i leasingperioden.

Koncernens befintliga finansiella leasingavtal har klassificerats 
om till nyttjanderättstillgång i enlighet med IFRS 16, till de 
belopp de var redovisade till omedelbart före tillämpning av IFRS 
16.

Vid övergången till IFRS 16 har samtliga återstående leasing-
avgifter nuvärdesberäknats med den marginella låneräntan. 
Koncernens preliminära bedömning är att vid övergången till 
IFRS 16 per den 1 januari 2019 kommer en nyttjanderättstillgång 
och leasingskuld om ca 55 miljoner euro att tas upp i koncernens 
balansräkning (exklusive verksamheter som klassificerats som till-
gångar som innehas för försäljning). 

Inga andra av de övriga IFRS eller IFRIC-tolkningar som  ännu 
inte trätt ikraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

NOT 2.3    SAMMANFATTNING AV VIKTIGA  
REDOVISNINGSPRINCIPER 

Redovisning av valutakurseffekter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till transaktionsdagens 
kurs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till 
balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas i uppkomna 
fall i resultaträkningen i OptiGroup AB och dess dotterbolags 
individuella rapporter.

Då dotterbolagen är verksamma på marknader med olika 
finansiella, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar är 
den funktionella valutan identisk med respektive lands valuta. 
De utländska dotterbolagen omräknas till euro eftersom det är 
moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapporte-
ringsvaluta. Resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig 
kurs och balansräkningen omräknas till balansdagens kurs. Alla 
övervärden som redovisas i och med ett förvärv av ett utländskt 
dotter bolag, såsom goodwill och andra tidigare icke redovisade 
immateriella tillgångar, betraktas som respektive dotterbolags 
och omräknas av denna anledning till balansdagens kurs. 
Omräkningsdifferenser redo visas i övrigt totalresultat. Om ett 
dotterbolag avyttras återförs de  ackumulerade omräkningsdiffe-
renserna till resultaträkningen. De kurser som används för valuta-
omräkning visas i tabellen på sidan 56 (Fig. 1).

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder som redovisas i utländsk valuta har 
omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
som avser fordringar och skulder i rörelsen redovisas i rörelse-
resultatet. Kursdifferenser som avser finansiella fordringar och 
skulder redovisas i finansnettot. 

Immateriella tillgångar
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång 
som saknar fysisk substans. Immateriella tillgångar som identifie-
ras och  värderas separat från goodwill vid företagsförvärv utgörs 
av marknadsförings-, kundrelaterade-, kontrakts- och/eller tek-
nikrelaterade tillgångar. Typiska marknadsförings- och kundrela-
terade tillgångar är varumärken och kundrelationer. Det verkliga 
värdet av kundkontrakt beräknas från förväntad kundomsätt-
ningshastighet samt det kassaflöde som förväntas uppstå under 
respektive tillgångs återstående nyttjande period. Värdet av 
varumärken beräknas i enlighet med ”the relief from royalty 
method”. 

Internt genererade immateriella tillgångar, exklusive goodwill, 
redovisas enbart om det är tillräckligt troligt att de kommer att 
generera en ekonomisk fördel i framtiden, och om tillgångens 
anskaffningsvärde kan fastställas tillförlitligt. Anskaffningsvärdet 
för en internt genererad tillgång inkluderar direkta hänförbara 
kostnader.

De immateriella tillgångarna skrivs av linjärt över sina nyttjan-
deperioder. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig 
för att tas i bruk. Kapitaliserade utvecklingskostnader, licenser 
och mjukvara skrivs av under en 5–10 årsperiod. Produktnamn 
skrivs av under en 20-års period och kundrelationer skrivs av 
under en period mellan 3–15 år. Se noterna 10 och 11.

Rörelseförvärv samt goodwill
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Vid ett rörelse-
förvärv identifieras företagets tillgångar (inklusive tidigare, ej 
fastställda, immateriella tillgångar), skulder (inklusive eventual-
förpliktelser, men exklusive kostnader för framtida omstrukture-
ringar) värderade till sina respektive verkliga värden. Förvärvs-
relaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 

I de fall koncernen betalar mer än verkligt värde för identifierade 
nettotillgångar samt eventualförpliktelser redovisas koncern-
mässig goodwill. Löpande värderas goodwill till anskaffnings-
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kostnad minus ackumulerade nedskrivningar. Eftersom det inte är 
möjligt att på individuell basis testa goodwill för nedskrivning för-
delas den till av företaget använda så kallade kassagenererande 
enheter som för OptiGroup är fyra affärsområden: Facility, Safety 
& Foodservice Solutions, Industrial Solutions, Printing & Creative 
Solutions och Retail & Reseller Solutions. Som en konsekvens av 
ändrad strategisk inriktning under 2018 har koncernens indelning i 
kassagenerande enheter ändrats jämfört med 2017. Det årliga 
nedskrivningstestet för 2018 är beräknat baserat på de nya affärs-
områdena. Se vidare not 12.

Om del av en kassagenererande enhet säljs inkluderas dess 
andel av den redovisade goodwillen vid beräkningen av eventu-
ell vinst eller förlust för avyttringen. Storleken av goodwill som 
avyttras utgörs av de avyttrade verksamheternas relativa andel 
av den kassagenererande enheten. 

Goodwill skrivs inte av utan testas minst årligen för nedskrivning 
eller oftare vid indikation på nedskrivning. Se noterna 10 och 12.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som 
används i koncernens verksamhet och har en förväntad 
nyttjande period över stigande ett år. Förvaltningsfastigheter 
redovisas enligt anskaffningsvärdesmetoden i enlighet med IAS 
16 Materiella anläggningstillgångar. Materiella anläggningstill-
gångar värderas till sina respektive anskaffningsvärden och skrivs 
linjärt av under sin uppskattade nyttjande period. När materiella 
anläggningstillgångar redovisas tas hänsyn till tillgångens eventu-
ella restvärden när det avskrivningsbara underlaget tas fram. 
Eventuella nedskrivningar kan behöva göras utöver plan mässiga 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet för materiella anläggningstill-
gångar som tillverkats inkluderas direkt hänförbara tillverknings-
kostnader. Avskrivningen inleds när tillgången blir tillgänglig för 
användning. Det görs inga avskrivningar på mark. Omvärderings-
metoden tillämpas inte.

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaff-
ningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sam-
manlagda anskaffningsvärde skrivs av separat.

Materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen 
när de avyttrats eller om den inte kan förväntas tillföra några 
ekonomiska fördelar i framtiden antingen genom att den nyttjas 
eller att den säljs. Realisationsvinster och förluster beräknas som 
differensen mellan försäljningssumman och tillgångens redo-
visade värde. Förlust eller vinst redovisas i resultaträkningen det 
år då tillgången tas bort från balansräkningen. 

Tillgångarnas restvärde, nyttjandeperiod och avskrivnings-
metod granskas i slutet av varje räkenskapsår och justeras om så 
behövs framåtriktat i slutet av varje räkenskapsår. 

Sedvanliga utgifter för underhåll och reparation kostnadsförs 
när de uppstår, men utgifterna för betydande förnyelser och för-
bättringar redovisas i balansräkningen och skrivs av under den 
åter stående nyttjandeperioden för den underliggande till-
gången. Se not 13.

Avskrivning beräknas enligt följande:

Byggnader 20–50 år

Maskiner och annan teknisk utrustning  3–10 år

Lastbilar  5–11 år

Verktyg och annan utrustning  3–5 år

Nedskrivning
Om det finns interna eller externa indikatorer på att en tillgångs 
värde har sjunkit skall tillgången nedskrivningstestas. För till-
gångar med obestämbar nyttjandeperiod, inklusive goodwill 
och varumärken, utförs ett sådant test minst årligen, vare sig det 
finns tecken på nedskrivningsbehov eller inte.

Ett nedskrivningstest har genomförts under räkenskapsåret.  
I nedskrivningstestet uppskattades tillgångarnas eller grupper av 
tillgångars (kassagenererade enheter) återvinningsvärde. En till-
gång eller en grupp av tillgångar (kassagenererande enheter) 
skall skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än det redo-
visade värdet. Återvinnings värdet är det högre av nyttjande-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivningar redovisas i 
resultaträkningen.

Goodwill fördelas till olika kassagenererande enheter. Se not 12.

Intressebolag 
Ett intressebolag är ett bolag där koncernen har ett betydande 
inflytande och som inte är ett dotterbolag eller ett joint venture, 
 i normalfallet när koncernens innehav motsvarar mer än 20 pro-
cent men mindre än 50 procent av röstvärdet. Intressebolags-
andelar redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 

Det ursprungliga anskaffningsvärdet och förändringar i kon-
cernens andel i intressebolagets nettotillgångar, inklusive årets 
netto resultat, redovisas i balansräkningen. Goodwill, hänförligt 
till ett intressebolag inkluderas i värdet och skrivs inte av. Ande-
len av intressebolagets resultat redovisas i resultaträkningen. 
Koncernens andel av transaktioner som av intressebolaget redo-
visas i eget kapital redovisas likväl i koncernens egna kapital.  
Vinster och förluster från transaktioner som uppstår mellan  
koncernen och intressebolaget elimineras.

Balansdagens kurs 
31 dec. 2018

Genomsnittskurs 
2018

Balansdagens kurs 
31 dec. 2017

Genomsnittskurs 
2017

CHF 1,1269 1,1549 1,1702 1,1117

CZK 25,7240 25,6470 25,5350 26,3258

DKK 7,4673 7,4531 7,4449 7,4386

GBP 0,8791 0,8833 0,8872 0,8767

HRK 7,4125 7,4181 7,4400 7,4637

HUF 320,9800 318,8896 310,3300 309,1933

NOK 9,9483 9,5974 9,8403 9,3270

PLN 4,3014 4,2614 4,1770 4,2570

RON 4,6635 4,6540 4,6585 4,5688

SEK 10,2548 10,2582 9,8438 9,6351

USD 1,2457 1,2200 1,1993 1,1297

Fig. 1 Kurser för valutaomräkning 

Not 2 forts.



OptiGroup Årsredovisning 2018 57

KONCERNENS REDOVISNING

Intressebolagen tillämpade redovisningsprinciper som koncer-
nen tillämpar för liknande transaktioner och händelser under lik-
nande villkor.

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal om ger upphov till 
en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld i ett 
annat företag.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräk-
ningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsmässiga 
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången upphör 
eller då den finansiella tillgången överförs. En finansiell skuld tas 
bort från balansräkningen när förpliktelsen enligt avtalet full-
görs, annulleras eller upphör. 

Klassificering och värdering av finansiella tillgångar
I enlighet med IFRS 9 finns det tre kategorier finansiella till-
gångar. 
• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-

räkningen. 
• Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffnings-

värde.
• Finansiella tillgångar värderade till  verkligt värde via övrigt 

totalresultat.

Ledningen klassificerar initialt finansiella instrument utifrån 
någon av ovanstående tre kategorier och gjorda klassificeringar 
utvärderas regelbundet. OptiGroup innehar finansiella tillgångar 
tillhörande två av ovanstående kategorier, finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt finansiella 
tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen 
har inga finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över 
totalresultaträkningen.

Alla tillgångar nedskrivningstestas. Om det efter en av led-
ningen utförd bedömning finnes lämpligt omvärderas den initi-
alt gjorda klassificeringen i slutet av varje årsskifte. 

Alla inköp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas 
på transaktionsdagen, vilket utgörs av den dag då koncernen 
åtar sig att köpa tillgången. Sådana köp och försäljningar kräver 
normalt sett leverans inom den period som genom reglering 
eller sedvänja på marknaden fastställs. 
 
Finansiella tillgångar värderade till upplupet  
anskaffningsvärde 
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
innehas enligt affärsmodellen för att inkassera avtalsenliga kassa-
flöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet. De redovisas inledningsvis till 
verkligt värde och är föremål för en regelbunden och systematisk 
analys med avseende på att fastställa det belopp varmed fordran 
kommer att inflyta. Om en finansiell tillgång antas vara osäker 
görs en nedskrivning för skillnaden mellan det redovisade värdet 
och det förväntade kassaflödet. Ränteintäkter avseende låneford-
ringar inkluderas i de finansiella intäkterna. 

Fordringar utgörs i huvudsak av kundfordringar för vilka kon-
cernen valt att tillämpa den förenklade metoden för redovisning 
av förväntade kreditförluster. Detta innebär att förväntade kre-
ditförluster reserveras för återstående löptid, vilken förväntas 
understiga ett år för samtliga fordringar. Koncernen reserverar 
för förväntade kreditförluster baserat på historiska kreditförluster 
samt framåtriktad information. Koncernens kunder bedöms indi-
viduellt. OptiGroup skriver bort en fordran när det inte längre 
finns någon förväntan på att erhålla betalning och då aktiva 
åtgärder för att erhålla betalning har avslutats. Förluster hänför-

liga till förväntade kundförluster redovisas i resultaträkningen 
under övriga rörelsekostnader och särredovisas i notupplysning. 
Se not 15. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen är derivattillgångar i form av valutaterminer som koncer-
nen i enlighet med Finanspolicyn använder för att säkra framtida 
valutaflöden. Dessa värderas till verkligt värde baserat på mark-
nadsdata i form av officiella valutakurser. Se not 15.
 
Kassa och banktillgodohavanden 
Kassa och kortfristiga banktillgodohavanden i balansräkningen 
omfattar likvida bankmedel och tillgänglig kassa samt kortsiktiga 
banktillgodohavanden med en ursprunglig förfallodag på tre 
månader eller mindre. 

I kassaflödesanalysen för koncernen utgörs kassa och bank-
tillgodohavanden av kassa och banktillgodohavanden enligt 
beskrivningen ovan. Se not 15.

Finansiella skulder
Enligt IFRS 9 finns det två kategorier av finansiella skulder: 
• Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultat-

räkningen.
• Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella skulder värderade till upplupet  
anskaffningsvärde
Skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde, med avdrag för 
transaktionskostnader som uppstått. I efterföljande perioder vär-
deras dessa skulder till upplupet anskaffningsvärde i enlighet 
med effektivränte metoden. Eventuell skillnad mellan intäkter, 
med avdrag för transaktionskostnader, och värdet vid inlösen 
redovisas i resultaträkningen för relevant period. Ränta på redo-
visade skulder periodiseras i varje period. Se not 15.

Låneskulder
Låneskulder upptas initialt till verkligt värde, netto för trans-
aktions kostnader. I efterföljande perioder redovisas lånen till 
upplupet anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemeto-
den; skillnader mellan avkastning, netto för transaktionskostna-
der, och avgifter bokas i resultaträkningen över låneperioden. 
Räntekostnader periodiseras och redovisas i resultaträkningen för 
varje period.
 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultat räkningen
Tilläggsköpeskillingar redovisas som skuld under posten Övriga 
långfristiga skulder. Efterföljande värdering av tilläggsköpeskil-
lingar redovisas i resultaträkningen. Tilläggsköpeskillingar som 
skall regleras med kontanter uppfyller definitionen av en finan-
siell skuld och omvärderas därmed till verkligt värde vid varje 
balansdag och eventuella förändringar redovisas i resultaträk-
ningen som Övriga rörelseintäkter alternativt Övriga rörelsekost-
nader. Ytterligare finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen är derivatskulder i form av valutaterminer 
som koncernen i enlighet med Finanspolicyn använder för att 
säkra framtida valutaflöden. Dessa värderas till verkligt värde 
baserat på marknadsdata i form av officiella valutakurser. Se not 15.
   
Värdering av finansiella instrument till verkligt värde
I de fall som det inte finns tillgänglig noterad information/uppgif-
ter för att värdera finansiella instrument till verkligt värde används 
vedertagna värderingsmetoder som mer eller mindre kan vara 
beroende på noterad information/data. I vissa fall används värde-
ringsmetoder som baseras på egna antaganden och bedöm-
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ningar. För långfristiga skulder görs bedömningarna utifrån note-
rade kurser eller av banker erbjudna priser avseende identiska 
eller liknande instrument. Andra modeller som tillämpas är till 
exempel optionsvärderingsmodeller av olika slag vilka genom-
gående baseras på uppskattningar av framtida kassa flöden.

Finansiella tillgångars och skulders verkliga värden antas vara 
dess nominella värde för de tillgångar och skulder som har en 
löptid på mindre än ett år. Finansiella skulders verkliga värde 
utgörs av diskonterade kassaflöden. Diskonteringen sker till den 
ränta som är tillgänglig för koncernen för liknande finansiella 
instrument. 

Förvärv och försäljning av finansiella instrument bokförs på 
handelsdagen, vilket är det datum då koncernen åtar sig att 
köpa eller sälja det finansiella instrumentet. Redovisningen av 
finansiella instrument upphör när rätten att erhålla eller betala 
kassaflöden från de finansiella instrumenten inte längre gäller 
eller har överlåtits, och när koncernen tydligt har överfört alla de 
risker, tilldelningar och förpliktelser som inne havet av tillgångarna 
eller skulderna av finansiella instrument innebär. 

Verkligt värde-hierarki
Koncernen använder följande hierarki för att fastställa och upp-
lysa om verkligt värde av finansiella instrument per värderings-
teknik:
Nivå 1:  Noterat (ojusterat) pris på aktiva marknader för identiska 

tillgångar och skulder.
Nivå 2:  Övriga tekniker för vilka all indata som har en betydande 

inflytande på det redovisade verkliga värdet är observer-
bara, antingen direkt eller indirekt.

Nivå 3:  Tekniker som använder indata vilka har en betydande 
påverkan på det verkliga värdet vilka inte baserats på 
observerbara marknadsdata vid årsskiftet.

Lånekostnader
Lånekostnader är ränta och andra kostnader som uppstår när ett 
företag lånar pengar och redovisas över resultatet. Lånekostna-
der som är direkt hänförliga till ett förvärv samt betalda avgifter i 
samband med refinansiering inkluderas i anskaffningsvärdet och 
aktiveras. Lånekostnader som är hänförliga till långfristig finan-
siering redovisas som en reduktion av lånen och periodiseras 
med tillämpling av effektivränte metoden. 

Varulager
Varulager redovisas till det lägre av anskaffningskostnad och 
 nettoförsäljningsvärde, där anskaffningsvärdet beräknas med 
tillämpning av FIFO-metoden (”först in, först ut”) eller, alterna-
tivt, vägd genomsnittlig kostnad, om denna är en god approxi-
mation av FIFO. Anskaffningsvärdet för färdigvarulagret omfattar 
värdet av råvaror i form av dess inköpspris, frakt och tull, med 
avdrag för eventuella leverantörsbonusar, kassarabatter och all-
männa lagerkostnader. Räntekostnader inkluderas inte. Netto-
försäljningsvärde utgör normalt försäljningspris med avdrag för 
färdigställningskostnader. Om tillfälliga marknadsförhållanden 
resulterar i att en produkts anskaffningskostnader överstiger 
dess nettoförsäljningsvärde sker värdering till nettoförsäljnings-
värdet. Avsättningar görs också för produkter med låg omsätt-
ningshastighet och inkuranta varor. I balansräkningen reduceras 
det bokförda värdet på varulagret med motsvarande belopp. Se 
not 16.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en aktuell förpliktelse, 
legal eller informell, till följd av tidigare händelser och då det är 
sannolikt att en utbetalning kommer att krävas för att fullgöra 
förpliktelsen och att dess värde går att mäta tillförlitligt. I de fall 
då företaget förväntar sig att en gjord avsättning ska ersättas av 
utomstående, exempelvis inom ramen för ett försäkringsavtal, 
redovisas denna som en separat tillgång, men först när det är så 

gott som säkert att ersättningen kommer att erhållas. Om tids-
värdet är väsentligt ska den framtida betalningen nuvärdeberäk-
nas. Beräkningen ska göras med hjälp av en diskonteringsränta 
som speglar kortsiktiga marknadsförväntningar med hänsyn 
tagen till specifika risker kopplade till åtagandet. Ökning av åta-
gandet på grund av tidsvärdet redovisas som en räntekostnad.

En avsättning för omstrukturering redovisas under den period 
då koncernen blir rättsligt eller informellt bunden till planen. 
Avsättning får enbart göras för de utgifter som uppstår som en 
direkt effekt av omstruktureringen och som är en effekt av kvar-
stående kontraktuella förpliktelser utan varaktig ekonomisk nytta 
eller som utgörs av ett vite till följd av förpliktelsens uppsägning. 
Se not 21.

Ersättningar till anställda
Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda 
pensionsplaner. Avsättningarna för förmånsbestämda planer är 
beräknade med hjälp av projected unit credit metoden i enlighet 
med IAS 19. Förutom beaktande av de pensioner och lagstad-
gade rättigheter som är kända på balansdagen görs bland annat 
försiktiga antaganden rörande förväntade ökningar av pensioner 
och löner och andra väsentliga faktorer. Beräkningen baseras  
på aktuariella rapporter där biometriska beräkningsmetoder till-
lämpas. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende  
förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmåns-
bestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt 
värde på förvaltningstillgångarna. Nuvärdet av den förmåns   -
bestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av upp-
skattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen 
för förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma 
valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider 
jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsen. Aktuariella 
vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar 
och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt total-
resultat under den period då de uppstår. Kostnader avseende 
tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultat-
räkningen. 

Företaget har även en förmånsbestämd pensionsplan, i form 
av Alecta, som omfattar flera arbetsgivare. För merparten av de 
intjänade pensionsförmånerna saknas hos Alecta information om 
fördelning av intjänandet mellan arbetsgivare. Hela intjänandet 
är istället registrerat på den sista arbetsgivaren. Alecta saknar 
därför möjlighet att göra en exakt fördelning av tillgångar och 
avsättningar till respektive arbetsgivare. Dessutom saknas ett i 
alla avseenden fastställt regelverk för hur eventuella överskott 
eller underskott som kan uppkomma ska hanteras. Enligt ett 
uttalande från Rådet för finansiell rapportering är detta en för-
månsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räken-
skapsåret 2018 har OptiGroup- koncernen inte haft tillgång till 
information från Alecta som möjliggjort redovisning av denna 
plan såsom en förmånsbestämd plan. Planen har således redo-
visats som en avgiftsbestämd plan i enlighet med IAS 19 p34. 
OptiGroup-koncernen räknar med att under år 2019 betala pre-
mier till Alecta om 0,7 miljoner euro (0,6). 

Den kollektiva konsolideringsnivån mäter fördelningsbara  
tillgångar i förhållande till försäkringsåtagandet. Enligt Alectas 
konsolideringspolicy för förmånsbestämda försäkringar ska den 
kollektiva konsolideringsnivån normalt tillåtas variera mellan 125 
och 155 procent. Alectas konsolideringsgrad uppgår till 142 
 procent (154). Om konsolideringsnivån under- eller överstiger 
normalintervallet kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset 
för nyteckning och utökning av befintliga förmåner eller att 
införa premiereduktioner.

OptiGroup-koncernens andel av totala sparpremier för ITP2 i 
Alecta uppgick per den 31 december 2018 till 0,048 procent 
(0,041) och andelen av totalt antal aktiva försäkrade uppgick till 
0,031 procent (0,033).

Not 2 forts.



OptiGroup Årsredovisning 2018 59

KONCERNENS REDOVISNING

Koncernens bidrag till avgiftsbestämda pensionsplaner belastar 
resultaträkningen under det år som de är hänförliga till. Se not 20.

Konvertibler/teckningsoptioner  
Bolaget har ställt ut konvertibla skuldebrev som under specifika 
villkor eller vid viss tidpunkt kan konverteras till aktier i bolaget. 
Dessa konvertibla skuldebrev är icke räntebärande med undan-
tag för situationen att bolaget gör utdelning till sina aktieägare,  
i vilket fall ränta utgår på de konvertibla skuldebreven pro rata 
motsvarande sådan utdelning. Alla emissionslikvider för utställda 
konvertibler har bokförts över eget kapital.

Leasingavtal
Finansiella leasingavtal, där koncernen i allt väsentligt övertar 
alla risker och fördelar knutna till ägarskapet av det leasade före-
målet redovisas i balansräkningen till den leasade egendomens 
verkliga värde eller, om värdet är lägre, till nuvärdet av minimi-
leasingbetalningarna. Leasingbetalningar fördelas mellan finan-
sieringskostnader och amortering av hyresskulden. Redo visade 
finansiellt leasade tillgångar skrivs av över den förväntade 
nyttjande perioden.

Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla risker 
och fördelar med äganderätten klassificeras som operativa. 
 Leasingavgifter kostnadsförs linjärt i resultaträkningen under 
 leasingperioden.

Intäkter 
Intäkter från kontrakt med kunder redovisas i takt med att 
OptiGroup uppfyller de prestationsåtaganden som finns i kon-
trakten med kunderna och då kontrollen av varan eller tjänsten 
har överförts till kunden. Det betyder att försäljning av varor 
redovisas normalt vid leveranstillfället i enlighet med de överens-
komna leveransvillkoren. Intäkter från tjänsteleveranser redovisas 
vid färdigställandet. Intäkten utgörs av det belopp som bolaget 
förväntar sig erhålla som ersättning för överförda varor eller 
tjänster. Vid fastställande av transaktionspriset beaktar koncer-
nen villkoren i avtalet och affärspraxis. Transaktionspriset fast-
ställs till den ersättning som koncernen förväntar sig ha rätt till i 
utbyte mot att överföra utlovade varor eller tjänster till kund. 
Transaktionspriset inkluderar både fasta och rörliga belopp. Vid 
fastställande av hur stor del av den variabla ersättningen som ska 
inkluderas i transaktionspriset beaktar koncernen risken för en 
väsentlig intäktsreducering i senare period.

Varuförsäljning
Försäljning av varor förekommer inom koncernens samtliga 
affärsområden. Försäljningen består framförallt av standardpro-
dukter, men även till viss del av försäljning av kundanpassade 
produkter. Vanligtvis förekommer ramavtal med kunder där ett 
avtal med kund anses uppstå först när kunden placerar en order 
utifrån ramavtalets villkor, då det först vid denna tidpunkt upp-
står verkställbara rättigheter och skyldigheter för koncernen 
samt kunden. Tiden från order till levererad vara är normalt kort. 
Varje separat produkt i ordern anses utgöra ett separat  
prestationsåtagande.

Transaktionspriset i respektive avtal med kund utgörs vanligt-
vis endast av fasta belopp. I den mån transaktionspriset inklude-
rar rörliga belopp uppskattar koncernen det belopp som de 
kommer ha rätt till och inkluderar i transaktionspriset, med hän-
syn till begränsningar av osäkra belopp. Intäkten redovisas vid 
ett tillfälle eftersom villkoren för att kontroll överförs över tid inte 
är uppfyllda. Koncernen anser att kontroll övergår vid slutförd 
leverans i enlighet med gällande leveransvillkor, vilket samman-
faller med när risker och förmåner övergår till kunden.

Tjänsteuppdrag
Tjänsteuppdrag förekommer i viss utsträckning, men främst 
kopplat till varuförsäljningen. Tjänsterna är framförallt olika 
logistik- eller planeringslösningar kopplat till leverans av produk-
ter. Uppdragen anses utgöra ett kombinerat prestationsåta-
gande då respektive produkt inte är distinkt inom ramen för 
avtalen. Transaktionsprisen utgörs normalt endast av fasta 
belopp. Kontrollen över prestationsåtagandena anses överföras 
till kund vid en tidpunkt, när tjänsten har fullgjorts. 

Kostnader för att erhålla ett kontrakt och som uppfyller  
kriterierna balansförs och skrivs av under kontraktets löptid.

Övriga rörelseintäkter består av valutakursvinster på kund-
fordringar och leverantörsskulder, realisationsvinster för sålda 
materiella anläggningstillgångar samt av intäkter från sidoverk-
samhet. 

Ränteintäkter intäktredovisas med tillämpning av effektiv-
räntemetoden, vilket är den ränta som exakt diskonterar fram-
tida estimerade  kassaflöden över den förväntade löptiden för 
det finansiella instrumentet till netto bokfört värde för finansiella  
tillgångar.

Inkomstskatt 
Aktuell inkomstskatt
Aktuella skattefordringar och skatteskulder för nuvarande period 
och tidigare perioder fastställs till det belopp som förväntas 
återfås från eller betalas till skattemyndigheterna. De skatte-
satser och skattelagar som tillämpas för att beräkna beloppet är 
de som gäller på balansdagen. Aktuell inkomstskatt hänförlig till 
poster som redovisas i övrigt totalresultat redovisas i övrigt total-
resultat och inte i resultaträkningen. 

Uppskjuten inkomstskatt
Uppskjuten skatt redovisas på balansdagen i enlighet med 
balansräkningsmetoden för temporära skillnader mellan till-
gångars och skulders skattemässiga och redovisningsmässiga 
värden.

Uppskjutna skatteskulder redovisas för alla beskattningsbara 
temporära differenser utom: 
• i de fall där den uppskjutna inkomstskatteskulden uppstår 

som en effekt av att goodwill skrivs av eller när en tillgång 
eller skuld redo visas som en del i en transaktion som inte är 
ett företagsförvärv och som, vid transaktionstillfället, varken 
påverkar den redovisade vinsten eller beskattningsbar vinst 
eller förlust (Initial Recognition Exemption), och

• avseende avdragsgilla temporära differenser hänförliga till 
investeringar i dotterbolag, intresseföretag och joint ventures, 
förutom i de fall där tidsramarna för upphävande av den till-
fälliga differensen kan kontrolleras och det är troligt att den 
tillfälliga differensen inte kommer att vändas under den när-
maste framtiden. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla tem-
porära differenser, däribland underskottsavdrag i den mån det 
är troligt att en beskattningsbar vinst kommer att föreligga i 
framtiden mot vilken de avdragsgilla temporära differenserna 
kan utnyttjas. Värderingen av uppskjutna skattefordringar skall 
bedömas på varje balansdag och  justeras i den mån det inte 
längre är troligt att tillräcklig med vinst kommer att genereras, 
så att hela eller en del av den uppskjutna skatte fordran kan 
utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder fastställs till de 
skatte satser som gäller för den period då tillgången realiseras 
eller skulden betalas, utifrån skattesatser (och lagstiftning) som 
är antagna eller aviserade på balansdagen.

Uppskjuten inkomstskatt hänförbar till poster i totalresultat-
räkningen redovisas i totalresultaträkningen. 
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Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 
kvittas om det finns en legal rätt att kvitta kortfristiga skatteford-
ringar mot kortfristiga skatteskulder och den uppskjutna skatten 
är hänförlig till samma enhet i koncernen och samma skattemyn-
dighet. Se not 9.

Redovisning av kassaflöde
Likvida medel utgörs av tillgänglig kassa, banktillgodohavanden 
till förfogande hos banken och andra likvida investeringar med 
en ursprunglig förfallodag på mindre än tre månader. In- och 
utbetalningar redovisas i kassaflödesanalysen. Kassaflöde från 
den löpande verksamheten redovisas i enlighet med den indi-
rekta metoden.

NOT 2.4    VÄSENTLIGA REDOVISNINGS-
BEDÖMNINGAR, UPPSKATTNINGAR 
OCH ANTAGANDEN

När styrelsen och verkställande direktören upprättar finansiella 
rapporter i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste 
vissa uppskattningar och antaganden göras som påverkar redo-
visade värdet av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. De 
områden där uppskattningar och antaganden är av stor bety-
delse för koncernen och som kan komma att påverka resultat- 
och balansräkning om de ändras beskrivs nedan:

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar förutom 
goodwill skrivs av över den period då de kommer att generera 
intäkter, dvs. deras nyttjandeperiod. Om det finns en indikation 
på att en tillgång har minskat i värde beräknas tillgångens åter-
vinningsvärde vilket utgörs av det högre av tillgångens nettoför-
säljningsvärde och dess nyttjandevärde. En nedskrivning redovi-
sas när tillgångens återvinningsvärde är lägre än dess redovisade 
värde. Återvinningsvärdet fastställs utifrån ledningens uppskatt-
ning av framtida kassaflöde. De antaganden som gjorts avseende 
prövningen av nedskrivning, inklusive till hörande känslighets-
analys, förklaras närmare i not 12. 

Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar  
nyttjandeperiod ska testas för nedskrivning åtminstone årligen. 
Nödvändiga beräkningar kräver att ledningen gör en uppskatt-
ning av det förväntade framtida kassaflödet hänförligt till 
 definierade kassagenererande enheter, samt val av en lämplig  
diskonteringsränta för att kunna diskontera kassaflödet. Se not 12. 

Koncernen har utvärderat gjorda uppskattningar som, om de 
förändras, kan få en påtaglig effekt på tillgångarnas verkliga 
värde och därför skulle innebära att en nedskrivning måste före-
tas. Uppskattningar rör bland annat förväntade försäljningspris 
för produkterna,  förväntad inflationsnivå samt diskonterings-
ränta. Gjorda antaganden avseende gjorda nedskrivningstest, 
inklusive känslighetsanalys, beskrivs närmare i not 12. 

Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skatter redovisas för temporära differenser som upp-
står mellan det beskattningsbara värdet och det redovisade vär-
det av tillgångar och skulder liksom för outnyttjade underskotts-
avdrag. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart då det är 
sannolikt att de kan nyttjas mot framtida vinster. Det är led-
ningen som gör bedömningen utifrån tidsaspekt och nivå på 
förväntade vinster och fastställer beloppet som kan kvittas mot 
framtida vinster. I händelse att faktiskt utfall skiljer sig från 
gjorda uppskattningar eller om ledningen justerar dessa upp-
skattningar i framtiden kan värdet av uppskjutna skatteford-
ringar komma att ändras. Se not 9 för detaljerad information.

Not 2 forts.

Koncernredovisning
Konsolidering av företag i vilka koncernen innehar mindre än  
50 procent
OptiGroup-koncernen har innehav i ett icke helägt dotterföretag 
(Rosaria Grundstücks- Vermietungsgesellschaft GmbH & Co 
Objekt  Ett lingen KG). OptiGroup-koncernen anser att de facto 
kontroll föreligger även om innehavet inte uppgår till 50 procent 
av rösträtterna. Eftersom OptiGroup-koncernen är kommandit-
delägare och därmed part i bolagsordning och leasingavtal samt 
primär mottagare av vinsten från försäljning, och innehar 100 
procent av bolagets nettotillgångar och resultat, anser OptiGroup-
koncernen att den kontrollerar företaget. Se not 14. 

Innehav redovisade med kapitalandelsmetod i vilka  
koncernen innehar mindre än 20 procent
OptiGroup-koncernen har ett innehav i intresseföretaget,   
Rosaria Grundstücks- Vermietungsgesellschaft GmbH & Co 
Objekt  Heimstetten KG, som redovisas enligt kapitalandels-
metoden i vilket koncernen innehar 15 procent av rösträtterna. 
OptiGroup-koncernen anser att ett betydande inflytande förelig-
ger i företaget då OptiGroup-koncernen är kommanditdelägare 
och därmed part i bolagsordning och leasingavtal samt väsentlig 
mottagare av vinsten från försäljning och innehar 49 procent av 
bolagets nettotillgångar och resultat. Se not 14. 

Undantag från koncernredovisning
OptiGroup-koncernen uppnådde under 2017 ett bestämmande 
inflytande i Pyramidion Consulting AB, som är ett bolag som 
ingår i ett av de investeringsprogram som finns för ledande 
befattningshavare. Innehavet uppstod genom att ett koncern-
bolag på uppdrag av majoritetsaktieägaren återköpt andelar i 
bolaget ifrån personer som lämnat koncernledningen. Syftet är 
att dessa andelar ska säljas vidare till andra personer med 
ledande befattningar så snart det är möjligt. Koncernen har även 
innehav i två andra bolag kopplade till investeringsprogram, där 
koncernen inte har bestämmande inflytande, men innehavet 
uppgår till mer än 20 procent. Under 2018 har aktierna 
omstämplats till röstsvaga aktier och därmed har det bestäm-
mande inflytandet som uppstod under 2017 upphört. Innehaven 
redovisas fortsatt till anskaffningsvärde under rubriken Övriga 
långfristiga fordringar. 

Reservering för förväntade kundförluster
Kundfordringar redovisas inledningsvis till det förväntade reali-
serbara värdet. En uppskattning för förväntade kundförluster 
som grundas på historisk data och en objektiv utvärdering av 
alla utestående belopp görs vid årsslutet samt vid behov. Förlus-
ter knutna till osäkra fordringar redo visas i resultaträkningen 
under övriga rörelsekostnader. Se not 15.3.

Fastställelse av varulagrets nettoförsäljningsvärde
Nedskrivning av varulager redovisas när nettoförsäljningsvärdet 
är lägre än anskaffningsvärdet. Värdet är beroende av ledning-
ens bedömning rörande gamla artiklar, överlager, skadade varor 
och övriga försäljningskostnader.

Pension och övriga förmåner efter avslutad anställning
Tillhandahållande av pension och övriga ersättningar efter avslu-
tad anställning avser huvudsakligen förmånsbestämda planer. 
Värdet av dessa planer är beroende av gjorda aktuariella anta-
ganden. Antagandena och de aktuariella beräkningarna görs 
enskilt för varje pensionsplan i respektive land där koncernen 
bedriver verksamhet. Antagandena inkluderar diskonterings-
ränta, förändringar av hälso- och sjukvårdskostnader, inflation, 
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Rörelseförvärv 2018 
Förvärv av Proxima
I januari 2018 förvärvade OptiGroup 100 procent av aktierna 
och rösterna i Proxima Tapes S.R.L. och Proxima Comserv S.R.L. 
Bolagen är aktiva inom service och försäljning av industriella  
förpackningar, huvudsakligen i den nordvästra regionen av 
Rumänien. Proxima rapporteras inom affärsområdet Printing & 
Creative Solutions och konsolideras från och med januari 2018.  
I samband med förvärvet avtalades om en villkorad köpeskilling 
som endast faller ut om det finansiella resultatet når en förut-
bestämd nivå under kommande perioder och i förvärvsanalysen 
har den inkluderats som skuld baserat på prognos.
 
Förvärv av Mercamer Oy och Oy Telpak AB
I januari 2018 förvärvade OptiGroup 100 procent av aktierna 
och rösterna i bolagen Mercamer Oy och Oy Telpak AB i  
Finland. Bolagen är fullservicedistributörer med ett brett utbud 
av industriella förpackningsprodukter, tjänster och utrustningar. 
Bolagen rapporteras inom affärsområdet Industrial Solutions 
och konsolideras från och med januari 2018.

Förvärv av Oviva Distribution SRL
I juni 2018 förvärvade OptiGroup 100 procent av aktierna och 
rösterna i Oviva Distribution SRL, en rumänsk fullservicedistribu-
tör med ett brett utbud av städ- och hygienprodukter. Bolaget 
rapporteras i affärsområdet Printing & Creative Solutions och 
konsolideras från och med juni 2018.

Förvärv av Moonen Packaging
I juli 2018 förvärvade OptiGroup 100 procent av aktierna och 
rösterna i Packagegroup Moonen B.V. Moonen Packaging har 
varit ett familjeföretag sedan 1950-talet och är en ledande och 
snabbväxande distributör av förpackningslösningar i Benelux. 
Företaget konstruerar, utvecklar, anskaffar, lagerhåller, säljer och 
distribuerar anpassade förpackningslösningar och även hygien-
papper, städprodukter och cateringprodukter. Huvudkontoret 
ligger i weert, Nederländerna. Moonen Packaging rapporteras i 
affärsområdet Industrial Solutions och konsolideras från och 
med juli 2018.

I samband med årets förvärv har det avtalats om villkorade 
köpeskillingar som endast faller ut om det finansiella resultatet 
når en förutbestämd nivå under kommande perioder och i för-
värvsanalyserna har dessa inkluderats som skuld baserat på 
prognoser för framtida utfall.

Förvärvsanalyserna för 2018 års förvärv av Oviva Distrubution SRL och Moonen Packaging är preliminära.

Förvärv Affärssegment Land
Förvärvsdatum 

2018
Årlig omsättning, 

miljoner euro Antal anställda
Totala tillgångar, 

miljoner euro

Proxima Tapes/
Comserv

Printing & Creative 
Solutions Rumänien 24 januari 1,4 9 0,5

Mercamer Oy Industrial Solutions Finland 27 januari 30,4 39 8,8

Oy Telpak AB Industrial Solutions Finland 27 januari 17,0 13 5,0

Oviva Distribu-
tion SRL

Printing & Creative 
Solutions Rumänien 6 juni 3,5 19 1,0

Packagegroup 
Moonen B.V. Industrial Solutions Nederländerna 20 juli 49,4 81 13,2

Genomförda förvärv 101,7 161 28,5

NOT 3
RÖRELSEFÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

lönetillväxt, pensions nivåer, dödlighet och andra faktorer.  
Antaganden om diskonteringsränta baseras på den långsiktiga 
avkastning på företagsobligationer och statsobligationer av hög 
kvalitet som finns tillgänglig vid årsskiftet.

Antaganden om förändringar i hälso- och sjukvårdskostnader 
baseras på historiska uppgifter, framtidsutsikter och bedömning 
av långsiktiga trender. Antagandet om inflation baseras på 
externa marknadsindikatorer. Antagandena om lönetillväxt 
speglar den långsiktiga faktiska erfarenheten, framtidsutsikterna 
och förväntad inflation. Pensionsnivåer och dödlighet baseras 
huvudsakligen på officiell statistik. I de fall där de faktiska resul-
taten skiljer sig från de ursprungliga uppskattningarna, i kombi-
nation med följderna av eventuella förändringar i antaganden 
eller andra faktorer, redovisas dessa förändringar i totalresultatet. 

Not 2 forts.

NOT 2.5   ÖVRIG INFORMATION

Dotterbolaget Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG, har  
tillämpat de undantag som anges i paragraf 264 b i den tyska 
handelslagen HGB (”Handelsgesetzbuch”: German Commercial 
Code). Därmed fordras inte att dotterbolaget utfärdar noter 
eller någon förvaltningsberättelse enligt föreskrifterna i den 
tyska handelslagen.



OptiGroup Årsredovisning 201862

KONCERNENS REDOVISNING

Not 3 forts.

Kassaflöde från förvärv 2018 Totalt

Köpeskilling för aktierna –45,4

Skuldförd köpeskilling 5,4

Förvärvad nettoskuld –1,3

Nettopåverkan av likvida medel –41,3

Rörelseförvärv 2017
Förvärv av Olsonic AB
I december 2016 meddelade OptiGroup avsikt att förvärva 
100 procent av aktierna och rösterna i Olsonic AB. Olsonic är en 
svensk fullservice-grossist inom Viscom och har en marknads-
ledande position för att betjäna kunder med print- och presen-
tationslösningar, särskilt storformat. Bolaget kommer att bredda 
och stärka erbjudandet främst till svenska kunder. Transaktionen 
slutfördes i januari 2017 och bolaget konsolideras från årets 
 början.

I samband med förvärvet avtalades om en villkorad köpeskil-
ling som faller ut endast om det finansiella resultatet når en viss 
nivå de kommande åren. Både vid förvärvstidpunkten och per 
31 december 2017 har den villkorade köpeskillingen inte åsatts 
något värde.

Förvärv av Procurator AB
I januari 2017 informerade OptiGroup om avsikten att förvärva 
samtliga aktier och 100 procent av rösterna i Procurator AB från 
RoosGruppen AB. Transaktionen var föremål för en konkurrens-
prövning och ett godkännande av Konkurrensverket gjorde att 
köpet kunde slutföras i februari 2017. Till följd av transaktionen 
blev RoosGruppen AB aktieägare i OptiGroup tillsammans med 
private equity-fonderna Altor Fund II och Triton Fund II. Köpe-
skillingen uppgick totalt till 58 miljoner euro fördelat på 48 mil-
joner euro apportemission och 10 miljoner euro kontant betal-
ning. Procurator är en av de ledande leverantörerna av 

skydds  kläder och personlig skyddsutrustning samt rengörings-, 
hygien- och anläggningsmaterial till kunder i Sverige, Finland, 
Norge, Danmark och Estland. Bolaget, med huvudkontor i 
Malmö, har cirka 260 anställda. Procurator konsolideras från och 
med februari 2017.

Förvärv av AS-Palvelut Oy
I juni 2017 förvärvade OptiGroup 100 procent av aktierna och 
rösterna i AS-Palvelut Oy, en finsk grossist inom städ- och 
hygienartiklar. AS-Palvelut konsolideras från och med juli 2017.

Förvärv av Stadsing A/S
I juli förvärvade OptiGroup 100 procent av aktierna och rösterna 
Stadsing A/S. Stadsing är en av de ledande leverantörerna av 
rengörings- och hygienprodukter samt utrustning för lokalvård 
till kunder i Danmark. Bolaget har huvudkontor i Aalborg och 
har 70 anställda. I samband med förvärvet gjordes en apport-
emission om 10,8 miljoner euro där Stadsing Holding blev del-
ägare i OptiGroup. Stadsing konsolideras från och med juli 2017.

Förvärv av Pac-Production Sweden AB
I slutet av september 2017 förvärvade OptiGroup 100 procent  
av aktierna och rösterna i Pac-Production Sweden AB. Pac är en 
ledande skandinavisk distributör av catering och icke-livsmedels-
produkter till besöksnäring och serviceindustri. Pac konsolideras 
från och med oktober 2017.

Förvärvens bidrag till koncernen 2018 samt övriga 
upplysningar Totalt

Nettoomsättning efter förvärvstidpunkten 75,6

Årets resultat efter förvärvs tidpunkten 3,0

Nettoomsättning för helåret 2018 101,6

Årets resultat för helåret 2018 3,9

Förvärvskostnader, redovisade i  
Övriga rörelsekostnader 1,0

Bruttovärde på förvärvade kundfordringar 12,2

Reserv för osäkra förvärvade kundfordringar –0,3

Analys av förvärv 2018 Totalt

Köpeskilling för aktierna 45,4

Nettotillgångarnas verkliga värde –20,9

Goodwill 24,5

Redovisad goodwill 24,5

Redovisad goodwill motsvarar främst generella förväntade 
synergier och framtida kundkontrakt.

Specifikation av nettotillgångarna vid  
förvärvstidpunkterna

Verkligt värde fastställt vid förvärven Totalt

Anläggningstillgångar och övriga långfristiga poster 36,9

Varulager 13,9

Kundfordringar 11,9

Övriga kortfristiga fordringar 0,9

Leverantörsskulder –6,5

Övriga kortfristiga skulder –5,3

Långfristiga skulder –4,6

Uppskjuten skatteskuld –2,5

Kassa och banktillgodo havanden 0,7

Nettotillgångar 45,4
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Förvärv Affärssegment Land
Förvärvsdatum 

2017
Årlig omsättning, 

miljoner euro Antal anställda
Totala tillgångar, 

miljoner euro

Olsonic AB
Printing & Creative 
Solutions Sverige 2 januari 7,0 17 1,7

Procurator AB
Facility & Foodservice 
Solutions Sverige 20 februari 122,6 260 75,4

AS-Palvelut Oy
Facility & Foodservice 
Solutions Finland 21 juni 4,9 11 1,2

Stadsing A/S
Facility & Foodservice 
Solutions Danmark 7 juli 22,9 70 29,1

Pac-Production 
Sweden AB

Facility & Foodservice 
Solutions Sverige 29 september 56,4 97 26,4

Genomförda förvärv 213,8 455 133,8

Analys av förvärv 2017
Procurator 

AB Övriga Totalt

Köpeskilling för aktierna 58,6 70,1 128,7

Nettotillgångarnas verkliga 
värde –41,6 –38,3 –79,9

Goodwill 17,0 31,8 48,8

Redovisad goodwill 17,0 31,8 48,8

Redovisad goodwill motsvarar främst generella förväntade  
synergier och framtida kundkontrakt.

Specifikation av nettotillgångarna vid  
förvärvstidpunkterna

Verkligt värde fastställt vid  
förvärven

Procurator 
AB Övriga Totalt

Anläggningstillgångar och 
Övriga långfristiga poster 28,3 25,4 53,7

Varulager 24,2 16,0 40,2

Kundfordringar 16,6 12,0 28,6

Övriga kortfristiga fordringar 4,3 2,2 6,5

Leverantörsskulder –14,9 –7,6 –22,5

Övriga kortfristiga skulder –6,5 –6,9 –13,4

Långfristiga skulder –6,9  — –6,9

Uppskjuten skatteskuld –5,5 –5,6 –11,1

Kassa och banktillgodo havanden 2,0 2,8 4,8

Nettotillgångar 41,6 38,3 79,9

Kassaflöde från förvärv 2017
Procurator 

AB Övriga Totalt

Köpeskilling för aktierna –58,6 –70,1 –128,7

Apportemission 48,0 10,8 58,8

Skuldförd köpeskilling — 4,6 4,6

Förvärvad / såld likviditet 2,0 2,8 4,8

Nettopåverkan av likvida 
medel –8,6 –51,9 –60,5

Förvärvens bidrag till koncernen 
2017 samt övriga upplysningar

Procurator 
AB Övriga Totalt

Nettoomsättning efter  
förvärvstidpunkten 112,5 33,5 146,0

Årets resultat efter förvärvs-
tidpunkten 3,4 –0,2 3,2

Nettoomsättning för helåret 
2017 122,6 91,2 213,8

Årets resultat för helåret 2017 3,9 1,9 5,8

Förvärvskostnader, redovisade i 
Övriga rörelsekostnader 0,5 1,0 1,5

Bruttovärde på förvärvade  
kundfordringar 16,7 12,1 28,8

Reserv för osäkra förvärvade 
kundfordringar –0,1 –0,1 –0,2
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Siffrorna för 2018 och 2017 baseras på samma operativa koncernstruktur. 

2018 2017

Nettoomsättning per segment

Facility, Safety & Foodservice Solutions 314,6 277,7

Industrial Solutions 134,0 64,8

Printing & Creative Solutions 989,2 999,6

Retail & Reseller Solutions 170,2 166,4

Koncerngemensamt och elimineringar –8,9 –13,1

Total nettoomsättning 1 599,1 1 495,4

2018 2017

Resultat per segment

Facility, Safety & Foodservice Solutions 14,2 13,7

Industrial Solutions 5,9 3,2

Printing & Creative Solutions 24,0 28,0

Retail & Reseller Solutions 2,4 4,8

Koncerngemensamt –0,3 0,1

Justerat EBITA 46,2 49,8

Jämförelsestörande poster –18,6 –12,4

Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –9,2 –11,9

Rörelseresultat 18,4 25,6

Finansiella intäkter 6,4 1,5

Finansiella kostnader –8,6 –6,0

Resultatandel i intresseföretag –0,1 0,0

Resultat före skatt 16,1 21,1

Skatt på årets resultat –5,2 –7,2

Årets resultat 10,9 13,8

NOT 4
SEGMENTSRAPPORTERING OCH FÖRDELNING AV INTÄKTER

OptiGroup är indelat i fyra rörelsesegment: Facility, Safety & 
Food service Solutions, Industrial Solutions, Printing & Creative 
Solutions och Retail & Reseller Solutions. Segmenten utgörs av 
grupperingar av externa och interna kunder, så kallade affärs-
områden. De fyra rörelsesegmenten utgör också OptiGroups 
rapporterande segment. Som en följd av omorganisation per  
1 september 2018 har affärsområdena ändrats för att spegla  
den nya organisationen. Den största förändringen innebar att 
Safety flyttades från Industrial Solutions till Facility, Safety & 
Food service Solutions.

• Facility, Safety & Foodservice Solutions tillhandahåller lös-
ningar för effektiv försörjning av ett brett utbud av professio-
nella ren görings- och hygienprodukter, cateringartiklar, sjuk-
vårds- och förbrukningsvaror samt skyddsprodukter till kunder 
inom facility managment, lokalvård samt den offentliga sektorn.

• Industrial Solutions tillhandahåller kundanpassade koncept 
kring förpackningsprodukter avseende produktval, SKU- 
konsolidering, e-servicesupport, administrativa  flöden och 

logistik. Segmentet levererar kundnära lösningar som sänker 
kostnader och kapitalbindning på daglig basis samt optimerar 
behovet av lageryta. 

• Printing & Creative Solutions tillhandahåller tjänster och 
 koncept till tryckerier, kreativa sektorn och andra pappers-
intensiva företag, samt konsulttjänster inom papper till profes-
sionella marknadsförare och varumärkesägare. Papyrus, 
OptiGroups starka varumärke för papper, innehar en ledande 
position på de flesta marknaderna i kontinentaleuropa inom 
segmenten för kontorspapper och grafiskt papper.

• Retail & Reseller Solutions tillhandahåller ett brett utbud av 
kontorspapper, rengörings- och hygienprodukter samt för-
packningsprodukter från väletablerade varumärken och pro-
ducenter för samlade leveranser från en leverantör till återför-
säljare och till stora nationella och regionala butikskedjor.

• Koncerngemensamt består av koncernens gemensamma led-
nings- och administrationsfunktioner samt fastighetsverksam-
het i Tyskland.
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Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar per segment 2018 2017

Facility, Safety & Foodservice Solutions –1,7 –1,1

Industrial Solutions –0,3 –0,1

Printing & Creative Solutions –2,8 –3,3

Retail & Reseller Solutions –0,5 –0,6

Koncerngemensamt –1,6 –2,5

Totala av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar –6,9 –7,6

Nettoomsättning fördelat på 
geografiskt område 2018

Facility, Safety & 
Foodservice  

Solutions Industrial Solutions
Printing & Creative 

Solutions
Retail & Reseller 

Solutions 2018

Sverige 216,3 55,6 37,6 15,6 325,1

Norden exkl Sverige 97,1 53,5 73,4 5,4 229,4

Tyskland — — 439,3 102,5 541,8

Schweiz — — 88,4 22,1 110,5

Nederländerna — 24,8 87,9 17,0 129,7

Övriga Europa 1,2 — 262,6 7,6 271,4

Segmentsförsäljning 314,6 134,0 989,2 170,2 1 608,0

Elimineringar — — — — –8,9

Total nettoomsättning 314,6 134,0 989,2 170,2 1 599,1

Koncernens segment verkar i Europa. Nettoomsättningen i ovanstående tabell redovisas i de länder där säljande bolag har sitt säte. 
Koncernens intäkter består till allra största delen av varuförsäljning där intäkten redovisas vid tidpunkten för utförd leverans då alla  
prestationsåtagande anses vara slutförda. I mindre omfattning säljs även tjänster men dessa är i huvudsak kopplade till försäljningen  
av varor och intäktsförs efter att tjänsten slutförts.

Nettoomsättning fördelat på 
geografiskt område 2017

Facility, Safety &  
Foodservice  

Solutions Industrial Solutions
Printing & Creative 

Solutions
Retail & Reseller 

Solutions 2017 

Sverige 188,1 56,8 38,6 17,5 301,0

Norden exkl Sverige 88,3 8,0 81,2 4,8 182,3

Tyskland — — 437,7 95,3 532,9

Schweiz — — 101,1 25,2 126,3

Nederländerna — — 89,2 16,1 105,3

Övriga Europa 1,3 — 251,8 7,5 260,7

Segmentsförsäljning 277,7 64,8 999,6 166,4 1 508,5

Elimineringar — — — — –13,1

Total nettoomsättning 277,7 64,8 999,6 166,4 1 495,4

Koncernintern försäljning 2018 2017

Facility, Safety & Foodservice Solutions 6,0 5,6

Industrial Solutions 0,0 0,0

Printing & Creative Solutions 2,9 7,5

Retail & Reseller Solutions 0,0 0,0

Koncernintern försäljning 8,9 13,1

Koncernens ledning följer löpande segmentens nettoomsättning och 
justerad EBITA. Jämförelsestörande poster, avskrivningar av immate-
riella anläggningstillgångar, finansnetto och skatt samt tillgångar och 
skulder fördelas inte per segment och följs därför ej av koncernens 
högsta beslutsfattare annat än på koncernnivå som helhet.

Jämförelsestörande poster för 2018 består av omstrukturerings-
kostnader om 16,6 miljoner euro, avseende främst kostnader för 
uppsagd personal i Tyskland, Sverige, Nederländerna och  Belgien, 

samt övriga jämförelsestörande kostnader om 2,0 miljoner euro 
som avser främst transaktionskostnader kopplade till årets för-
värvs- och avyttringsverksamhet. Motsvarande poster för 2017 
består av omstrukturerings kostnader om 9,9 miljoner euro, avse-
ende främst kostnader för uppsagd personal i Tyskland, Schweiz, 
Sverige och  Tjeckien, samt övriga jämförelse störande kostnader 
om 2,5 miljoner euro som avser främst transaktionskostnader 
kopplade till årets förvärv. 
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NOT 6 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

2018 2017

Hyreskostnader –24,0 –21,2

Fastighetskostnader –9,0 –9,4

Marknadsföringskostnader –1,8 –3,1

IT-kostnader –8,2 –7,3

Övriga kontorskostnader –0,9 –1,0

Konsultkostnader –4,0 –4,4

Övriga personalrelaterade kostnader –3,5 –3,2

Omstruktureringskostnader –18,7 –12,0

Kreditförluster –1,6 –1,4

Resekostnader –3,6 –3,4

Tjänstebilar –6,4 –6,2

Inhyrd arbetskraft –5,4 –5,2

Övrigt –3,3 –9,2

Summa –90,5 –87,0

Revisionsarvode** 2018 2017

Ernst & Young

Revisionsuppdrag –0,9 –1,1

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag –0,1 –0,1

Skatterådgivning  0,0 –0,1

Övriga tjänster –0,1 –0,4

Revisionsuppdrag, övriga revisorer 0,0 –0,1

Summa –1,1 –1,8

** Revisionsarvode ingår i Övriga kostnader.

NOT 5   
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2018 2017

Hyresintäkter 0,8 1,1

Dröjsmålsräntor 0,3 0,2

Förmedlingsintäkt — 8,6

Övrigt 3,4 2,6

Summa 4,5 12,5
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NOT 7
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

2018 2017

Genomsnittligt antal anställda Antal anställda Därav män, % Antal anställda Därav män, %

Belgien 70 59 77 60

Tjeckien 85 66 89 64

Danmark 121 65 87 90

Estland 13 58 14 22

Finland 159 61 96 64

Tyskland 618 73 667 70

Ungern 80 42 56 66

Italien 12 76 12 67

Lettland 7 14 7 28

Litauen 21 35 23 31

Nederländerna 130 75 104 83

Norge 32 65 38 73

Polen 55 42 49 39

Rumänien 41 69 15 68

Sverige 566 57 500 69

Schweiz 165 75 196 63

Summa 2 176 64 2 026 68

2018 2017

Löner och andra ersättningar
Löner och andra 

 ersättningar
Sociala kostnader  

(varav pension)
Löner och andra 

 ersättningar
Sociala kostnader  

(varav pension)

Moderbolag* –3,0 –2,0 (–0,6) –2,6 –0,7 (–0,2)

Dotterbolag –102,9 –28,2 (–12,1) –100,2 –28,8 (–12,1)

Totalt inom koncernen –105,9 –30,2 (–12,7) –102,8 –29,5 (–12,3)

* Moderbolaget har från och med maj 2017 tagit över anställda från Papyrus AB.

2018 2017

Löner och andra ersättningar per  
styrelse, vd och övriga anställda

Styrelse och  verk- 
ställande direktör  
(varav bonus etc.)

Övriga 
anställda

Styrelse och  verk- 
ställande direktör  
(varav bonus etc.)

Övriga 
anställda

Totalt inom koncernen –1,6 (–0,2) –104,2 (–4,0) –1,4 (–0,5) –101,4 (–5,3)

Löner och andra ersättningar till Styrelse och vd inkluderar endast moderbolagets styrelse och vd. 

Könsfördelning för styrelsen och andra ledande befattningshavare 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Fördelning av män och kvinnor inom styrelsen

Kvinnor 2 1

Män 6 7

Fördelning av män och kvinnor i fråga om vd och andra chefer inom koncernen*

Kvinnor 1 1

Män 3 3

* Beräknas på medlemmarna tillhörande OptiGroups koncernledning.



OptiGroup Årsredovisning 201868

Ersättning till nyckelpersonal i koncernledningen 2018 2017

Lön och andra förmåner (varav bonus) –3,1 (–0,4) –2,6 (–0,8)

Pension –0,4 –0,2

Summa –3,5 –2,8

NOT 8
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
 

Finansiella intäkter 2018 2017

Ränteintäkter på lån och fordringar 0,1 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,1

Valutakursdifferenser 6,3 1,4

Summa 6,4 1,5

Finansiella kostnader 2018 2017

Räntekostnader banklån –1,9 –1,6

Räntekostnader finansiell leasing –0,4 –0,5

Valutakursdifferenser –5,7 –3,2

Övriga finansiella kostnader –0,6 –0,7

Summa –8,6 –6,0

KONCERNENS REDOVISNING

Viktiga avtalsvillkor för vd
Uppsägningstiden för vd:s anställningsavtal är 12 månader (3) i 
det fall den anställde avslutar sin anställning och 12 månader (3) 

i det fall företaget avslutar anställningen. Vd har möjlighet att 
erhålla en bonus som är maximerad till 75 procent av den årliga 
grundlönen. Vd är anställd av OptiGroup AB.

Not 7 forts.
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NOT 9
SKATTER

De huvudsakliga komponenterna avseende skattekostnader:

Koncernresultaträkning 2018 2017

Aktuell skatt på årets resultat –6,7 –4,0

Justeringar avseende tidigare år 0,0 0,0

Förändring av uppskjuten skatt på temporära skillnader 1,5 –3,2

Skattekostnader som redovisats i resultaträkningen –5,2 –7,2

Inkomstskatteeffekter som är hänförliga till komponenter i Övrigt totalresultat, se not 19.

Översikt över den effektiva skattesatsen 2018 2017

Resultat före skatt 16,1 21,1

Skattekostnader i enlighet med skattesatsen i moderbolaget (22%) –3,5 –4,6

Ej skattepliktiga intäkter 0,2 0,5

Ej avdragsgilla kostnader –1,7 –1,3

Skatter för föregående år 0,0 0,0

Regionala och övriga variationer avseende skattesatser –0,1 0,2

Aktivering av underskottsavdrag 1,1 0,0

Förluster för vilka uppskjuten skatt ej redovisats –1,5 –0,6

Reservering på grund av skatterevision tidigare år i Tyskland, netto — –1,4

Förändringar i uppskjuten skatt pga ändrad skattesats 0,4 —

Övrigt –0,1 0,0

Totala skattekostnader (effektiv skattesats 32,6% (34,3)) –5,2 –7,2

Skattekostnaden för 2017 påverkades negativt av en reservering om netto 1,4 miljoner euro i samband med skatterevision i Tyskland 
för tidigare år och som avser främst prisättning av interna transaktioner mellan koncernens tyska och svenska bolag. Inga föränd-
ringar i avsättning under 2018.

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Uppskjutna inkomstskatter är 
hänförliga till följande

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Differenser avseende avskrivning av 
anläggningstillgångar — 16,2 — 23,9

Obeskattade reserver — 1,0 — 0,6

Pensioner 3,5 — 5,7 —

Avsättningar 2,3 — 2,0 —

Uppskjuten skatt hänförlig till 
aktiverade underskottsavdrag 6,2 — 7,3 —

Övrigt — 6,1 — 5,9

Redovisas enligt följande i balansräkningen:

Uppskjutna skattefordringar 12,0 — 15,0 —

Uppskjutna skatteskulder — 23,3 — 30,4

Uppskjutna skatter netto — 11,3 — 15,4

KONCERNENS REDOVISNING
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Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran redovisas i balansräkningen 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Förfallodatum

0–1 år 0,1 0,0

1–2 år 0,0 0,2

2–3 år — —

3–4 år — —

4–5 år 0,0 —

Inget förfallodatum 6,1 7,1

Summa 6,2 7,3

Underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisas i balansräkningen 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Förfallodatum

0–1 år 0,3 0,3

1–2 år 0,2 0,3

2–3 år 0,1 0,1

3–4 år 0,6 0,6

4–5 år 0,1 0,1

Inget förfallodatum 4,5 3,6

Summa 5,8 4,9

NOT 10
GOODWILL 

Goodwill Not 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans anskaffningsvärden 121,0 73,6

Förvärv under året 3 24,7 48,7

Valutakursdifferenser –1,9 –1,3

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning –16,2 —

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 127,6 121,0

Ingående balans nedskrivning –1,6 –1,6

Nedskrivning under året –0,7 —

Utgående balans ackumulerad nedskrivning –2,3 –1,6

Utgående bokfört värde 125,3 119,4

NOT 11
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Varumärken med obestämbar nyttjandeperiod 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans anskaffningsvärden 42,1 32,3

Förvärv genom köp av dotterbolag 7,3 10,4

Valutakursdifferenser –0,3 –0,6

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning –14,5 —

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 34,6 42,1

KONCERNENS REDOVISNING

Not 9 forts.
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Papyrus varumärke uppskattas ha en obestämd nyttjandeperiod 
då Papyrus har en stark marknadsposition i nyckelmarknader i 
Europa och avsikten är att fortsättningsvis använda varumärket i 
pappersgrossistverksamheten. Under 2018 förvärvades 3 varu-
märken med obestämbar nyttjandeperiod – Mercamer, Telpak 
och Moonen Packaging. 2017 förvärvades 3 varumärken –  

Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod

31 dec. 2018

Produktnamn Kundrelationer Programvara Summa

Ingående balans anskaffningsvärden 19,9 61,5 26,2 107,6

Årets investeringar — — 1,4 1,4

Förvärv genom köp av dotterbolag — 3,7 0,0 3,7

Utrangeringar och försäljningar — — 0,0 0,0

Valutakursdifferenser –0,2 –0,9 0,2 –0,9

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning –8,2 –17,0 –3,2 –28,4

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 11,5 47,3 24,6 83,5

Ingående balans avskrivning –6,0 –23,2 –22,6 –51,8

Avskrivningar enligt plan –0,9 –6,0 –1,6 –8,5

Utrangeringar — — –0,0 –0,0

Valutakursdifferenser 0,0 0,1 –0,1 0,0

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning 4,4 12,1 2,9 19,4

Utgående balans ackumulerade avskrivningar –2,4 –16,9 –21,5 –40,9

Utgående bokfört värde 9,1 30,4 3,1 42,6

Immateriella tillgångar med begränsad  nyttjandeperiod

31 dec. 2017

Produktnamn Kundrelationer Programvara Summa

Ingående balans anskaffningsvärden 13,5 32,3 25,9 71,7

Årets investeringar — — 0,8 0,8

Förvärv genom köp av dotterbolag 6,6 30,0 1,3 37,9

Omklassificeringar — — 0,6 0,6

Utrangeringar och försäljningar — — –1,8 –1,8

Valutakursdifferenser –0,2 –0,8 –0,7 –1,7

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 19,9 61,5 26,2 107,5

Ingående balans avskrivning –5,2 –18,9 –23,8 –47,9

Avskrivningar enligt plan –0,9 –4,5 –1,4 –6,8

Utrangeringar — — 1,8 1,8

Valutakursdifferenser  0,1 0,2 0,8 1,1

Utgående balans ackumulerade avskrivningar –6,0 –23,2 –22,6 –51,8

Utgående bokfört värde 13,9 38,3 3,6 55,7

Sammanfattning av immateriella tillgångar 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 27,4 34,9

Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod 42,6 55,7

Utgående bokfört värde 70,0 90,6

Tidigare års produktnamns återstående nyttjandeperiod i snitt är 15 år och tidigare års kundrelationer 7 år. Under året tillkomna 
kundrelationer skrivs av på 15 år.

Procurator, Stadsing och Pac. Under 2017 fattade ledningen 
beslut att ersätta  varumärket Papyrus Supplies med det förvär-
vade varumärket  Procurator. I och med detta beslut gjordes en 
nedskrivning om 5,1 miljoner euro som motsvarade hela det  
bokförda värdet på varumärket Papyrus Supplies.

KONCERNENS REDOVISNING

Varumärken med obestämbar nyttjandeperiod 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans nedskrivning –7,2 –2,2

Nedskrivning under året — –5,1

Valutakursdifferenser 0,0 0,1

Utgående balans ackumulerade nedskrivningar –7,2 –7,2

Utgående bokfört värde 27,4 34,9
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Goodwill som uppkommit genom rörelseförvärv samt företagets 
varumärkesnamn med obestämbar nyttjandeperiod har alloke-
rats till de fyra rörelsesegmenten som också är kassagenererande 
enheter och beskrivs nedan:
• Facility, Safety & Foodservice Solutions
• Industrial Solutions
• Printing & Creative Solutions
• Retail & Reseller Solutions 

Denna allokering är gjord enbart för att kunna genomföra pröv-
ning av nedskrivningsbehov per rörelsesegment och balansräk-

Grundläggande antaganden som används vid  
beräkningar av nyttjandevärde
Beräkningen av nyttjandevärde för de kassagenererande 
 enheterna är känsliga för förändringar i följande antaganden:
• Försäljningsutveckling.
• EBITDA-marginal.
• Diskonteringsränta.
• Tillväxt som använts för att extrapolera kassaflöden utanför 

 budgetperioden.

Försäljningsutvecklingen – är viktig vid prövning av värdet på 
företagets varumärkesnamn. Försäljningstillväxten baseras på 
budget för 2019 med följande genomsnittliga uppskattningar per 
segment: 4,5 procent för Facility, Safety & Foodservice Solutions, 
5,6 procent för Industrial Solutions, –2,1 procent för Printing & 
Creative Solutions och 0,4 procent för Retail & Reseller Solutions. 
För att extrapolera kassaflöden bortom budgeten har följande 
långsiktiga tillväxtantaganden använts: 2,0–3,0 procent för  
Facility, Safety & Foodservice Solutions, Industrial Solutions och 
Retail & Reseller Solutions, samt –2,0–0,0 procent för Printing & 
Creative Solutions. 

ning rapporteras ej löpande till koncernens högsta ledning.  
Därför ingår inte heller några balansposter i segments-
sammanställningen i not 4.

Förvärvade varumärken med obestämbar nyttjandeperiod 
under 2018 är Mercamer, Telpak och Moonen Packaging. För 
2017 var dessa Procurator, Stadsing och Pac.

Under 2017 har nedskrivning gjorts av hela det bokförda vär-
det på varumärket Papyrus Supplies efter ett beslut av koncern-
ledningen att detta varumärke inte kommer användas framöver. 
Nedskrivningen belastade koncernens resultaträkning under 
2017 med 5,1 miljoner euro och redovisades i Avskrivningar och 
nedskrivningar.

EBITDA-marginalen – baseras på faktiska EBITDA-marginalen 
och för budget 2019 är inkluderat aktiviteter att hantera kost-
nadsändringar, förbättra effektiviteten och omstrukturera verk-
samheten och bemanning. Efter denna period (2020 och senare) 
är EBITDA- marginalen i framtiden densamma som i budgeten.

Diskonteringsränta – Diskonteringsräntan speglar marknadens 
kortsiktiga marknadsbedömning av de risker som är specifika för 
respektive kassagenererande enhet. Diskonteringsräntan har 
beräknats utifrån den genomsnittliga procentandelen av vägda 
genomsnittliga kapitalkostnader för OptiGroup. Diskonterings-
räntan som använts är 7,5 procent (9,6) för Facility, Safety & Food-
service Solutions, 7,4 procent (9,7) för Industrial Solutions, 7,7 
procent (9,8) för Printing & Creative Solutions och 7,4 procent 
(9,9) för Retail & Reseller Solutions. Räntesatserna avser ränta 
efter skatt samt ränta före skatt inom parantes. 

Känslighet för förändringar av antaganden
Vad gäller bedömningen av goodwill i varje enskild kassagenere-
rande enhet har en känslighetsanalys genomförts. De parame-
trar som visat sig vara av störst betydelse var försäljningsutveck-
ling, diskonteringsräntan (wACC) och EBITDA-marginalen.

Ingen rimligt möjlig förändring i viktiga antaganden skulle 
innebära att det redovisade värdet skulle överstiga återvinnings-
värdet. 

NOT 12
PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR GOODWILL  
OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR MED OBESTÄMBAR NYTTJANDEPERIOD

Redovisade värden avseende goodwill och varumärken har fördelats på de kassagenererande enheterna enligt 
följande:

31 dec. 2018

Facility, Safety & 
Foodservice

Solutions
Industrial 
Solutions 

Printing &  
Creative

Solutions

Retail &  
Reseller

Solutions
Koncern- 

gemensamt Summa

Goodwill 68,3 30,5 20,5 3,8 2,2 125,3

Varumärken 10,0 7,3 10,1 — — 27,4

KONCERNENS REDOVISNING
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NOT 13
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Mark och byggnader 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans anskaffningsvärden 39,5 56,0

Förvärv 0,7 0,5

Avyttringar –8,9 –17,0

Omklassificering till Tillgångar som innehas för försäljning –2,5 —

Valutakursdifferenser 0,0 –0,1

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 28,8 39,5

Ingående balans avskrivning –13,5 –21,9

Avskrivning för innevarande år –1,0 –1,2

Avyttringar 2,7 11,7

Nedskrivning –1,0 –2,3

Omklassificering till Tillgångar som innehas för försäljning   1,6 —

Valutakursdifferenser 0,0 0,2

Utgående balans ackumulerade avskrivningar –11,1 –13,5

Utgående bokfört värde 17,6 26,0

Byggnader som innehas genom finansiella leasingavtal, inkluderat i Mark och byggnader ovan 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans anskaffningsvärden 10,2 10,2

Valutakursdifferenser 0,0 0,0

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 10,2 10,2

Ingående balans avskrivning –4,8 –4,5

Avskrivning för innevarande år –0,3 –0,3

Valutakursdifferenser 0,0 0,0

Utgående balans ackumulerade avskrivningar –5,1 –4,8

Utgående bokfört värde 5,1 5,4

KONCERNENS REDOVISNING

Maskiner och annan teknisk utrustning 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans anskaffningsvärden 102,5 92,9

Tillägg genom förvärv av bolag 3,0 9,1

Förvärv 3,3 4,0

Omklassificering till Tillgångar som innehas för försäljning –26,5 —

Utrangering –2,9 0,0

Avyttringar –0,2 –1,5

Valutakursdifferenser –0,3 –2,0

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 78,9 102,5

Ingående balans avskrivning –87,7 –81,7

Tillägg genom förvärv av bolag –1,9 –4,6

Omklassificering till Tillgångar som innehas för försäljning 21,5 —

Utrangering 2,5 1,3

Avskrivning för innevarande år –4,9 –4,4

Avyttringar 0,2 0,0

Nedskrivning –0,1 —

Valutakursdifferenser 0,2 1,6

Utgående balans ackumulerade avskrivningar –70,3 –87,7

Utgående bokfört värde 8,7 14,8
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Finansiell leasing
Finansiell leasing avser en byggnad i Danmark och berör avtals-
parterna Papyrus A/S och Danske Leasing A/S. Enligt leasing-
avtalet har Papyrus A/S rätt att förvärva byggnaden den  
1 december 2020. 

KONCERNENS REDOVISNING

Not 13 forts.

Inventarier 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans anskaffningsvärden 0,6 0,6

Förvärv 0,0 0,0

Avyttringar 0,0 0,0

TIllägg genom förvärv av bolag 0,2 —

Valutakursdifferenser 0,0 —

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 0,9 0,6

Ingående balans avskrivning –0,5 –0,5

Avskrivning för innevarande år –0,1 0,0

Avyttringar 0,0 0,0

TIllägg genom förvärv av bolag –0,2 —

Valutakursdifferenser 0,0 0,0

Utgående balans ackumulerade avskrivningar –0,7 –0,5

Utgående bokfört värde 0,2 0,1

Pågående arbete och förskottsbetalningar 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans anskaffningsvärden 1,1 1,2

Förvärv 0,1 0,1

Avyttringar 0,0 0,0

Valutakursdifferenser 0,0 –0,2

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 1,2 1,1

Ingående balans nedskrivning –1,1 –1,2

Valutakursdifferenser 0,1 0,1

Utgående balans ackumulerade nedskrivningar –1,1 –1,1

Utgående bokfört värde 0,1 0,0

Totalt utgående bokfört värde materiella anläggningstillgångar 26,6 40,9
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NOT 14  
INNEHAV REDOVISADE ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN OCH INVESTERINGAR I DOTTERFÖRETAG

Karaktären av innehav i intresseföretag 2018 och 2017:

Företagets namn
Verksamhetens plats/

registreringsland Innehav (%)
Karaktären av  

företagets förbindelse Värderingsmetod

Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG Frechen, Tyskland 25,1 Fotnot 1
Kapitalandels-

metoden

Römerturm Feinstpapier Verwaltungs 
GmbH Frechen, Tyskland 25,2 Fotnot 2

Kapitalandels-
metoden

ROSARIA Objekt Heimstetten
Heimstetten/München, 

 Tyskland 15 Fotnot 3
Kapitalandels-

metoden

Finansiell information i sammandrag för innehav i 
intresse företag
Nedan visas finansiell information i sammandrag för intresseföre-
taget Römerturm Feinstpapier och Rosaria Objekt Heimstetten, 
vilka redo visas enligt kapitalandelsmetoden. Informationen avser 
de belopp som redovisas i intresseföretagens senaste fastställda 

bokslut (inte OptiGroup-koncernens andel av dessa belopp) och 
är inte justerade för skillnader i redovisningsprinciper mellan 
koncernen och intresse företagen. Inga väsentliga skillnader 
bedöms föreligga. Då Römerturm Feinstpapier Verwaltungs 
GmbH inte är väsentligt lämnas ingen finansiell information i 
sammandrag. 

Römerturm Feinstpapier Rosaria Objekt Heimstetten

Balansräkningar i sammandrag 31 dec. 2017 31 dec. 2016 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Anläggningstillgångar 2,3 2,4 10,3 10,6

Omsättningstillgångar 6,1 6,1 0,3 0,3

Summa tillgångar 8,4 8,5 10,6 10,9

Långfristiga skulder 1,0 1,2 9,5 9,5

Kortfristiga skulder 1,9 1,6 1,4 1,8

Summa skulder 3,0 2,8 10,9 11,3

Nettotillgångar 5,4 5,7 –0,3 –0,4

NOT 14.1   ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG  

intresseföretag har bildats eller registrerats är också de länder 
där de bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

15 procent av rösträtterna/49 procent av  nettotillgångarna och 
resultatet) redovisades därefter enligt kapital andelsmetoden. 
Intresseföretagen är privata företag och det finns inga noterade 
 priser tillgängliga för dess aktier. Det finns inga eventualförplik-
telser avseende koncernens innehav i intresseföretagen. Den 31 
december 2018 har koncernens innehav i Römerturm omklas-
sats till Tillgångar som innehas för försäljning.

Nedan anges de intresseföretag som styrelsen anser är väsent-
liga för koncernen per 31 december 2018. De intresseföretag 
som anges nedan ägs direkt av koncernen. De länder där dessa 

Fotnot 1/2 Römerturm är en grossist som huvudsakligen säljer 
specialpapper. Fotnot 3 ROSARIA Grundstücks- Vermietungs-
gesellschaft mbH & Co. Objekt Heimstetten KG är ett fastighets-
bolag som hyr ut sin fastighet till Papyrus Deutschland GmbH & 
Co. KG. OptiGroup-koncernen förlorade sitt bestämmande 
inflytande i företaget december 2014. Innehavet (motsvarande 

Andelar i intresseföretag 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående bokfört värde, redovisade andelar i intresseföretag 1,4 1,5

Resultatandel i intresseföretag, netto efter skatt –0,1 –0,1

Omklassificering till Tillgångar som innehas för försäljning –1,4 —

Utgående bokfört värde 0,0 1,4

KONCERNENS REDOVISNING
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Römerturm Feinstpapier Rosaria Objekt Heimstetten

Resultat och totalresultat i sammandrag 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning 15,4 14,8 0,9 0,9

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 — —

Årets resultat –0,3 –0,2 0,0 0,0

Övrigt totalresultat — — — —

Summa totalresultat –0,3 –0,2 0,0 0,0

Erhållna utdelningar från intresseföretag — — — —

Römerturm Feinstpapier Rosaria Objekt Heimstetten Totalt

Finansiell information i sammandrag 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ingående balans nettotillgångar, 1 januari 5,8 6,0 –0,4 –0,4 5,4 5,6

Årets resultat –0,3 –0,2 0,0 — –0,3 –0,2

Utdelning — — — — — —

Utgående balans nettotillgångar, 31 december 5,5 5,8 –0,3 –0,4 5,2 5,4

Innehav i intresseföretag (25,1%/49%) 1,4 1,4 –0,1 –0,2 1,2 1,3

Omklassificering till Tillgångar som innehas för försäljning –1,4 — — — –1,4 —

Bokfört värde 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4

NOT 14.2   INVESTERINGAR I DOTTERFÖRETAG

Samtliga dotterföretag konsolideras i koncernen. Ytterligare 
information avseende innehav i dotterföretag den 31 december 
2018 finns i kommentarer till Moderbolagets bokslut not 6.

Nedan visas finansiell information i sammandrag för koncernens 
innehav i dotterföretag som har innehavare utan bestämmande 

inflytande och som är väsentliga för koncernen. OptiGroup- 
koncernens innehav i dessa dotterföretag uppgår till 15 procent 
av rösterna och 100 procent av nettotillgångarna och resultat.  
Se not 2.4. Informationen avser belopp före koncerninterna  
elimineringar. 

Rosaria Objekt Ettlingen

Balansräkningar i sammandrag 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Anläggningstillgångar 13,8 21,7

Omsättningstillgångar 8,0 1,6

Summa tillgångar 21,9 23,2

Långfristiga skulder 10,7 17,9

Kortfristiga skulder 15,1 9,3

Summa skulder 25,8 27,2

Nettotillgångar –3,9 –4,0

Rosaria Objekt Ettlingen

Resultat och totalresultat i sammandrag 2018 2017

Övriga rörelseintäkter 0,4 –0,1

Årets resultat 0,0 –0,4

Övrigt totalresultat — —

Summa totalresultat för året 0,0 –0,4

Kapitalandelen i Römerturm Feinstpapier GmbH & Co, KG, och 
ROSARIA Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH & Co. 
Objekt Heimstetten KG redovisas i OptiGroup-koncernen med 
ett halvårs fördröjning.

Avstämning av finansiell information i sammandrag  
Den finansiella information i sammandrag som presenterats 
ovan, stäms nedan av mot det redovisade värdet på OptiGroup-
koncernens innehav i intresseföretag.

KONCERNENS REDOVISNING

Not 14 forts.
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Finansiell riskhantering inom OptiGroup-koncernen
OptiGroup är exponerat för ett antal finansiella marknadsrisker 
som  koncernen hanterar inom ramen för den finanspolicy som 
 godkänts av styrelsen. Det övergripande målet är att ha en 
kostnads effektiv finansiering inom koncernbolagen och hantera 
de finansiella riskernas påverkan på koncernens resultat genom 

att utnyttja finansiella instrument. De främsta riskexponering-
arna för koncernen är finansieringsrisk, ränterisk och valutarisk. 
OptiGroups finans policy styr alla finansiella transaktioner inom 
koncernen. Tabellen nedan visar koncernens finansiella tillgångar 
och skulder som är  föremål för finansiell riskhantering.

NOT 15
FINANSIELLA INSTRUMENT OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Finansiella tillgångar
Redovisade värden

31 dec. 2018  
Marknadsvärde

31 dec. 2018
Redovisade värden

31 dec. 2017  
Marknadsvärde

31 dec. 2017  

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar1 176,5 176,5 228,3 228,3

Valutaterminskontrakt4 0,4 0,4 — —

Kassa och banktillgodohavanden1 1,5 1,5 19,0 19,0

Summa tillgångar 178,4 178,4 247,3 247,3

Finansiella skulder 

Långfristiga finansiella skulder3 0,2 0,2 0,1 0,1

Långfristiga räntebärande lån3 48,5 48,5 31,3 31,3

Finansiell leasing3 8,4 8,4 9,3 9,3

Kortfristig andel av långfristiga lån3 8,6 8,6 0,9 0,9

Villkorad köpeskilling2 11,7 11,7 — —

Kortfristig finansiell leasing3 0,0 0,0 0,3 0,3

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder3 167,6 167,6 245,8 245,8

Valutaterminskontrakt2 0,6 0,6 — —

Summa skulder 245,6 245,6 287,7 287,7

Kategori Finansiella tillgångar: 1Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. 4 Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen.
Kategori Finansiella skulder: 2 Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
3 Finansiella skulder som värderats till upplupet anskaffningsvärde. 

Valutarisk
Till följd av sin internationella verksamhet påverkas OptiGroup 
av förändringar i utländska valutakurser. 

Valutafördelning av  
leverantörsskulder 31 dec. 2018 31 dec. 2017

EUR 57,2 131,5

SEK 36,5 33,9

CHF 7,2 7,6

DKK 8,1 8,1

CZK 0,6 0,5

HUF 0,3 4,2

NOK 2,6 2,5

PLN 2,5 1,4

USD 1,3 2,6

Övriga valutor 0,7 0,3

Summa 117,0 192,5

Följande tabell visar valutafördelningen för de olika finansiella 
tillgångarna och skulderna. För finansiella tillgångar se not 15.3 
och not 15.4.

KONCERNENS REDOVISNING

Valutafördelning av 
övriga kortfristiga  
skulder 31 dec. 2018 31 dec. 2017

EUR 35,9 34,8

SEK 10,9 10,2

CHF 2,0 2,5

DKK 1,8 1,4

CZK 2,3 1,5

HUF 0,7 0,6

NOK 0,9 1,0

PLN 0,7 1,0

Övriga valutor 1,3 0,3

Summa 56,5 53,2

31 Dec. 2018 31 Dec. 2017

EUR 57,1 32,2

Summa 57,1 32,2
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Transaktionsexponering 
OptiGroup utsätts för valutarisk i form av transaktionsexponering 
vid köp och försäljning av varor och tjänster i andra valutor än 
respektive koncernbolags lokala valuta. OptiGroups policy för att 
minimera transaktionsexponeringen är att i första hand matcha 
in- och utflöden genom val av faktureringsvaluta. I andra hand 
ska finansiella instrument användas för att reducera valutarisken. 
Finanspolicyn anger att 65-85 procent av den prognosticerade 
exponeringen för de kommande 12 månaderna skall säkras.

Omräkningsexponering 
OptiGroups tillgångar i utländska dotterbolag finansieras delvis 
genom lån och delvis genom eget kapital. Om utländska till-
gångar finansieras med eget kapital förekommer så kallad 
omräkningsexponering i samband med konsolidering av balans-
räkningen. Omräkningsexponeringen utgör en risk att föränd-
ringar av utländska valutakurser kommer att påverka värdet av 
OptiGroups nettotillgångar i utländska valutor negativt. Valuta-
effekten som uppkommer i samband med omräkningar redo-
visas över eget kapital i koncernen. 

OptiGroups policy för omräkningsexponering är att mini-
mera inverkan på kortfristiga förändringar i utländska valutakurser 
på resultaträkningen genom att i den mån som det är praktiskt 
möjligt matcha tillgångar i utländsk valuta med att externa lån 
tas upp i samma valuta.

Ränterisk
Fluktuationer i räntesatserna påverkar koncernens räntekostna-
der. OptiGroups policy för ränterisker är utformad för att minska 
inverkan från ränteförändringar på resultaträkningen. I enlighet 
med policyn så sker ingen säkring av ränterisken så länge EURI-
BOR 3M är under 2 procent. I det fallet att det finns ränte-
bärande tillgångar ska den fastställda räntebindningsperioden 
vara kort och anpassas till amorteringar av lån.

Per den 31 december 2018 påverkar en samtidig förändring 
upp eller ned på en procentenhet av räntesatserna de årliga 
 nettoräntekostnaderna med 0,4 miljoner euro (0,2), förutsatt att 
koncernens löptid och finansieringsstruktur förblir konstant 
under året. 

Den räntebärande nettoskuld-/nettokassapositionen med 
 rörlig ränta för koncernen som helhet, inbegripet kassa och 
banktillgodohavanden, uppgick till 46,6 miljoner euro (–2,4), 
där den genomsnittliga räntebindningsperioden motsvarade  
3 månader (1). Den genomsnittliga räntebindningsperioden för 
koncernens räntebärande nettoskulder, exklusive kassa och  
banktillgodohavanden, uppgick till 1,3 år (2,4).

Kundkreditrisk
Kreditförsäkring har tecknats för cirka 80 procent av kunder 
inom hela koncernen. Andra exempel på åtgärder för att minska 
kreditrisker inom andra marknadsområden är remburser, för-
skottsbetalningar och bankgarantier. Ledningen anser att det 
inte existerar någon betydande  koncentration av kreditrisk med 
någon enskild kund, motpart eller geografisk region för 
OptiGroup. Koncernen gör reservering för förväntade kund-
förluster baserat på historisk data samt individuell bedömning. 
Åldersanalyser av kundfordringar samt reservering framgår av 
not 15.3.

Riskhantering av kapital
Koncernens kapitalstruktur ska hållas på en nivå som säkerställer 
möjlig heten att driva verksamheten vidare för att skapa avkast-
ning till aktie ägarna och fördelar för andra intressenter, samti-
digt som man upprätthåller en optimal kapitalstruktur för att 
minska kapitalkostnaderna. 

För att upprätthålla eller anpassa kapitalstrukturen kan koncer-
nen, efter aktieägarnas godkännande när så är lämpligt, variera 
den utdelning som utbetalas till aktieägarna, sätta ned aktie-
kapitalet för betalning till aktieägarna, emittera nya aktier eller 
sälja tillgångar för att minska skuldsättningsgraden. Koncernen 
analyserar löpande förhållande mellan skuldsättning och eget 
kapital. Utfallen i nedanstående tabell ligger inom de mål som 
satts upp. I avtalet med Danske Bank ingår en Covenant (Net 
Debt to EBITDA). OptiGroup uppfyllde Covenanten under  
räkenskapsåret 2018.

Likviditet och refinansieringsrisk
Finansieringsrisker avser risk för svårigheter att få finansiering för 
 verksamhet vid en given tidpunkt. I OptiGroups finansierings-
policy anges att koncernens externa låneportfölj ska ha en  
löptidsstruktur som garanterar att OptiGroup inte exponeras  
för refinansieringsrisker. Refinansieringsrisker, som innebär att 
förfallande skulder inte skulle kunna  refinansieras på marknaden, 
minskas genom OptiGroups målsättning att upprätthålla en 
jämn löptidsprofil för utestående skulder. OptiGroup skall alltid 
ha en likviditetsreserv på minst 50 miljoner euro bestående av 
likvida medel och outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter. Likvi-
diteten bevakas av Group Treasury genom veckovisa likviditets-
prognoser från samtliga koncernbolag.

Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata 
finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen 
återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som 
anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.

KONCERNENS REDOVISNING

Not 15 forts.

Likviditet och refinansieringsrisk per 31 december 2018
Mindre än 
3 månader

Mellan 3 
månader 
och 1 år

Mellan 1 
och 2 år

Mellan 2 
och 5 år

Mer än  
5 år Summa

Upplåning (exkl. skulder avseende finansiell leasing) 0,6 2,0 41,0 10,8 0,0 54,3

Skulder avseende finansiell leasing 0,7 0,3 0,6 6,7 0,0 8,4

Ränteskuld 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

Leverantörskulder och andra skulder 154,7 19,4 3,6 1,3 0,9 179,8

Valutaterminskontrakt 0,3 0,3 — — — 0,6

Summa 156,3 22,2 45,2 18,8 0,9 243,3
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Likviditet och refinansieringsrisk per 31 december 2017
Mindre än 
3 månader

Mellan 3 
månader  
och 1 år

Mellan 1 
och 2 år

Mellan 2 
och 5 år

Mer än  
5 år Summa

Upplåning (exkl. skulder avseende finansiell leasing) 0,3 0,9 1,2 18,2 4,1 32,2

Skulder avseende finansiell leasing 0,1 0,2 1,4 7,5 0,5 9,7

Ränteskuld 0,1 — — — — 0,1

Leverantörskulder och andra skulder 234,3 13,7 3,8 0,1 0,3 252,1

Summa 234,8 14,8 6,4 25,8 4,8 294,0

Finansiering av koncernen 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Räntebärande nettolåneskuld 63,6 22,8

Summa eget kapital 295,9 287,4

Förhållande mellan skuld och eget kapital, (ggr) 0,21 0,08

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Räntebärande krediter och lån 65,7 42,1

Kassa, banktillgodohavanden och övriga räntebärande tillgångar –2,1 –19,2

Räntebärande nettolåneskuld 63,6 22,8
 

 
Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2018. 

Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via  
resultaträkningen

Valutaterminskontrakt — 0,4 — 0,4

Skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via  
resultaträkningen

Villkorad köpeskilling — — 11,7 11,7

Valutaterminskontrakt — 0,6 — 0,6

Följande tabell visar koncernens skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2017. 

Skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen

Villkorad köpeskilling — — — —

Följande tabell visar förändringarna för instrument i nivå 3

Finansiella instrument i nivå 3 Not 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Villkorad köpeskilling i samband med rörelseförvärv

Ingående balans 0,0 0,0

Förvärv 3 8,4 0,0

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 1,4 —

Reglering av villkorad köpeskilling 0,0 —

Valutakurseffekt 0,0 —

Utgående balans 9.8 0,0

Summa vinster och förluster under perioden redovisade i resultat- 
räkningen, för tillgångar som innehas vid rapportperiodens slut 1,4 —

Förändring av orealiserade vinster och förluster för perioden hänförlig 
till tillgångar som innehades vid periodens slut 1,4 —

KONCERNENS REDOVISNING



OptiGroup Årsredovisning 201880

Not 15 forts.

NOT 15.1   RÄNTEBÄRANDE KREDITER OCH LÅN 

Tabellen nedan visar koncernens olika räntebärande krediter och lån:

Not 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Långfristiga:

Banklån (fast ränta) 8,7 14,7

Banklån (rörlig ränta) 40,0 17,0

Finansiell leasing 8,3 9,3

Kapitaliserade finansieringskostnader* –0,2 –0,4

Summa långfristiga skulder 56,8 40,6

Kortfristiga:

Banklån (fast ränta) 5,8 0,9

Checkräkningskrediter 2,8 0,2

Finansiell leasing 0,0 0,3

Summa kortfristiga skulder 8,6 1,4

Lånebelopp 65,4 42,0

* Kapitaliserade finansieringskostnader periodiseras över lånets löptid.

Årets förändring räntebärande krediter och lån Not Kassaflöde
Valuta, förvärv och 

övrigt

Nyupptagna banklån (rörlig ränta) 40,0 —

Amortering banklån (rörlig ränta) –17,0 —

Amortering banklån (fast ränta) –1,1 —

Amortering övrigt –0,9 1,9

Förändring checkräkningskredit 0,7 1,9

Finansiell leasing –1,1 0,2

Finansiell leasingskuld övertagen vid förvärv — —

Förändring lånebelopp 20,6 4,0

Amortering banklån från årets förvärv — —

Förändring finansiella fordringar –1,2 —

Nyemission — —

Summa förändringar 19,4 4,0

Koncernens exponering, avseende lån, för ränteförändringar och kontraktsenliga datum när det gäller omförhandlingar av räntor är 
följande:

31 dec. 2018

Högst 6 månader 6–12 månader 1–5 år Mer än 5 år Summa

Lånebelopp — 5,8 48,6 — 54,4

31 dec. 2017

Högst 6 månader 6–12 månader 1–5 år Mer än 5 år Summa

Lånebelopp 17,0 — 15,6 — 32,6

KONCERNENS REDOVISNING

Villkorad köpeskilling i samband med rörelseförvärv avser till-
läggsköpeskillingar vars storlek bestäms av förvärvsobjektets 
intjäning under kommande period eller perioder. Huvuddelen av 
tilläggsköpeskillingarna baseras på slutligt utfall för 2018 samt 

2019. För 2019 har uppskattningar gjorts baserat på godkänd 
budget. De verkliga värdena om villkorad köpeskilling uppskat-
tas genom tillämpning av den så kallade avkastningsvärde-
satsen.
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NOT 15.2   KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Banktillgodohavanden och kassamedel 1,5 19,0

Summa 1,5 19,0

Outnyttjade lånekrediter, rörlig ränta: 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Förfallodag inom ett år — —

Förfallodag efter mer än ett år 65,3 90,9

Summa 65,3 90,9

Den viktade genomsnittliga räntesatsen på externa krediter och lån, inbegripet marginaler och derivateffekter, uppgick till  
3,85 procent (4,10) per den 31 december 2018.

NOT 15.3   KUNDFORDRINGAR 

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Kundfordringar 153,6 203,5

Nedskrivning –5,9 –8,9

Summa 147,7 194,6

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Säkerheter för kundfordringar 12,3 10,9

Summa 12,3 10,9

Säkerheterna består av bankgarantier, garantiförbindelser, egendoms inteckningar, fastighetsinteckningar samt säkerheter i  byggnader.

31 dec. 2018

Åldersanalys av kundfordringar Kundfordringar Gjorda nedskrivningar
Kundfordringar med 

 avdrag för nedskrivningar

Förfallna sedan mindre än 30 dagar 19,5 –0,4 19,2

Förfallna sedan 31–60 dagar 2,5 –0,3 2,2

Förfallna sedan 61–90 dagar 0,4 –0,1 0,2

Förfallna sedan 91–180 dagar 0,7 –0,2 0,5

Förfallna sedan mer än 180 dagar 3,0 –3,0 0,0

Summa förfallna fordringar 26,0 –4,0 22,1

Ej förfallna kundfordringar 127,5 –1,9 125,6

Summa 153,6 –5,9 147,7

 
31 dec. 2017

Åldersanalys av kundfordringar Kundfordringar Gjorda nedskrivningar
Kundfordringar med 

 avdrag för nedskrivningar

Förfallna sedan mindre än 30 dagar 13,5 –0,2 13,3

Förfallna sedan 31–60 dagar 2,1 –0,2 1,9

Förfallna sedan 61–90 dagar 0,2 –0,1 0,1

Förfallna sedan 91–180 dagar 1,7 –0,1 1,5

Förfallna sedan mer än 180 dagar 7,5 –8,2 –0,7

Summa förfallna fordringar 25,0 –8,9 16,1

Ej förfallna kundfordringar 178,4 — 178,4

Summa 203,3 –8,9 194,5

KONCERNENS REDOVISNING
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Not 15 forts.

Kundfordringarnas fördelning per valuta 31 dec. 2018 31 dec. 2017

EUR 55,2 95,5

SEK 46,8 50,3

CHF 7,9 8,5

DKK 13,2 14,4

CZK 5,8 6,0

HUF 4,1 4,5

NOK 2,1 2,9

PLN 7,3 8,1

Övriga valutor 5,4 4,1

Summa 147,7 194,5

Avsättning för osäkra kundfordringar 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Avsättning för osäkra kundfordringar vid årets början 8,9 9,1

Avsättning under året 0,9 0,5

Ianspråktagna avsättningar –4,4 –1,5

Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar 0,5 0,3

Tillägg genom förvärv av bolag 0,3 0,3

Valutakursdifferenser –0,1 0,2

Omklassificering till Tillgångar som innehas för försäljning –0,1 —

Avsättning för osäkra kundfordringar vid årets slut 5,9 8,9

NOT 15.4   ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

Specificering av övriga kortfristiga fordringar 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20,4 17,6

Övriga fordringar 8,9 16,2

Summa 29,3 33,8

Valutafördelning av övriga kortfristiga fordringar 31 dec. 2018 31 dec. 2017

EUR 12,7 15,3

SEK 9,0 10,2

CHF 1,9 2,5

DKK 2,8 1,4

CZK 0,6 1,5

HUF 0,0 0,6

NOK 1,1 1,0

PLN 0,6 1,0

Övriga valutor 0,6 0,3

Summa 29,3 33,8

NOT 15.5   STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 

Skulder till kreditinstitut 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ställd säkerhet i aktier i dotterbolag 263,0 295,0

Utställda företagsinteckningar och särskilda panträtter 197,8 199,4

Redovisade värden av varulager med ställda säkerheter 70,8 98,4

Redovisade värden av kundfordringar med ställda säkerheter 98,3 118,4

Samtliga ställda säkerheter avser ställd säkerhet för långfristigt banklån (rörlig ränta). Se not 15.1. 

KONCERNENS REDOVISNING
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NOT 15.6   SKULDER AVSEENDE FINANSIELL LEASING  

De skulder som avser finansiell leasing är huvudsakligen hänförliga till en byggnad i Danmark (se not 13) och några mindre leasing-
kontrakt för fast egendom i Central- och Östeuropa. Under 2017 tillkom finansiella leasingkontrakt genom företagsförvärv, främst 
avseende tjänstebilar och inventarier.

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Minimi - 
leasingavgifter Nuvärde

Minimi- 
leasingavgifter Nuvärde

Mindre än 1 år 1,6 1,5 0,1 0,1

1–5 år 6,8 5,8 9,6 8,1

Över 5 år — — — —

Summa minimileaseavgifter 8,4 7,3 9,7 8,2

Avgår räntekostnader –1,1 — –1,5 —

Nuvärde av minimileasingavgifter 7,3 7,3 8,2 8,2

Den diskonteringsränta som använts för att beräkna nuvärde är 7 procent (7).

NOT 15.7   OPERATIONELLA LEASINGÅTAGANDEN 

Minimibetalningar – lokaler 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Mindre än 1 år 6,0 14,3

1–2 år 4,1 9,7

2–3 år 4,0 8,5

3–4 år 3,2 7,6

4–5 år 5,1 10,8

Mer än 5 år 1,4 17,2

Framtida leasingutgifter 23,9 68,1

Minimibetalningar – övrigt 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Mindre än 1 år 0,8 4,3

1–2 år 0,6 2,5

2–3 år 0,3 1,7

3–4 år 0,1 0,9

4–5 år 0,0 0,4

Mer än 5 år 0,0 0,1

Framtida leasingutgifter 1,8 9,7

De operationella leasingåtagandena avser huvudsakligen lastbilar, gaffeltruckar och tjänstebilar. 

KONCERNENS REDOVISNING

NOT 15.8   ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER  

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,0 0,0

Övriga skulder 2,9 5,5

Summa 2,9 5,5
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NOT 17
TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 

KONCERNENS REDOVISNING

SKULDER 31 dec. 2018

Långfristiga skulder

Pensionsavsättningar 16,3

Långfristiga skulder 0,6

Uppskjutna skatteskulder 7,0

Summa långfristiga skulder 23,9

 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 63,7

Övriga kortfristiga skulder 10,4

Summa kortfristiga skulder 74,1

Totalt skulder relaterade till tillgångar som 
innehas för försäljning 98,0

Per 31 december 2018 har verksamheten i Tyskland omklassifice-
rats till Tillgångar som innehas för försäljning efter att ett avtal 
om försäljning tecknades med Inapa i oktober 2018. Försälj-
ningen förväntas slutföras under 2019 efter sedvanligt godkän-
nande från konkurrensmyndighet. Verksamheten redovisas inom 
affärsområdena Printing & Creative Solutions och Retail & Reseller 
Solutions. Ackumulerade poster inom Övrigt Totalresultat upp-
går per 31 december 2018 till –4,4 miljoner euro och kommer 
redovisas i resultaträkningen vid tidpunkten för den  
förväntade försäljningen.

NOT 15.9   ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Övriga skulder 31,2 26,5

Upplupna löne- och personalkostnader 12,2 14,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13,1 12,0

Summa 56,5 53,2

NOT 16  
VARULAGER 

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Handelsvaror 118,0 129,0

Övrigt lager 0,0 0,3

Återföring av tidigare nedskrivning av varulagret under året –0,6 —

Årets nedskrivning av varor till nettoförsäljningsvärde –3,5 –3,2

Summa 113,9 126,1

Under räkenskapsåret 2018 har varukostnader redovisats i resultaträkningen om –1 282,3 miljoner euro (–1 188,7) under posten 
Material och tjänster. Se not 15.5 för pantsatt varulager. 

Balansräkning i sammandrag

TILLGÅNGAR 31 dec. 2018

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 39,8

Materiella tillgångar 9,5

Uppskjutna skattefordringar 1,8

Summa anläggningstillgångar 51,1

 

Omsättningstillgångar

Varulager 17,8

Kundfordringar 42,7

Övriga omsättningstillgångar 13,6

Kassa och banktillgodohavanden 23,3

Summa omsättningstillgångar 97,4

Totalt tillgångar som innehas för försäljning 148,5
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OptiGroup AB har utfärdat ett aktieslag av stamaktier, preferens-
aktier och teckningsoptioner till sina aktieägare. 

Som en del av ett investeringsprogram till förmån för 
OptiGroups ledning har OptiGroup utfärdat en form av konverti-
bla efterställda skuldebrev och teckningsoptioner med rätt att 
teckna sig för stamaktier i OptiGroup till ett företag för särskilt 
ändamål, som ägs av personer i OptiGroups ledning. 

De konvertibla skuldebreven har utfärdats som ett efterställt 
icke räntebärande lån, dock skall innehavare av de konvertibla 
skuldebreven få ränta utbetalad till ett belopp som motsvarar 
eventuella utdelningar till aktieägare (baserad på att konverte-
ringen av skuldebreven redan ägt rum). Konvertering till aktier 
ägde rum den 19 december 2018 och 540 700 nya stamaktier 

emitterades.  Konvertiblerna har varit redovisade som en del av 
balanserad vinst och har nu överförts till aktiekapital och övrigt 
tillskjutet kapital till den del konvertering skett.

Under 2017 emitterades 2 stycken preferensaktier, vilka 
ersatte tidigare utgivna teckningsoptioner, och som har rätt till 
utdelning enligt särskilda villkor. Preferensaktie serie A har enbart 
rätt till utdelning om marknadsvärdet på stamaktien överstiger 
30 euro och om utdelning sker till stamaktieinnehavare, vid 
kommersiell försäljning eller vid en börsnotering. Preferensaktie 
serie B äger rätt till utdelning upp till en viss nivå baserat på 
stamaktiens marknadspris vid utdelning till stamaktieinnehavare, 
vid kommersiell försäljning eller vid en börsnotering.

NOT 18.1   TECKNINGSOPTIONER

Förändringar i antalet utestående teckningsoptioner är som följer:

Teckningsoptioner (tusental) 2018 2017

Per 1 januari — 3,1

Förfall — –3,1

Per 31 december — —

Utfärdade och fullt betalda stamaktier Kvotvärde
Antal aktier  

i tusental Miljoner euro

Per 1 januari 2018 1 17 656 17,8

Per 31 december 2018 1 18 197 18,4

Under 2017 emitterades 2 preferensaktier: serie A med kvotvärde 1 euro och serie B med kvotvärde 232 500 euro.

NOT 18
EGET KAPITAL 

Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital Konvertibler Summa

Per den 1 januari 2017 14,7 180,9 7,0 202,7

Ny-/apportemission 3,2 55,8 — 59,0

Balans per den 31 december 2017 17,9 236,7 7,0 261,7

Per den 1 januari 2018 17,9 236,7 7,0 261,7

Ny-/apportemission 0,5 5,2 –7,0 –1,3

Balans per den 31 december 2018 18,4 241,9 — 260,4

KONCERNENS REDOVISNING
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NOT 19
ÖVRIGT TOTALRESULTAT 

Övrigt totalresultat, årets förändring 2018 2017

Aktuariella vinster och förluster, netto efter skatt 1,8 4,1

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag –4,2 –1,6

Förändring innevarande år –2,4 2,5

Totalt övrigt totalresultat 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag 1,3 5,5

Aktuariella vinster och förluster –11,2 –13,5

Summa övrigt totalresultat före skatt, kumulativt –9,9 –8,0

Skatteeffekter på övrigt totalresultat 2,9 3,4

Övrigt kumulativt totalresultat efter skatt –7,0 –4,6

31 dec. 2018

Skatteeffekter avseende övrigt totalresultat Före skatt
Skattekostnad 
(skatteintäkt) Netto efter skatt

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag (ej skattepliktiga) 1,3 — 1,3

Aktuariella vinster och förluster –11,2 2,9 –8,3

Summa –9,9 2,9 –7,0

31 dec. 2017

Skatteeffekter avseende övrigt totalresultat Före skatt
Skattekostnad 
(skatteintäkt) Netto efter skatt

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag (ej skattepliktiga) 5,5 — 5,5

Aktuariella vinster och förluster –13,5 3,4 –10,1

Summa –8,0 3,4 –4,6

KONCERNENS REDOVISNING

NOT 18.2   RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie före utspädning 2018 2017

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, miljoner euro 10,9 13,8

Utestående aktier den 1 januari 17 656 424 14 740 000

Vägt genomsnitt nyemitterade aktier 16 295 2 379 257

Vägt genomsnitt antal aktier före utspädning 17 672 719 17 119 257

Resultat per aktie före utspädning, euro 0,62 0,81

Resultat per aktie efter utspädning 2018 2017

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, miljoner euro 10,9 13,8

Utestående aktier den 1 januari 17 656 424 14 740 000

Vägt genomsnitt nyemitterade aktier 16 295 2 379 257

Utspädningseffekt (konvertibler och teckningsoptioner) — 1 679 694

Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning 17 672 719 18 798 951

Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,62 0,74
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NOT 20
PENSIONSAVSÄTTNINGAR 

Nettokostnad förmånsbestämd pensionsskuld 2018 2017

Kostnader för tjänstgöring innevarande år –1,5 –1,4

Räntekostnader –0,7 –0,8

Redovisad avkastning på förvaltningstillgångar 0,2 0,1

Regleringar — —

Kostnad avseende tjänstgöring under tidigare perioder — —

Nettokostnad förmånsbestämd pensionsskuld –2,0 –2,1

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar –1,2 1,0

Förväntade avgifter till planerna för kommande rapportperiod uppgår till 1,7 miljoner euro.

Förmånsbestämd pensionsskuld, netto 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Förmånsbestämd förpliktelse 48,1 68,8

Marknadsvärde för förvaltningstillgångar –29,8 –31,6

Netto förmånsbestämd skuld 18,4 37,2

Fördelning av förmånsbestämd nettoskuld per land 2018 2017

Tyskland 2,5 19,3

Schweiz 9,0 10,6

Belgien 3,5 3,9

Sverige 2,6 3,1

Övriga länder 0,7 0,3

Summa 18,4 37,2

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i Tyskland, 
Schweiz, Belgien, Sverige, Nederländerna och Italien. Planen i 
Sverige tillkom genom förvärv av dotterbolag under 2017. 

Tyskland
De förmånsbestämda planerna i Tyskland hänvisar till planer 
som ger; en fast pension beroende på antal år i tjänst, fast  
pension för de första 10 åren av tjänst med en efterföljande årlig 
ökning med en ytterligare fast pension, individuella pensions-
utfästelser såsom fast pension och planer som baseras på slut-
lönen, uppskjutna ersättningar som avser årliga avtal om upp-
hävande av lön/förmånsbaserad engångsbetalning. Pensionsplan 
1 har omklassificerats till skulder relaterade till tillgångar som 
innehas för försäljning per 31 december 2018. 

Schweiz
Planen är en fonderad förmånsbestämd pensionsplan. Utöver 
ålderspension utgår förmåner vid medlemmars dödsfall, invalidi-
tet och förtida pensionering. Pensionsplanen är en del av en 

kollektiv stiftelse och är fullt återförsäkrad via AXA winterthur 
och motsvaras endast av inbetalade försäkringspremier debite-
rade av AXA winterthur. 

Under 2017 har plan som förvärvades via Inapa avslutats och 
personal som togs över av Papyrus Schweiz flyttades över till den 
befintliga planen. Planavslutetet redovisades i Övrigt Totalresultat.

Sverige
Genom förvärvet av Procurator AB har koncernen två förmåns-
bestämda pensionsplaner i Sverige. Båda planerna är stängda 
och merparten avser tjänstepension enligt ITP2 till tidigare 
anställda. Båda planerna är försäkrade hos PRI.

I tabellerna nedan sammanfattas komponenterna i nettokost-
naden för förmånsbestämd pension som redovisas i resultat-
räkningen samt uppgifter om förändring i värdet av förvaltnings-
tillgångar och pensionsåtaganden.

KONCERNENS REDOVISNING

Förändring i skatteeffekten avseende övrigt totalresultat  2018 2017

Ingående balans per den 1 januari 3,4 4,5

Förändring innevarande år:

Aktuariella vinster och förluster –0,5 –1,1

Utgående balans per 31 december 2,9 3,4



OptiGroup Årsredovisning 201888

Förändring i den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen
Nuvärdet av 
förpliktelsen

Verkligt värde på 
förvaltningstillgångar Summa

Ingående balans 1 januari 2017 79,3 –38,5 40,8

Pensionskostnad redovisade i resultaträkningen

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 1,4 — 1,4

Räntekostnader/(intäkter) 0,8 –0,1 0,7

Delsumma som ingår i resultaträkningen 2,2 –0,1 2,1

Betalda avgifter/premier –0,2 –1,1 –1,3

Omvärderingar i övrigt totalresultat

Avkastning på förvaltningstillgångar 
(undantaget belopp som ingår i räntekostnader/(intäkt) — –0,9 –0,9

Vinst/förlust till följd av förändrade demografiska antaganden 0,6 — 0,6

Vinst/förlust till följd av förändrade finansiella antaganden –0,7 — –0,7

Erfarenhetsbaserade vinster/förluster –0,4 — –0,4

Planavslut –12,5 9,0 –3,5

Delsumma som ingår OCI –13,0 8,1 –4,9

Bidrag från arbetsgivaren/deltagare 1,0 –2,4 –1,4

Förvärv av nya bolag 2,9 — 2,9

Administrativa kostnader och skatter enligt DBO –0,1 0,1 0,1

Valutakursförändringar –3,3 2,3 –1,1

Per 31 december 2017 68,8 –31,6 37,2

Per 1 januari 2018 68,8 –31,6 37,2

Pensionskostnad redovisade i resultaträkningen

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 1,5 — 1,5

Räntekostnader/(intäkter) 0,7 –0,2 0,5

Delsumma som ingår i resultaträkningen 2,2 –0,2 2,0

Betalda avgifter/premier, netto –1,2 0,0 –1,2

Omvärderingar i övrigt totalresultat

Avkastning på förvaltningstillgångar 
(undantaget belopp som ingår i räntekostnader/(intäkt) — 1,4 1,4

Vinst/förlust till följd av förändrade demografiska antaganden 0,2 — 0,2

Vinst/förlust till följd av förändrade finansiella antaganden –1,0 — –1,0

Erfarenhetsbaserade vinster/förluster –2,9 — –2,9

Planavslut –0,1 — –0,1

Delsumma som ingår OCI –3,8 1,4 –2,4

Bidrag från arbetsgivaren/deltagare –2,7 1,5 –1,2

Förvärv av nya bolag 0,0 0,0 0,0

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning –16,3 0,0 –16,3

Administrativa kostnader och skatter enligt DBO –0,1 0,1 0,1

Valutakursförändringar 1,2 –1,0 0,3

Per 31 december 2018 48,1 –29,8 18,4
 

Not 20 forts.

KONCERNENS REDOVISNING
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Väsentliga antaganden vid fastställandet av pensionsförpliktelser  
kopplade till koncernens pensionsplaner 2018 2017

Belgien

Diskonteringsränta 1,6% 1,5%

Framtida löneökningar 1,5% 1,75%

Framtida pensionsökningar — —

Personalens genomsnittliga återstående livslängd, år, män/kvinnor 23/26 23/26

Tyskland

Diskonteringsränta 1,7% 1,7%

Framtida löneökningar 2,2% 2,2%

Framtida pensionsökningar 1,8% 1,8%

Personalens genomsnittliga återstående livslängd, år, män/kvinnor 20/24 19/23

Schweiz

Diskonteringsränta 0,85% 0,65%

Framtida löneökningar 1,25% 1,25%

Framtida pensionsökningar — —

Personalens genomsnittliga återstående livslängd, år, män/kvinnor 22/24 22/24

Sverige

Diskonteringsränta 1,95% 2,2%

Framtida löneökningar — —

Framtida pensionsökningar — —

Personalens genomsnittliga återstående livslängd, år, män/kvinnor 22/24 22/24

Huvudkategorier av förvaltningstillgångar av det verkliga  
värdet av de totala förvaltningstillgångarna 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Noterat pris på aktiv marknad: 

Gruppförsäkring 29,8 31,6

Summa 29,8 31,6

Förändringar i förvaltningstillgångarnas verkliga värden 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans förvaltningstillgångarnas verkliga värden 31,6 38,5

Ränteintäkt redovisad i resultaträkningen 0,2 0,1

Utbetalda ersättningar 0,0 1,1

Omvärdering, avkastning på förvaltningstillgångarna –1,4 0,9

Planavslut — –9,0

Betalda avgifter/premier, netto –1,5 2,4

Valutakursförändringar 1,0 –2,3

Övrigt –0,1 –0,1

Utgående balans förvaltningstillgångarnas verkliga värden 29,8 31,6

Den förväntade totalavkastningen på tillgångar fastställs på grundval av de marknadspriser som gäller den dagen och som är 
 tillämpliga för den period då förpliktelsen ska fastställas. 

KONCERNENS REDOVISNING
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Känslighetsanalys för rimligt möjliga förändringar i väsentliga aktuariella antaganden 2018

Inverkan på den förmånsbestämda förpliktelsen

Tyskland – Pensionsplan 1*
Förändring 

i antagande
Ökning i 

antagande
Minskning i 
antagande

Diskonteringsränta 0,5% (0,5) –5,0% (–5,0) 6,0% (6,0)

Framtida löneökningar 0,5% (0,5) 0,0% (0,0) 0,0% (0,0)

Ökningar i pensionskostnader 0,5% (0,5) 5,0% (5,0) –4,0% (–4,0)

Ökning med 1 år  
av antagandet 

Minskning med 1 år  
av antagandet

Förväntad livslängd 4,0% (4,0) –4,0% (–4,0)

*Pensionsplan 1 har omklassificerats till Skulder relaterade till Tillgångar som innehas för försäljning

Inverkan på den förmånsbestämda förpliktelsen

Tyskland – Pensionsplan 2
Förändring 

i antagande
Ökning i 

antagande
Minskning i 
antagande

Diskonteringsränta 0,5% (0,5) –6,0% (–6,0) 6,0% (7,0)

Framtida löneökningar 0,5% (0,5) 0,0% (0,0) 0,0% (0,0)

Ökningar i pensionskostnader 0,5% (0,5) 6,0% (6,0) –6,0% (–6,0)

Ökning med 1 år  
av antagandet 

Minskning med 1 år  
av antagandet

Förväntad livslängd 4,0% (4,0) –3,0% (–3,0)

Inverkan på den förmånsbestämda förpliktelsen

Belgien
Förändring 

i antagande
Ökning i 

antagande
Minskning i 
antagande

Diskonteringsränta 0,5% (0,5) –5,2% (–5,3) 5,6% (5,7)

Framtida löneökningar 0,3% (0,5) 4,4% (4,9) –5,0% (–5,6)

Ökningar i pensionskostnader — (0,5 ) — (—) — (—)

Ökning med 1 år  
av antagandet 

Minskning med 1 år  
av antagandet

Förväntad livslängd 0,04% (0,04) –0,05% (–0,05)

Inverkan på den förmånsbestämda förpliktelsen

Schweiz
Förändring 

i antagande
Ökning i 

antagande
Minskning i 
antagande

Diskonteringsränta 0,5% (0,5) –7,9% (–8,0) 9,0% (9,2)

Framtida löneökningar 0,5%( 0,5) 0,8% (0,9) –0,8% (–0,8)

Ökningar i pensionskostnader 0,5% (0,5) 5,3% (5,4) –4,8% (–4,9)

Ökning med 1 år  
av antagandet 

Minskning med 1 år  
av antagandet

Förväntad livslängd 2,1% (2,1) –2,2% (–2,2)

Inverkan på den förmånsbestämda förpliktelsen

Sverige
Förändring 

i antagande
Ökning i 

antagande
Minskning i 
antagande

Diskonteringsränta 0,5% (0,5) –6,9% (–6,9) 7,7% (7,7)

Framtida löneökningar 0,5% (0,5) — (—) — (—)

Ökningar i pensionskostnader 0,5% (0,5) — (—) — (—)

Ökning med 1 år  
av antagandet 

Minskning med 1 år  
av antagandet

Förväntad livslängd 5,8% (5,7) –5,7% (–5,5)

Not 20 forts.
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Ovanstående känslighetsanalyser baseras på en förändring i 
antagande medan alla andra antaganden hålls konstanta. Vid 
beräkningen av känsligheten i den förmånsbestämda förpliktel-
sen för väsentliga aktuariella antaganden används samma metod 

(nuvärdet av den förmåns bestämda förpliktelsen med tillämp-
ning av den så kallade projected unit credit method vid slutet av 
rapporteringsperioden) som vid beräkning av pensionsskulden 
som redovisas i rapporten över finansiell ställning. 

NOT 21
OMSTRUKTURERINGSRESERV OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA AVSÄTTNINGAR 

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Ingående balans 6,2 8,1

Nya avsättningar under året 19,2 12,3

Återförd avsättning som utnyttjats –15,0 –14,4

Omräkningsdifferens –0,1 –0,1

Utgående balans 10,4 6,2

Varav redovisad som långfristig i balansräkningen 0,6 0,7

Varav redovisad som kortfristig i balansräkningen 9,8 5,5

Följande betalningar förväntas genomföras de kommande åren 
baserat på förpliktelserna i de förmånsbestämda planerna: 2018 2017

Inom de närmaste 12 månaderna: (nästa årliga rapporteringsperiod) 0,7 3,2

Mellan 2 till 5 år 2,8 13,4

Mellan 5 till 10 år 3,9 16,6

Mer än 10 år 3,0 59,0

Totala förväntade betalningar 10,3 92,2

Genomsnittlig vägd löptid för den förmånsbestämda förpliktelsen 2018 2017

Antal år

Tyskland – Pensionsplan 1 11 12

Tyskland – Pensionsplan 2 12 13

Schweiz 17 17

Belgien 11 11

Sverige 13 13

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner belastar resultat-
räkningen under det år som de avser. 

Pensionskostnaderna för avgiftsbestämda planer uppgick 
2018 till –11,7 miljoner euro (–10,5).

NOT 22
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
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Enhet med betydande inflytande över koncernen: Intresseföretag:

Altor Fund II GP Limited/  
Altor Equity Partners

Triton  
Advisers Limited

Römerturm Feinstpapier 
GmbH & Co. KG

Rosaria Objekt     
Heimstetten

Försäljning till/Inköp från  
närstående parter 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Försäljning till närstående parter — — — — 0,6 0,6 — —

Inköp från närstående parter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,2 1,0

Fordringar från närstående parter — — — — 0,0 0,0 — —

Skulder till närstående parter 0,0 — 0,0 — 0,0 0,0 0,0 —

De finansiella rapporterna omfattar OptiGroup AB och de 
dotter bolag som förtecknas i tabellen under avsnittet ”Informa-
tion om moder bolaget”. I följande tabell visas de väsentligaste 

Följande affärsförbindelser sköts på normala marknadsvillkor och 
krav ”på armlängds avstånd” och i tabellen nedan förtecknas  
de bolag som anses vara närstående parter. Kompensation till 
styrelse och ledande befattningshavare återfinns i not 7.

transaktioner som har ingåtts med närstående parter under det 
räkenskapsåret. Samtliga transaktioner skedde på marknads-
mässiga villkor. 

NOT 23
UPPLYSNINGAR OM TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Namn Förbindelse % av andelar

Enheter med betydande inflytande över koncernen:

Altor Fund II GP Limited Aktieägare 40,7

Triton via Ply Acquisition AB Aktieägare 39,1

RoosGruppen AB Aktieägare 14,0

Pyramidion Consulting AB Aktieägare

Kronogaard Invest AB Aktieägare

Hulelyckan Invest AB Aktieägare

Stadsing Holding ApS Aktieägare

Molndala Invest AB Innehavare av preferensaktie

Forsåker Invest AB Innehavare av preferensaktie

Enheter där koncernen innehar betydande inflytande:

RÖMERTURM Feinstpapier GmbH & Co. KG Intresseföretag, info se not 14 25,1

Römerturm Feinstpapier Verwaltungs GmbH Intresseföretag, info se not 14 25,2

ROSARIA Grunstücks- Vermietungsgesellschaft mbH & CO Objekt Heimstetten KG Intresseföretag, info se not 14 15

Under året har transaktioner gjorts mellan koncernföretag och 
bolag kontrollerade av RoosGruppen AB, till ett värde om min-
dre än 0,2 miljoner euro.

KONCERNENS REDOVISNING



OptiGroup Årsredovisning 2018 93

Den 7 januari 2019 annonserades det att Eva Nilsagård har 
utsetts till CFO för OptiGroup och ersätter därmed Gunilla 
Andersson. Samtidigt informerades om att Tomas Bergström den 
31 januari 2019 lämnar sin tjänst som Senior Vice President M&A 
och företagsutveckling.

Den 4 mars 2019 utsågs Søren Gaardboe till ny vd och koncern-
chef och efterträder därmed Christoph Sander som samtidigt 
utsågs till vice styrelseordförande och ansvarig för Acquisition  
Committee. Søren Gaardboe har senast varit Chief Operating 
Office i OptiGroup och Affärsområdeschef (tf) för Facility, Safety 
och Foodservice Solutions.

Den 1 maj utsågs Jens Jakob Zahle till Senior Vice President M&A.

NOT 24
AVSTÄMNINGSPOSTER MELLAN VINST FÖRE SKATT OCH NETTOKASSAFLÖDE 

Justering icke-kassaflödespåverkande poster 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 7,0 7,5

Avskrivning och nedskrivning av immateriella tillgångar 9,2 11,9

Periodisering av kapitaliserade finansieringskostnader 0,0 0,0

Realisationsresultat i samband med avyttring av materiella anläggningstillgångar –0,1 0,1

Resultatandel i intresseföretag 0,1 0,0

Orealiserade valutakurseffekter 0,1 —

Förändring villkorad köpeskilling 1,4 —

Summa 17,7 19,5

Räntor som betalats under perioden uppgår till 2,5 miljoner euro (2,1).
Räntor som erhållits under perioden uppgår till 0,0 miljoner euro (0,0).

NOT 25
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

KONCERNENS REDOVISNING
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Resultaträkning för moderbolaget 

Miljoner euro Not 2018 2017

Nettoomsättning 9,2 1,2

Övriga rörelseintäkter 0,1 —

Personalkostnader –5,6 –3,3

Övriga rörelsekostnader –4,7 –2,8

Rörelseresultat 2 –1,0 –4,9

Resultat från andelar i koncernföretag 3 –47,6 185,0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 7,2 2,4

Räntekostnader och liknande resultatposter 3 –5,3 –3,0

Finansiella poster netto –45,7 184,4

Resultat efter finansiella poster –46,7 179,5

Bokslutsdispositioner/koncernbidrag –0,5 3,0

Resultat före skatt –47,2 182,5

Skatt på årets resultat, förändring av uppskjutna skatter –0,2 0,1

Årets resultat –47,4 182,6

Övrigt totalresultat för moderbolaget

Miljoner euro Not 2018 2017

Årets resultat –47,4 182,6

Övrigt totalresultat — —

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt — —

Summa totalresultat för året –47,4 182,6

MODERBOLAGETS REDOVISNING
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Balansräkning för moderbolaget

Miljoner euro Not 31 dec. 2018 31 dec. 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 4, 6 288,2 365,5

Fordringar hos koncernföretag 1,0 127,2

Uppskjutna skattefordringar — 0,1

Summa anläggningstillgångar 289,2 492,8

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 2,1 7,5

Aktuella skattefordringar 0,1 0,1

Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,3 0,2

Kassa och bank 178,1 30,3

Summa omsättningstillgångar 180,7 38,2

Summa tillgångar 469,9 531,0

MODERBOLAGETS REDOVISNING
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Balansräkning för moderbolaget

Miljoner euro Not 31 dec. 2018 31 dec. 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 18,4 17,9

Överkursfond 241,9 236,7

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 183,3 6,4

Årets resultat –47,4 182,6

Summa eget kapital 8 396,2 443,6

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande lån 20,0 17,0

Övriga skulder 0,0 1,7

Summa långfristiga skulder 5 20,0 18,7

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 0,2 0,2

Skulder till koncernföretag 46,9 64,3

Övriga kortfristiga skulder 2,0 3,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4,6 0,6

Summa kortfristiga skulder 53,7 68,7

Summa eget kapital och skulder 469,9 531,0

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 7.

MODERBOLAGETS REDOVISNING
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 

Miljoner euro Not 2018 2017

Löpande verksamheten

Resultat före skatt –47,2 182,5

Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultat före skatt:

Nedskrivning av aktier i dotterföretag 77,6 —

Periodisering av finansieringskostnader 0,1 0,1

Räntekostnader — —

Ränteintäkter 0,3 –0,3

Ej erhållet/erlagt koncernbidrag 0,5 –4,6

Betalda inkomstskatter 0,0 –0,1

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 31,3 177,6

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 5,1 –2,6

Förändring av rörelseskulder –4,4 3,1

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 0,7 0,5

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 32,0 178,1

Förvärv av aktier i dotterbolag –2,3 –63,7

Lämnade aktieägartillskott — –33,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2,3 –96,7

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Nyemission 0,0 0,2

Förändring av fordringar på koncernföretag 126,2 –127,2

Förändring av skulder till koncernföretag –11,1 59,2

Nyupptagna lån 20,0 37,6

Amorteringar –17,0 –20,5

Betalda finansieringskostnader — –0,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 118,1 –51,1

Årets kassaflöde

Nettoförändring av banktillgodohavanden 147,8 30,3

Kassa och banktillgodohavanden i början av året 30,3 0,0

Kassa och banktillgodohavanden vid årets slut 178,1 30,3

MODERBOLAGETS REDOVISNING



OptiGroup Årsredovisning 201898

Förändring i eget kapital för moderbolaget

Miljoner euro
Aktie- 

kapital
Överkurs- 

fond
Balanserat 

resultat
Summa 

eget kapital

Ingående balans per den 1 januari 2017 14,7 180,9 6,4 202,0

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:

Emission av optioner och konvertibler 3,2 55,8 — 59,0

Årets resultat — — 182,6 182,6

Övrigt totalresultat för året — — — —

Summa totalresultat för året — — 182,6 182,6

Utgående balans per den 31 december 2017 17,9 236,7 189,0 443,6

Ingående balans per den 1 januari 2018 17,9 236,7 189,0 443,6

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:

Emission av aktier 0,5 5,1 –5,6 —

Årets resultat — — –47,4 –47,4

Övrigt totalresultat för året — — — —

Summa totalresultat för året — — –47,4 –47,4

Utgående balans per den 31 december 2018 18,4 241,8 136,0 396,2

MODERBOLAGETS REDOVISNING
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Tillämpade regler och bestämmelser
Årsredovisningen för moderbolaget är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2, Redovisning för 
juridiska personer. Enligt RFR 2 skall moderbolaget tillämpa alla 
International Financial Reporting Standards, antagna av EU, så 
långt det är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagens regel-
verk. De ändringar i RFR 2 som gäller för det räkenskapsår som 
börjar den 1 januari 2018, har inte haft någon väsentlig påver-
kan på moderbolagets finansiella rapporter.

En redogörelse för OptiGroup-koncernens redovisnings-
principer återfinns i koncernens not 1 Redovisningsprinciper.  
De huvudsakliga skillnaderna mellan redovisningsprinciperna 
som tillämpas i OptiGroup-koncernen och moderbolaget 
beskrivs nedan.

Aktier och andelar i koncernföretag och andelar i intresse-
företag redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde och 
prövning av nedskrivningsbehov sker årligen.

Från och med 1 januari 2019 kommer koncernen att tillämpa 
IFRS 16 Leasing. Moderbolaget kommer att tillämpa undantaget 
i RFR 2 och redovisa samtliga leasingavgifter linjärt över leasing-
perioden.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar som inte är hänförliga till dotterbolag eller 
intressebolag värderas till marknadsvärde i koncernredovis-
ningen, vilket är i enlighet med föreskrifterna i IAS 32 och IFRS 9.

I moderbolaget värderas de finansiella tillgångarna till ett 
belopp som är det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaff-
ningsvärdet. Återanskaffningsvärdet är det högsta av nettoför-
säljningspriset och nyttjandevärdet. Nyttjandevärden består av 
nuvärde av beräknat framtida nettokassaflöde.

I det fall återanskaffningsvärdet är lägre än bokfört värde görs 
en nedskrivning till återanskaffningsvärdet. En uppskrivning görs 
när en tillgång bedöms ha ett tillförlitligt och permanent värde 
som uppenbart överskrider det bokförda värdet, vilket är i enlig-
het med årsredovisningslagen.

Fordringar på dotterföretag nedskrivningsprövas enligt den 
förenklade metoden för beräkning av förväntade kreditförluster.

Koncernbidrag
Redovisning av koncernbidrag tillämpas enligt alternativregeln, 
varpå redovisning av erhållna samt lämnade koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdisposition. 

NOT 1
GRUNDER FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

NOT 2
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA OCH ÖVRIGA ARVODEN 

Medelantal anställda
Moderbolaget har under 2017 tagit över anställda från Papyrus AB 
som för delar av året kostnadsfört löner och ersättningar. 

Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör 
uppgick under 2018 till 1,6 miljoner euro (1,1), varav 0,2 miljo-
ner euro (0,4) avsåg rörlig ersättning. Sociala avgifter och pen-
sion till  styrelse och verkställande direktör uppgick till 0,5 miljo-
ner euro (0,3). För viktiga avtalsvillkor för vd, se not 7 för 
koncernen.

Löner till övriga anställda uppgick till 2,0 miljoner euro (1,5). 
Sociala avgifter och pension till övriga anställda uppgick till 1,5 
miljoner euro (0,4).

Genomsnittligt antal anställda uppgick till 25 (11), varav 62 pro-
cent (63) män. Styrelsen består av 6 män (7) och 2 kvinnor (1). 

Revisionsarvode
Under 2018 har revisionsarvoden till valda revisorer, EY, om 0,1 
miljoner euro (0,3) kostnadsförts. Övriga arvoden till EY uppgår 
under samma period till 0,1 miljoner euro (0,4). 

MODERBOLAGETS REDOVISNING

NOT 3  
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Resultat från andelar i koncernföretag 2018 2017

Nedskrivning av aktier i dotterföretag –77,6 —

Utdelningar från dotterföretag 30,0 185,0

Summa –47,6 185,0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2018 2017

Ränteintäkter från koncernföretag 3,7 0,8

Valutakursdifferenser 3,5 1,6

Summa 7,2 2,4

Räntekostnader och liknande resultatposter 2018 2017

Räntekostnader –0,9 –0,4

Räntekostnader från koncernföretag –0,1 –0,2

Övriga finansiella kostnader –4,3 –2,4

Summa –5,3 –3,0
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NOT 6  
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

OptiGroup AB äger direkt Papyrus AB, Papyrus Supplies Group 
AB, Procurator AB, Stadsing A/S, Pac-Production Sweden AB 
samt OptiGroup Packaging AB samt Scaldia NV och de övriga 
bolag i förteckning nedan är indirekt ägda. Den legala struktu-
ren är anpassad för att på ett effektivt sätt hantera legala krav, 

administration och skatter samt den operativa verksam heten 
koncernen bedriver i respektive land. Huvudverksamhet i  
majoriteten av bolagen är grossistverksamhet men koncernen 
innehar även ett fåtal fastighetsföretag och holdingbolag.

NOT 4  
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Andelar i koncernföretag

OptiGroup Packaging AB 0,2 —

Scaldia NV 0,0 —

Papyrus AB 128,5 206,1

Papyrus Supplies Group AB 33,0 33,0

Procurator AB 58,5 58,5

Stadsing A/S 48,9 48,8

Pac-Production Sweden AB 19,1 19,1

Redovisat värde per balansdagen 288,2 365,5

NOT 5  
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

MODERBOLAGETS REDOVISNING

Företagets namn
Etablerings-

land
% av 

aktiekapitalet

Funktion som huvudkontor

Papyrus AB, org nr 556734-1630, säte Mölndal, eget kapital 139,7 miljoner euro, 1 000 andelar Sverige 100

Papyrus Supplies Group AB, org nr 556685-2280, säte Mölndal, eget kapital 32,1 miljoner euro, 53 380 andelar Sverige 100

OptiGroup Packaging AB, org nr 559138-8888, säte Mölndal, eget kapital 0,0 miljoner euro, 50 000 andelar Sverige 100

Papyrus GmbH Tyskland 100

Övriga dotterföretag 

Papyrus Sverige AB Sverige 100

Olsonic AB Sverige 100

Papyrus A/S Danmark 100

Papyrus Finland Oy Finland 100

Papyrus AS Estland 100

Papyrus Norge AS Norge 100

Papyrus SIA Lettland 100

Förfallodatum gällande långfristiga lån är enligt följande:
Banklån med rörlig ränta om 20 miljoner euro från Danske Bank 
förfaller under 2020. Kapitaliserade finansieringskostnader skrivs  
av över 5 år och uppgår till –0,2 miljoner euro (–0,4).
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MODERBOLAGETS REDOVISNING

Företagets namn Etableringsland
% av 

aktiekapitalet

Papyrus NV/SA Belgien 100

Papyrus Groep Nederland BV Nederländerna 100

Papyrus Group Holland BV Nederländerna 100

Packagegroup Moonen B.V Nederländerna 100

Ge Moonen Beheer B.V. Nederländerna 100

Papier Mache BVBA Belgien 100

Papyrus Schweiz AG Schweiz 100

Scaldia AG Schweiz 100

Schneidersöhne Papierhandels GmbH Österrike 100

Papyrus Sp. z. o.o. Polen 100

Papyrus Hungária Zrt. Ungern 100

UAB Papyrus Lietuva Litauen 100

Papyrus Bohemia s r. o. Tjeckien 100

Papyrus Romania SRL Rumänien 100

Proxima Tapes SRL Rumänien 100

Proxima Comserv SRL Rumänien 100

Oviva Distribution Srl Rumänien 100

Papyrus Italia S.r.l. Italien 100

Papyrus Group Germany GmbH Tyskland 100

Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG Tyskland 100

Papyrus Deutschland Verwaltungs-GmbH Tyskland 100

Rosaria Grundst.-Vermietungsges. mbH & Co. Objekt Heimstetten KG Tyskland 100

Rosaria Grundst.-Vermietungsges. mbH & Co. Objekt Ettlingen KG Tyskland 100

Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG Tyskland 25,1

Römerturm Feinstpapier Verwaltungs GmbH Tyskland 25,2

Procurator Sverige AB Sverige 100

Supplies Direct Göteborg AB Sverige 100

Supplies Direct City (Årsta) AB Sverige 100

Supplies Direct Malmö AB Sverige 100

Supplies Direct Stockholm Länna AB Sverige 100

Procurator Danmark A/S Danmark 100

VeliMark OY Finland 100

Mercamer Oy Finland 100

Oy Telpak AB Finland 100

Procurator AB Sverige 100

Procurator Oy AB Finland 100

Procurator Norway AS Norge 100

Procurator A/S Danmark 100

Procurator Eesti Oü Estland 100

Stadsing A/S Danmark 100

OptiGroup Shared Services Division Kft Ungern 100

Scaldia AB Sverige 100

Pac-Production Sweden AB Sverige 100

City Papper & Städprodukter HÅTE AB Sverige 100

Sterling Finemballage Aktiebolag Sverige 100

Aktiebolaget Folie- och Plastförpackningar Sverige 100

Scaldia A/S Danmark 100
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NOT 8
FÖRSLAG TILL  
VINSTDISPOSITION

Förslag till vinstdisposition
Följande vinstmedel i OptiGroup AB föreligger för årsstämman 
att ta ställning till:

EUR

Balanserat resultat 183 333 139

Årets resultat –47 391 395

Resultat till förfogande 135 941 744

Styrelsen föreslår att balanserat vinstmedel disponeras så att:

EUR

I ny räkning överföres 135 941 744

MODERBOLAGETS REDOVISNING

NOT 7
STÄLLDA SÄKERHETER OCH  
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Andelar i dotterföretag 288,2 365,5

Summa ställda säkerheter 288,2 365,5

Eventualförpliktelser Inga Inga

Göteborg den 2 maj 2019

 Johan Sjö Christoph Sander
 Styrelsens ordförande Vice styrelseordförande

 Ulf Gundemark Jan Johansson Nancy Lester
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Bengt Maunsbach Håkan Roos Gunilla Rudebjer
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Sören Gaardboe
 Vd och koncernchef
  

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 2 maj 2019.
Ernst & Young AB

Heléne Siberg wendin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i OptiGroup AB, 
org.nr 556717-6135

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för OptiGroup AB för år 2018. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 45–102 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 
31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret  
för den andra informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsbeskrivningen på sidorna 1–42, 105–123 (men inne-
fattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revi-
sionsberättelse avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som iden-
tifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträck-
ning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. 
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:  
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

REVISIONSBERÄTTELSE
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•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till bety-
dande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händel-
ser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
 verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
 däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
 koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
av seende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärs aktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, över-
vakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning av OptiGroup AB för år 2018 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bok-
föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen-
heter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkstäl-
lande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

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

 årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan för-
anleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
 skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
 professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bola-
gets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
 relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med  aktiebolagslagen.

Göteborg den 2 maj 2019

Ernst & Young AB

Heléne Siberg wendin
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE



OptiGroup Årsredovisning 2018 105

DEFINITIONER

Definitioner och avstämningar av  
alternativa nyckeltal

Syftet med alternativa resultatmått är att underlätta analysen av affärs resultat och branschtrender som inte direkt kan härledas från de 
finansiella rapporterna. OptiGroup använder följande alternativa resultatmått: 

Avstämning av justerad EBITA, EBITA och rörelseresultat
EBITA avser rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immate-
riella anläggningstillgångar och justerad EBITA avser rörelseresultat 
före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 
och jäm förelse störande poster. Avskrivningar på immateriella 
anläggningstillgångar är främst avskrivningar hänförliga till 
avskrivningar på förvärvsövervärden och jämförelsestörande pos-
ter avser främst händelser relaterade till förändringar i koncernens 
struktur, såsom kostnader för kapacitetsanpassningar och övertalig 
personal. Övriga jämförelsestörande poster kan vara realisations-
resultat från försäljning av koncernens tillgångar, förvärvsrelate-
rade kostnader och liknande. Båda EBITA-måtten används av kon-
cernledningen för att följa och analysera underliggande resultat 
före sådana avskrivningar och för att ge jämförbara siffror mellan  
perioderna. 

Jämförelsestörande poster för 2018 består av omstrukturerings-
kostnader om 16,6 miljoner euro, avseende främst kostnader för 
uppsagd personal i Tyskland, Sverige, Nederländerna och  Belgien, 
samt övriga jämförelsestörande kostnader om 2,0 miljoner euro 
som avser främst transaktionskostnader kopplade till årets för-
värvs- och avyttringsverksamhet. Motsvarande poster för 2017 
består av omstrukturerings kostnader om 9,9 miljoner euro,  
avseende främst kostnader för uppsagd personal i Tyskland, 
Schweiz, Sverige och  Tjeckien, samt övriga jämförelsestörande 
kostnader om 2,5 miljoner euro som avser främst transaktions-
kostnader kopplade till årets förvärv.

Alternativt nyckeltal Definition 

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande

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

Justerad EBITDA Justerad EBITDA avser rörelseresultat före av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
 anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster

EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

Justerad EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar och jämförelse-
störande poster

Justerad EBITA-marginal Justerad EBITA i procent av periodens nettoomsättning

Organisk försäljningstillväxt Nettoomsättning justerat för förvärvade/avyttrade företag, handelsdagar samt omräkningseffekter på 
grund av  ändrade valutakurser

Nettoskuld/-kassa Summan av kort- och långfristiga räntebärande skulder (exklusive pensionsskulder) minus räntebärande 
 tillgångar, kassa och banktillgodohavanden

Nettoskuld/justerad EBITDA Nettoskuld/-kassa dividerad med justerad EBITDA för senaste 12 månaderna

Operativt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten med avdrag för investeringar i anläggningstillgångar 
 exklusive investeringar som skett genom förvärv av dotter- eller intressebolag

Cash conversion Operativt kassaflöde i förhållande till justerad EBITDA för senaste 12 månaderna

Miljoner euro 2018 2017

Justerad EBITA 46,2 49,8

Omstruktureringskostnader –16,6 –9,9

Övriga jämförelsestörande poster –2,0 –2,5

EBITA 27,6 37,4

Av- och nedskrivningar på immateriella 
anläggningstillgångar –9,2 –11,9

Rörelseresultat 18,4 25,6

Avstämning av justerad EBITDA och rörelseresultat
Justerad EBITDA avser rörelseresultat före av- och nedskrivningar på 
materiella och immateriella anläggningstillgångar och jämförelse-
störande poster.

Miljoner euro 2018 2017

Justerad EBITDA 53,1 57,4

Av- och nedskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar –6,9 –7,6

Av- och nedskrivningar på immateriella 
anläggningstillgångar –9,2 –11,9

Jämförelsestörande poster –18,6 –12,4

Rörelseresultat 18,4 25,6
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DEFINITIONER

Avstämning av operativt kassaflöde
Operativt kassaflöde avser kassaflöde från den löpande verksam-
heten med avdrag för investeringar i anläggningstillgångar exklu-
sive investeringar som skett genom förvärv av dotter- eller intresse-
bolag.

Miljoner euro 2018 2017

Kassaflöde löpande verksamhet 32,6 18,9

Investeringar i anläggningstillgångar –5,3 –5,0

Operativt kassaflöde 27,3 14,0

Avstämning av cash conversion 
Cash conversion avser operativt kassaflöde i förhållande till  
justerad EBITDA för senaste 12 månaderna. 

Miljoner euro 2018 2017

Operativt kassaflöde, senaste 12 mån 27,3 14,0

Justerad EBITDA, senaste 12 mån 53,1 57,4

Cash conversion 51% 24%

Avstämning av organisk försäljningstillväxt per segment
Delar av koncernens försäljning sker i andra valutor än rapporte-
ringsvalutan (euro) och då valutakurser visat sig fluktuera i kombi-
nation med att koncernen från tid till annan gör förvärv och avytt-
ringar, analyseras försäljningen i organisk försäljningstillväxt. 
Organisk försäljningstillväxt representerar jämförbar försäljnings-
tillväxt eller -minskning i euro och synliggör effekten av förvärv/
avyttringar, effekt av handelsdagar och förändringar i valutakurser. 
Tabellerna nedan visar förändringen i organisk försäljningstillväxt 
avstämd med förändringen i totalt rapporterad försäljning. 

Miljoner euro 2018 %

Facility, Safety & Foodservice Solutions

Organisk tillväxt –12,6 –4,5

Handelsdagar –1,2 –0,4

Förvärv/avyttringar 62,0 22,3

Valutakurseffekter –11,3 –4,1

Total tillväxt 37,0 13,3

Industrial Solutions

Organisk tillväxt 2,3 3,5

Handelsdagar –0,3 –0,4

Förvärv/avyttringar 71,0 109,5

Valutakurseffekter –3,8 –5,8

Total tillväxt 69,2 106,8

Miljoner euro 2018 %

Printing & Creative Solutions

Organisk tillväxt –7,0 –0,7

Handelsdagar –0,8 –0,1

Förvärv/avyttringar 3,5 0,4

Valutakurseffekter –6,1 –0,6

Total tillväxt –10,4 –1,0

Retail & Reseller Solutions

Organisk tillväxt 5,7 3,4

Handelsdagar –0,1 0,0

Förvärv/avyttringar — —

Valutakurseffekter –1,8 –1,1

Total tillväxt 3,8 2,3

Koncerngemensamt och elimineringar

Elimineringar 4,2 —

Totalt koncernen

Organisk tillväxt –7,3 –0,5

Handelsdagar –2,4 –0,2

Förvärv/avyttringar 136,4 9,1

Valutakurseffekter –23,0 –1,5

Total tillväxt 103,7 6,9

Avstämning av nettoskuld/-kassa 
Nettoskulden används av koncernledningen för att följa skuld-
utvecklingen i koncernen och för att analysera skuldsättning och 
eventuell nödvändig återfinansiering av koncernen. Se not 15 för 
avstämning av koncernens nettoskuld/-kassa.
 
Avstämning av nettoskuld/justerad EBITDA
Nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA används av kon-
cernledningen som ett nyckeltal för att följa skuldutvecklingen i 
förhållande till lönsamheten i koncernen. 

Miljoner euro 2018 2017

Nettoskuld 63,6 22,8

Justerad EBITDA, senaste 12 mån 53,1 57,4

Nettoskuld/justerad EBITDA 1,2 0,4
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Ramverk för bolagsstyrning
Bolagsstyrningen utgår från de externa styrinstrumenten Svensk 
aktiebolagslag och Svensk årsredovisningslag samt interna  
styr instrument som till exempel bolagsordning, instruktioner,  
policyer och riktlinjer.

Ägare
OptiGroup ägs av Altor Fund II (41 procent), Triton II Fund (39 
procent), RoosGruppen AB (14 procent) och övriga (6 procent).

Årsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet och årsstämma 
hålls en gång per år i enlighet med 9§ i bolagsordningen. På års-
stämman den 21 mars 2018 fastställdes resultat- och balansräk-
ning samt disposition av bolagets resultat. Vidare fattades beslut 
om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direk-
tör, val av styrelse ledamöter och revisor samt ersättning till styrel-
sen och revisorn. 

Styrelse
OptiGroups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst en 
och inte fler än åtta ordinarie ledamöter. En jämn könsfördelning 
eftersträvas, liksom en balans mellan olika kompetenser och erfa-
renheter. Under året har styrelsen utökats med två oberoende 
ledamöter. Vid årets slut ingick fyra oberoende ledamöter och fyra 
ägarrepresenterade ordinarie ledamöter i  styrelsen.

Styrelsens arbete under året
Styrelsen hade 15 möten, varav 6 ordinarie möten och 9 extraordi-
narie möten, under 2018. Styrelsen diskuterar vid varje ordinarie 
möte den finansiella utvecklingen och får av vd och CFO en upp-
datering om bolagets utveckling och hur den stämmer överens 
med bolagets strategi. Vid varje ordinarie möte uppdateras också 
styrelsen om de aktiviteter som pågår inom M&A. Beslut om spe-
cifika förvärv tas som extraordinära styrelsemöten i anslutning till 
signering av  förvärven. 

Ett möte om året avhandlar strategi och är ett möte där styrel-
sen och ledningen för bolaget träffas och diskuterar den strate-
giska inriktningen som styrelsen sedan fastställer.

Vid ett möte per år godkänns budgeten för det kommande året 
och för 2018 hölls det mötet i december.  

Styrelsen har också inrättat ett revisionsutskott och ett ersätt-
ningsutskott. 

Revisionsutskott
Revisionsutskottet behandlar risk, internkontroll, finansiell rappor-
tering och revision.

Fram till årsstämman 2018 bestod revisionsutskottet av Gunilla 
Rudebjer (ordförande), Sebastian Lapinski och Niko Mokkila. Från 

Bolagsstyrningsrapport

och med årsstämman 2018 har revisionsutskottet bestått av 
Gunilla Rudebjer (ordförande), Johan Sjö och Ulf Gundemark. 
 Revisionsutskottet har under året haft 6 möten. 

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet behandlar ersättningar till ledande 
befattnings havare i bolaget samt hur den rörliga delen av ersätt-
ningen till anställda ska distribueras för olika funktioner inom bola-
get, till exempel anställda inom försäljning.

Fram till årsstämman 2018 bestod ersättningsutskottet av Bengt 
Maunsbach (ordförande), Christoph Sander och Luc Hendriks. 
Från och med årsstämman 2018 har utskottet bestått av Bengt 
Maunsbach (ordförande) och Jan Johansson. Ersättningsutskottet 
har under året haft 5 möten. 

Intern kontroll
Under året genomfördes arbete med att identifiera, analysera och 
utvärdera risker kopplade till verksamheten inom OptiGroup- 
bolagen i Europa.

Bolagets internkontroll baseras på en årlig riskanalys, att kon-
trollaktiviteter inkluderar policyer och riktlinjer, formaliserade pro-
cesser för budget- och prognos samt business reviews. Uppföljning 
sker dels genom bekräftelse att policyer följs men också av analys 
av finansiella resultat och business reviews.

OptiGroup utför en strukturerad bolagsstyrningsprocess för att 
säkerställa att koncernens policyer regelbundet ses över och upp-

BOLAGSSTYRNING

För att skapa värde för ägare och andra intressenter har OptiGroup en strukturerad 
bolagsstyrnings process och en tydlig fördelning av roller och ansvar. Beslut om 

arbetsordning samt instruktion för verkställande direktören tas på konstituerande 
styrelsemöte i anslutning till eller direkt efter årsstämman.

AKTIEÄGARE  
VID BOLAGS-

STÄMMA

EXTERN  
REVISION

REVISIONS-
UTSKOTT

INTERNREVISION

CFO

STYRELSE

VD OCH  
KONCERNCHEF

KONCERN-
LEDNING

ERSÄTTNINGS-
UTSKOTT

BOLAGSSTYRNINGSSTRUKTUR
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dateras. Bolagets policyer delas in i tre delar; uppförandekod, 
 operationella policyer och redovisningspolicyer.

Högre chefer på koncernnivå och i dotterbolagen åläggs att 
granska och bekräfta sin förståelse av, och ansvar för, koncern-
policyer genom att: 
• På regelbunden basis skriva under och bekräfta efterlevnad 

samt i förekommande fall, beskriva hittills kända överträdelser 
eller brott mot riktlinjer eller policyer. 

•  Vidta lämpliga och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de personer i organisationen som rapporterar till dem är med-
vetna om tillämpliga policyer och att de blir underrättade ifall 
ändringar görs.

• Säkerställa lämplig integration av koncernpolicyer i lokala reg-
ler, riktlinjer och processer. 

• Säkerställa efterlevnad av koncernpolicyer samt av lokala regler, 
riktlinjer och processer där dessa ingår.

Policyer godkända av styrelsen
• Uppförandekod – Ramverk för hur OptiGroups medarbetare ska 

bete sig i sitt dagliga arbete.
• Uppförandekod för leverantörer – Anger de grundläggande 

minimikraven som gäller för alla leverantörer till bolag inom 
OptiGroup-koncernen.

• Hållbarhetspolicy – Definierar ansvarsfullt agerande i affärsverk-
samheten och omfattar ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
ansvar. 

• Policy för efterlevnad av konkurrenslagar – Introduktion till de 
grundläggande principerna inom konkurrenslagstiftning, utfor-
mad som ett stöd för alla OptiGroups medarbetare.

• Informations- och kommunikationspolicy – Fastställer bolagets 
kommunikationsprinciper. Kommunikationen kännetecknas av 
trovärdighet, transparens och ansvar samt en öppen dialog. 

• Informationssäkerhetspolicy – OptiGroup ska skydda alla fysiska 
och elektroniska informationstillgångar i bolaget avseende kon-
fidentialitet, integritet och tillgänglighet.

• Riskhanteringspolicy – Säkerställer att Optigroup levererar 
enligt de strategiska målen och upprätthåller sitt goda anse-
ende. Bolaget åtar sig att säkerställa att korrekt riskhantering 
tillämpas inom hela koncernen.

• Finanspolicy – Principer och praxis i alla frågor som rör ekonomi 
och redovisning. Tydliga, transparenta och begripliga policyer 
samt väldefinierade ansvarsområden är avgörande för att före-
bygga bedrägerier och oegentligheter inom finans- och ekono-
miavdelningar.

Internrevision
OptiGroup har en nyinrättad internrevisionsfunktion vars främsta 
uppgift är att se till att ramverket för intern kontroll efterlevs. 
Internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till CFO och tillhanda-
håller regelbundet rapporter till styrelsens revisionsutskott.

Revisorer
Revisorerna utses av bolagstämman och väljs per år. För 
OptiGroup är EY valt revisionsföretag med Heléne Siberg wendin 
som huvud ansvarig revisor. Hon har deltagit på tre revisionsut-
skottsmöten samt vid årsstämman och då redogjort för sina iaktta-
gelser från granskningen internkontroll och årsbokslut 2018.

Vd och koncernledning
Verkställande direktören har det yttersta ansvaret för den strategiska 
inriktningen och att styrelsens beslut implementeras och följs samt 
att riskhantering, styrning, system, organisation och  processer är  
tillfredsställande. I sitt arbete stöds verkställande direktören av  
koncernledningen som utöver verkställande direktören består av 
CFO, Senior Vice President M&A och företagsutveckling, Chief  
Operating Officer samt affärsområdeschefer. Koncernledningen 
 presenteras på sidan 112. 

Koncernledningen har regelbundna möten för att gå igenom 
resultatutveckling mot budget, uppdatera prognoser, förvärvs-
frågor, budgetprocessen, strategiprocessen och sammanfatta 
beslut i olika frågor. 

Affärsområdescheferna rapporterar till Chief Operating Officer 
som i sin tur rapporterar direkt till vd. Varje affärsområde har en 
lednings grupp där affärsområdeschefen är ordförande och som 
ledande befattningshavare och Chief Operating Officer är 
 medlemmar i.

Styrelsens sammansättning Närvaro

Namn Invald Oberoende
Revisions-

utskott
Ersättnings-

utskott
Styrelse - 

möten
Revisions-

utskott
Ersättnings-

utskott

Johan Sjö2 2018 ja ja nej 13/13 5/5

Ulf Gundemark 2008 ja ja nej 15/15 5/5

Luc Hendriks1 2012 nej nej ja4 2/2

Jan Johansson2 2018 nej nej ja 12/13 5/5

Sebastian Lapinski (suppleant) 2016 nej ja3 nej 2/2

Nancy Lester2 2018 ja nej nej 13/13

Bengt Maunsbach 2008 nej nej ja 15/15 5/5

Niko Mokkila1 (suppleant) 2013 nej ja3 nej 2/2

Håkan Roos 2017 nej nej nej 14/15

Gunilla Rudebjer 2017 ja ja nej 15/15 6/6

Christoph Sander 2011 nej nej nej 15/15

1 Styrelseledamot till mars 2018
2 Invald i styrelsen i mars 2018
3 Medlem i revisionsutskottet till mars 2018
4 Medlem i ersättningsutskottet till mars 2018
 
Ersättning utgår endast till oberoende ledamöter.
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Beslut årsstämman 2018

• Fastställande av resultat- och balansräkning.
• Ansvarsfrihet åt styrelsen och vd för räkenskapsåret 

2017 beviljades.
• Omval av ledamöterna Ulf Gundemark, Bengt 

Maunsbach, Håkan Roos, Gunilla Rudebjer och 
Christoph Sander. Inval av Johan Sjö, Jan Johansson 
och Nancy Lester.

• Beslut om omval av EY som revisionsbolag.
• Fastställande av styrelsearvoden.

Konstituerande  
styrelsemöte 2018

• Omvalda och nyvalda styrelseledamöter höll sitt 
 första möte.

• Arbetsordning för styrelsen antogs samt  
vd-instruktion.

• Val av ledamöter till revisionsutskottet och  
ersättningsutskottet.

VIKTIGA HÄNDELSER I STYRELSEN 2018

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

MARS

Årsredovisning 2017 antogs samt dispo-
neringen av årets resultat. Konstituerande 
styrelsemöte efter årsstämman. 

JUNI

Uppdatering åtgärdsprogram för Tyskland.

Strategisk inriktning. 

Förvärvsuppdatering.

AUGUSTI

Statusuppdatering miljöutredning för  
konvertering av Stora Ensos finpappersbruk 
i Oulo, Finland. 

Information om organisationsförändring 
avseende affärsområden.

Uppdatering åtgärdsprogram för Tyskland.

APRIL

Statusuppdatering av investeringen i Papyrus 
Competence Center i Köln, Tyskland. 

Förvärvsuppdatering.

JULI

Beslut om att förvärva Moonen  Packaging.

DECEMBER

Godkännande av budget 2019.

Godkännande av policyer och riskanalys.

OKTOBER

Beslut om att teckna bindande avtal att sälja 
den tyska verksam heten inom pappers-
distribution, Papyrus Deutschland GmbH & 
KG till Inapa. 



STYRELSE

JOHAN SJÖ

Styrelseordförande sedan 2018

Utbildning: Masterexamen från Växjö 
universitet.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande 
Addlife, Bergman & Beving,  
Opti-Group. Styrelseledamot Addteh, 
Bufab, Camfil, M2 Asset Management.

Bakgrund: Vd och koncernchef  
Addtech, vice vd B&B Tools, equity 
research och corporate finance Alfred 
Berg/ABN Amro.

JAN JOHANSSON

Styrelsemedlem sedan 2018

Utbildning: Juristexamen, Stockholms 
universitet.

Övriga uppdrag: Rådgivare Triton. 

Styrelseuppdrag: OptiGroup.

Bakgrund: Vd och koncernchef,  
SCA och Boliden.

NANCY LESTER

Styrelsemedlem sedan 2018

Utbildning: Juristexamen, Guildford  
och LLB (Hons), Bristol University.

Övriga uppdrag: Styrelseproffs.

Styrelseuppdrag: DFx Tech,  
OptiGroup.

Bakgrund: Direktör affärsutveckling/juridik, 
Bunzl.

 CHRISTOPH SANDER

Vice ordförande sedan 2019  
och styrelse medlem sedan 2011

Utbildning: Masterexamen i ekonomi 
från  University of Cambridge och 
MBA från Harvard Business School.

Övriga uppdrag: Ordförande United 
Authors Publishing Ltd.

Bakgrund: Styrelseledamot i ISS A/S, 
styrelseledamot, koncernchef och 
verkställande direktör Europa &  
Australasien för Bunzl Plc, Boston 
Consulting Group London.

Styrelse
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ULF GUNDEMARK

Styrelsemedlem sedan 2008

Utbildning: Masterexamen i elektroteknik.

Övriga uppdrag: Management konsult.

Styrelseuppdrag: Constructor Group, AQ 
Group, Lantmännen, Scandinavian Standard, 
Nordic water Proofing, Solar Group, 
 OptiGroup.

Bakgrund: Vd för Elektroskandia/Hagemeyer 
Norden, Global Manager på IBM, affärs-
områdeschef på ABB.

STYRELSE

GUNILLA RUDEBJER

Styrelsemedlem sedan 2017

Utbildning: Masterexamen från 
 Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Partner på Blomqvist 
& Rudebjer HB. 

Styrelseuppdrag: Ambea, NCAB Group, 
OptiGroup och Oriflame.

Bakgrund: CFO på Scandic Hotels, 
Cision, Parks & Resorts Scandinavia, 
Mandator och TUI Nordic (Fritidsresor).

BENGT MAUNSBACH

Styrelsemedlem sedan 2013 och 
suppleant 2008–2013

Utbildning: Masterexamen från 
 Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Partner, Altor Equity  
Partners. 

Styrelseuppdrag: OptiGroup,  
Ålö, Haarslev, Realia Group.

Bakgrund: Manager på Boston 
 Consulting Group.

HÅKAN ROOS

Styrelsemedlem sedan 2017

Utbildning: Masterexamen från 
 Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag:  Konsult ägare- och 
ledningsfrågor.

Styrelseuppdrag: OptiGroup, Roos 
Gruppen, Addlife, Gadelius Japan, 
Sandå AB, Antpac AB, Design House 
Stockholm AB, Zobito Funds  
(Investment commitee).

Bakgrund: Mediplast AB, Malmö  
Stenhus AB, Lomond AB, Björn Borg AB, 
CEO Hallbergs Guld, CEO Procurator.

OptiGroup Årsredovisning 2018 111



Koncernledning

EVA NILSAGÅRD

CFO fr o m januari 2019

Född 1964.

Civilekonom samt Executive MBA från 
Handelshögskolan vid Göteborgs 
 universitet.

Anställd sedan 2019.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot  
  i AddLife, Bufab, SEK och Irras.

Tidigare befattningar: CFO Plastal 
Group, direktör Strategi & Affärsutveck-
ling Volvo Lastvagnar (EMEA), CFO 
Vitrolife (publ), VP Finance & IT Volvo 
Penta. Seniora befattningar inom finans 
och affärsutveckling inom bland annat 
Volvo, AstraZeneca-koncernen samt SKF.

SÖREN GAARDBOE

Vd och koncernchef fr o m mars 
2019 och affärsområdeschef  
(tillförordnad) Facility, Safety & 
Foodservice  Solutions

Född 1964.

Magisterexamen i juridik från Köpen-
hamns universitet och kandidatexamen 
i finans och företagsekonomi från  
Handelshögskolan i Köpenhamn.

Anställd sedan 2006.

Tidigare befattningar: Vd för Papyrus 
Danmark, vd för olika dotterbolag inom 
ISS, vd för olika Telia-bolag i Danmark.

Förändringar i koncernledningen: Gunilla Andersson var CFO till och med december 2018,  Tomas Bergström var Senior 
Vice  President M&A och företagsutveckling till och med januari 2019 och Christoph Sander var vd och koncernchef till och 
med februari 2019.

JESPER HALL

Affärsområdeschef Industrial 
 Solutions

Född 1969.

Kandidatexamen i finans och företags-
ekonomi från IHM samt ledarskap från 
Stockholms universitet.

Anställd sedan 2018.

Tidigare befattningar: Vd Brammer 
Nordics, affärsområdeschef Papyrus 
Supplies samt olika ledande befatt-
ningar och vd-positioner.
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NIKLAS JÄRBUR

Affärsområdeschef Printing & 
 Creative Solutions

Född 1964.

Examen i Industriell Marknadsföring 
från IHM Business School.

Anställd sedan 2011.

Tidigare befattningar: Vd Papyrus 
Nordics & Baltics, försäljningsdirektör 
på Stora Enso.

JENS JAKOB ZAHLE

Senior Vice President M&A fr o m 
maj 2019

Född 1971.

Magisterexamen i ekonomi från Köpen-
hamns universitet samt magisterexa-
men i företagsekonomi och revision 
från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Anställd sedan 2019. 

Tidigare befattningar: Chef för M&A 
och strategi ISS, Falck och EET Group. 
CFO Falck, managementkonsult Qvartz 
och revisor KPMG.
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OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN

VÄSENTLIGHETSANALYS OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Om hållbarhetsrapporten

Rapporteringsform
OptiGroup använder hållbarhet som ett övergripande begrepp för 
att beskriva ansvarsfullt företagande som omfattar finansiellt, miljö-
mässigt och socialt ansvar. Denna Hållbarhetsrapport beskriver 
OptiGroups aktiviteter under 2018, samt resultatet av dessa, inom 
de områden som bedöms vara väsentliga för verksamheten. Före-
gående rapport publicerades i mars 2018.

Hållbarhetsrapporten har tagits fram i enlighet med GRI 
 Standards: Core. 

All GRI-relaterad data i 2018 års rapport gäller OptiGroups verk-
samhet på de marknader där bolaget är verksamt, om inget annat 
anges. Rapporten omfattar alla dotterbolag och verksamhet som 
bedrivs på alla anläggningar, ägda eller leasade, där OptiGroups 
bolag har kontroll över verksamheten. I rapporten ingår också data 
från Proxima Tapes, Proxima Comserv och Oviva i Rumänien, 
 Mercamer, Telpak och Mixuri i Finland, Grande i Polen och Moonen 
Packaging i Nederländerna, som alla förvärvades under 2018. 

Datainsamlingen hanteras av koncernens internrevision- och 
 hållbarhetsfunktion i samarbete med berörda parter hos dotter-
bolagen. För de aspekter som bedömts vara väsentliga rapporteras 
upplysningar i så stor utsträckning som möjligt, beroende på till-
gänglighet av data. 

Rapporten och den hållbarhetsdata den innehåller har inte 
 granskats av tredje part. 

Återkoppling
Återkoppling på denna rapport och på bolagets hållbarhetsarbete 
välkomnas. Vänligen skicka kommentarer till:  
stefan.sikander@optigroup.com eller angela.jagelid@optigroup.com.

Innehållet i denna rapport baseras på en bedömning av 
väsentliga frågor som senast gjordes under 2016. Analysen 
av vad som bedöms vara viktigast för OptiGroups dotterbo-
lag när det gäller bolagets hållbarhetsarbete genomfördes 
internt av bolagets analysgrupp bestående av nyckelperso-
ner från en rad olika funktioner inom bolaget. 

Analysen identifierade relevans och avgränsningar för alla 
aspekter inom ramverket GRI Standards. Analysen baseras på 

VÄSENTLIG EKONOMISK, MILJÖMÄSSIG OCH SOCIAL PÅVERKAN
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FOKUSOMRÅDEN:     Kunder     Medarbetare     Inköp     Verksamhet     Affärsetik

antagandet att alla väsentliga aspekter är viktiga för hela kon-
cernen. De aspekter som är mest väsentliga valdes ut genom 
en process av identifiering, prioritering och validering. 

De väsentliga frågorna har grupperats i fem fokusområden 
för hållbarhet: Kunder, Medarbetare, Inköp, Verksamhet och 
Affärsetik. De 14 väsentliga aspekterna som identifierats 
utgör grunden för den här rapporten.

Hög

Utsläpp (Scope 1)  

Utsläpp (Scope 2)  

Barnarbete  

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal  

Tvångsarbete och obligatoriskt arbete  

Ekonomiska resultat  

Miljömässig utvärdering av leverantörer  

Konkurrenshämmande beteende  

Antikorruption  

Social utvärdering av leverantörer  

Marknadskommunikation och märkning  

Anställning  

Medel

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

Mångfald och jämställdhet  

Låg

Låg Medel Hög
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Intressentdialoger

Bolagets analysgrupp genomförde 2016 en intern väsentlighets-
analys av bolagets intressenter med syfte att identifiera priorite-
ringar för hållbarhetsrapporteringen och det pågående hållbar-

INTRESSENTGRUPP INTRESSENTDIALOG NYCKELFRÅGOR

Kunder • Kundundersökningar och återkoppling
• Personliga möten 
• webbplats, nyhetsbrev
• Årsredovisning
• Hållbarhetsrapport
• Miljödeklarationer
• Miljömärkning (t ex FCS, PEFC, Svanen)
• Sociala medier

• Allmänna krav på hållbar bolagsstyrning  
och uppförandekod

• Miljöpåverkan från produkter
• Hållbarhet i leverantörskedjan
• Finansiellt resultat
• Miljöfrågor, exempelvis CO2-utsläpp
• Arbetsförhållanden, exempelvis säkerhet  

på arbetsplatsen
• Mänskliga rättigheter och barnarbete i  

leverantörskedjan

Medarbetare • OptiGroups resultatstyrningsprocess  
• Utvecklingssamtal
• Kompetensutveckling och utbildningsprogram
• Utbildning inom arbetsmiljö och säkerhet
• Medarbetarundersökning
• Employer branding initiatives
• Uppförandekod och koncernpolicies
• Intranät
• Sociala medier 

• Finansiella resultat
• Beskrivning av affärsmodellen
• Affärsetik och kultur
• Kompetensutveckling
• Arbetsvillkor, arbetsmiljö och säkerhet
• Mångfald
• Bolagets fokus på hållbarhet och miljö-

påverkan

Leverantörer • Personliga möten
• Leverantörsutvärderingar
• Miljöcertifieringar (ISO, EMAS)
• Miljömärkning och miljöstatistik
• Gemensamma förbättringar av projekt och  

service level agreements
• Uppföljning av nyckeltal och KPIer
• FSC- och PEFC-certifieringar

• Hållbart företagande och långsiktig  
ekonomisk utveckling

• Uppförandekod
• Mänskliga rättigheter och arbetsrätt (FN, ILO)
• Miljöpåverkan
• Säkerhet på arbetsplatsen
• Finansiellt resultat

Myndigheter, lokal-
samhällen och NGOs

• Certifieringar av verksamheten
• Personliga möten

• Efterlevnad av lagar och regler
• Transparent kommunikation
• Snabb information och öppen dialog

Ägare • Resultatgenomgångar
• Finansiella rapporter
• Personliga möten

• Affärsmodell och strategi
• Finansiellt resultat och strategisk utveckling
• Långsiktigt värdeskapande
• Bolagsstyrning
• Risker
• Prognoser

Medlemskap, 
 certifieringar och 
branschorganisationer

• Certifieringar
• Hållbarhetsrapport
• Branschsamarbeten

• Forest Stewardship Council (FSC) 
• Programme for the Endorsement of the Forest 

Certification schemes (PEFC) 
• European Paper Merchants Association 

(EUGROPA) 
• Two Sides

hetsarbetet. Nyckelintressenter valdes ut baserat på deras förmåga 
att påverka OptiGroups hållbarhetsresultat och där OptiGroups 
hållbarhets arbete har störst påverkan på intressenter.
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Hållbarhetsstyrning

Affärsetik och ansvar är grundläggande för OptiGroups bolags-
styrning, med början hos styrelse, vd och verkställande ledning. 
Tillsammans med medlemmar ur ledningsgruppen är vd ytterst 
ansvarig för bolagets strategi för hållbarhet och etik, samt relate-
rade policyer och nyckeltal, liksom för uppföljning och utvärdering 
av deras implementering. 

Styrning av hållbarhet och etik
I slutet av 2017 inrättades en internrevision- och hållbarhetsfunk-
tion, som ersätter det tidigare Sustainability Council, som ett sty-
rande organ som arbetar på ledningsnivå under vd. Internrevision- 
och hållbarhetsfunktionen ansvarar för implementering, styrning 
och uppföljning av revision och efterlevnad för OptiGroup och 
dotterbolagen samt för att driva bolagets hållbarhetsarbete.

Internrevision- och hållbarhetsfunktionen ser regelbundet över 
OptiGroups strategi för hållbarhet, affärsetik och lagefterlevnad. 
Detta arbete omfattar:
• Identifiering av utvecklingsfrågor
• Implementering av policyer för verksamheten, inklusive 

OptiGroups uppförandekod 
• Processer och verktyg för regelefterlevnad
• Legala och regulatoriska processer för verksamheten

Aktiviteter relaterade till omfattande lagefterlevnad eller etiska frå-
gor övervakas av styrelsen. Om en allvarlig överträdelse misstänks 
avseende medarbetare i nyckelpositioner eller ledande ställning 
kan dessa rapporteras anonymt genom den etablerade vissel-
blåsarprocessen. 

Efterlevnad 
OptiGroup driver en rättvis och etisk verksamhet. OptiGroups 
uppförandekod utgör, tillsammans med andra koncerngemen-
samma policyer, grunden för bolagets hållbarhetsaktiviteter, vilka 
har som mål att bygga och behålla förtroendefulla relationer med 
kunder, aktieägare, medarbetare och leverantörer. 

OptiGroup förväntar sig att ledning och medarbetare följer 
bolagets policyer i sitt arbete. Varje bolagschef är ansvarig för 
övervakning och införande av bolagets policyer,  liksom för att 
säkerställa att verksamheten efterlever nationell lagstiftning och 
lokala lagkrav. Överträdelser mot policyer, principer och riktlinjer 
undersöks noggrant och följs av nödvändiga åtgärder. 

Koncernens internrevision- och hållbarhetsfunktion ansvarar för 
övervakning av verksamheten ur ett legalt perspektiv. Funktionen 
är också ansvarig för den regelbundna Corporate Governance  
Certification Process som säkerställer att koncernens policyer är 
uppdaterade och har varit föremål för genomgång. 

Tillsammans med ledningarna för alla OptiGroups bolag ska den 
verkställande ledningen gå igenom och bekräfta sin förståelse för 
koncernens policyer. För att säkerställa en ansvarsfull verksamhet 
implementeras dessa policyer genom strukturerade processer i 
relevanta affärsenheter. 

Överträdelser
OptiGroup har en formell process som medarbetare kan använda 
för att anmäla eventuella överträdelser mot uppförandekoden, 
koncernens policyer samt lagar och regler. Detta görs genom en 
anonym vissel blåsartjänst som finns tillgänglig på bolagets intranät. 
Koncernens internrevision- och hållbarhetsfunktion bistår alla 
medarbetare i ärenden som rör etiskt och lagligt beteende. Under 
rapporteringsperioden förekom inga kända fall av korruption, 
och bolaget har inte varit involverat i några ärenden kopplade 
till konkurrenshämmande beteende eller brott mot konkurrens-
lagstiftning.

OptiGroup  
Corporate Governance  
Certification Process

OptiGroup genomför en regelbunden bolagsstyrnings-
process för att säkerställa att koncernens policyer är  
upp daterade och har varit föremål för översyn. Ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner ska regelbundet  
gå igenom och bekräfta sin förståelse och sitt ansvar för 
koncernens policyer genom att:

• Underteckna och skicka in bekräftelse av efterlevnad, 
inklusive beskrivningar av eventuella kända överträdelser.

• Vidta korrekta och nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att den organisation som rapporterar till dem är med-
veten om gällande policyer och har fått information om 
eventuella förändringar i dessa.

• Säkerställa integration av koncernens policyer i lokala 
 regler, riktlinjer och processer.

• Säkerställa efterlevnad av koncernens policyer och de 
lokala regler, riktlinjer och processer de har integrerats i. 

OptiGroups ägare

OptiGroup ägs av Altor Fund II (41 procent),  
Triton II Fund (39 procent),  

RoosGruppen AB (14 procent) och  
övriga (6 procent).
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Styrning och avgränsningar  
av väsentliga frågor

OptiGroup arbetar på ett strukturerat sätt med identifierade fokusområden och väsentliga frågor. Tabellen nedan visar de viktigaste 
aspekterna, huvudsakliga målsättningarna samt avgränsningarna för varje område samt de verktyg och policies som är kopplade till dem. 

FOKUSOMRÅDE ASPEKT HUVUDSAKLIG MÅLSÄTTNING VERKTYG OCH POLICYER ANSVAR

Kunder • Marknadskommuni-
kation och märkning

• Bibehålla enastående kompetens 
inom produkter, logistik och i relation 
till  kunder

• Med öppen och transparent kommu-
nikation möta förväntningarna från 
kunder och intressenter

• Utbildningsprogram och 
Learning management 
systems

• Tillgänglighet on-
demand på produkt-
information, miljöstatistik 
och datasäkerhetsblad 
via e-tjänster och 
 web-shop.

• Kontinuerlig övervak-
ning och uppföljning 
av KPIer

• Bolagschef
• Kategoriansvariga
• Försäljning och 

 marknadsföring

Medarbetare • Anställning 
• Hälsa och säkerhet 

på arbetsplatsen
• Mångfald och jäm-

ställdhet
• Föreningsfrihet och 

rätt till kollektivavtal

• Medarbetarnas hälsa
• Olycksfria arbetsplatser

• Koncerngemensam pro-
cess för utvecklingssam-
tal

• Employee Performance 
Portal 

• Utbildningsprogram
• Learning Management 

Systems (LMS)

• OptiGroups  
ledningsgrupp

• Bolagschef
• Verksamheter
• HR-funktion

Inköp • Social utvärdering 
av leverantörer

• Barnarbete
• Tvångsarbete och 

obligatoriskt arbete
• Miljömässig utvärde-

ring av leverantörer

• Tillverkare ska följa legala krav i alla 
länder där de är verksamma

• Tillverkare ska utveckla och använda 
miljövänliga teknologier

• Papper ska upphandlas från tillverkare 
och pappersbruk som är FSC/PEFC-
certifierade

• Pappersproducenter ska arbeta efter 
etablerade miljöledningssystem

• Produkter köps aldrig från illegal 
avverkning eller osäkra källor. Produk-
ter tillverkade med lägre energi-
förbrukning och lägre CO2-utsläpp 
prioriteras. 

• Gemensamma projekt för förbätt-
ringar i leverantörskedjan

• Inköpspolicy och process 
för anlitande av nya leve-
rantörer

• Uppförandekod
• Inköpsrelaterade KPIer
• Verktyg för resultat och 

uppföljning
• Rapportering av KPIer

• Inköpsavdelningar

Verksamhet • Energi
• Utsläpp

• Ansvarsfullt minska CO2-avtryck
• Arbeta för hållbart utnyttjande av 

naturresurser i leverantörskedjan
• Förespråka FSC- och PEFC-märkt  

papper, vilket innebär produkter  
från trovärdigt certifierade källor

• Flera företag inom kon-
cernen är certifierade 
enligt ISO 14001

• Papyrus-företagen har 
FSC- och PEFC-certifie-
ring

• OptiGroups verk-
ställande ledning

• Miljöchef
• Bolagschef
• Verksamhet

Affärsetik • Ekonomiska resultat
• Antikorruption
• Konkurrenshäm-

mande beteende

• Uppföljning av finansiella och 
 verksamhetsrelaterade resultat

• Uppföljning och införande av 
 koncernens policyer

• Säkerställande av verksamhetens 
efter levnad av nationella lagar och 
lokala legala krav

• Finansiella och verksam-
hetsrelaterade KPIer

• Koncerngemensamma 
policyer

• Årlig corporate 
 governance certification 
process

• Visselblåsartjänst

• Vd 
• OptiGroups verk-

ställande ledning
• Bolagschef
• Bolagsjurist
• Verksamheter
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Miljöindikatorer

Energi och utsläpp

Miljömässig efterlevnad 2018 2017

Efterlevnad av lokala och miljömässiga koder och standarder (% efterlevnad i årlig revision) 100% 100%

Energi och växthusgasutsläpp från byggnader 2018 2017

Energianvändning olja, terajoule (TJ) 8,4 8,2

Energianvändning gas, terajoule (TJ) 48,8 50,7

Energianvändning fjärrvärme, terajoule (TJ) 14,8 21,2

Energianvändning el, terajoule (TJ) 46,2 42,9

Total energianvändning i byggnader, terajoule (TJ) 118,2 122,9

Scope 1 – direkta utsläpp, ton CO2-ekvivalenter 3 069 3 152

Scope 2 – indirekta utsläpp, ton CO2-ekvivalenter 4 229 3 747

Energi och växthusgasutsläpp i egen distribution av varor 2018 2017

Energianvändning diesel, terajoule (TJ) 94,3 94,2

Energianvändning bio-diesel, terajoule (TJ) — 0,1

Energianvändning bensin, terajoule (TJ) 2,6 1,9

Energianvändning gas/LPG, terajoule (TJ) — 0,4

Total energianvändning i egen distribution av varor, terajoule (TJ) 96,9 96,5

Scope 1 – direkta utsläpp, ton CO2-ekvivalenter 6 771 6 729

CO2-utsläpp är baserade på omvandlingsfaktorer för växthusgasrapportering tillhandahållna av Defra, den brittiska regeringens 
 departement för miljö, livsmedel och jordbruk.
1) Utsläpp från verksamheter som ägs eller kontrolleras av bolaget enligt definition av Greenhouse Gas Protocol.
2)  Utsläpp från köpt eller övertagen el, värme, kyla och ånga som används av bolaget enligt definition av Greenhouse Gas Protocol.

Vatten och avfallshantering
OptiGroup har ingen tillverkning och vattenanvändningen är i princip begränsad till städning och hygien på arbetsplatsen. Avfall är i 
princip begränsat till lagerverksamhet och arbetsplatser. 

OptiGroup arbetar för att öka återvinning och återanvändning av material och utrustning där detta leder till miljömässiga fördelar.  
Det förpackningsmaterial som används vid transporter är till största delen gjort av papper, kartong eller wellpapp, och är åter vinningsbart.
När plast används består det huvudsakligen av polyetylen (PE), som också är ett återvinningsbart material. Sammansatta förpackningar 
används enbart i undantagsfall, och då endast där det är nödvändigt för produktens funktionalitet. 

Miljömärkning

FSC/PEFC 2018 2017

Andel FSC/PEFC-certifierade produkter av den totala mängden sålt papper från lager, % 72 70
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Indikatorer för social hållbarhet  
och styrning

Huvudsaklig medarbetardata 2018 2017

Antal anställda1) 2 199 2 119

Kvinnor, % 36 36

Män, % 64 64

Ålder <30, % 12 11

Ålder 30-50, % 51 50

Ålder >50, % 37 39

Personalomsättning, % 12 16

Mångfald per grupp 2018 2017

Ledningsgrupp

Totalt 4 4

Kvinnor, % 25 25

Män, % 75 75

Ålder <30, % 0 0

Ålder 30–50, % 25 25

Ålder >50, % 75 75

Chefer2)

Totalt 297 280

Kvinnor, % 28 26

Män, % 72 74

Ålder <30, % 5 3

Ålder 30–50, % 61 62

Ålder >50, % 34 35

Hälsa och säkerhet 2018 2017

Frånvaro, %3) 3,8 3,8

Incidenter på arbetsplatsen4) 12,6 27,8

Olyckor på arbetsplatsen med förlorad arbetstid5) 7,3 8,7

Arbetsplatsrelaterade olyckor, antal 0 0

1) Heltidsanställda (FTE) per 31 december
2) Chefer med direktrapporterande medarbetare
3) Frånvaro relaterad till sjukdom och olyckor i % av teoretiskt antal arbetstimmar
4) Antal olyckor på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar
5) Antal olyckor på arbetsplatsen som leder till frånvaro per en miljon arbetstimmar
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GRI-index

GRI-standard Upplysning Sid hänvisning

GRI 101:  
Foundation 2016

GRI 102:  
General Disclosures  
2016

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn Omslag

102-2 Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster 1–5, 16–23

102-3 Lokalisering av huvudkontor Omslag, 54

102-4 Lokalisering av verksamhet 4, 16–23

102-5 Ägare och legal struktur 107–109, 116

102-6 Marknader där organisationen är verksam 4, 16–23

102-7 Organisationens storlek 1–5

102-8 Information om anställda och andra arbetare 1–5, 119

102-9 Leverantörskedja 10–11, 32–33

102-10 Betydande förändringar i organisation och leverantörskedja 15, 114

102-11 Försiktighetsprincipen 36–37

102-12 Externa initiativ 115

102-13 Medlemskap 115

STRATEGI

102-14 Uttalande från högsta beslutsfattare 6–7

102-15 Risker och möjligheter 40–42

ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Värderingar, principer, standarder och riktlinjer för uppförande 12, 37

STYRNING

102-18 Styrningsstruktur 116, 117, Bolagsstyrning

INTRESSENTDIALOG

102-40 Lista över intressentgrupper 115

102-41 Kollektivavtal 30–31

102-42 Identifiering och urval av intressenter 114, 115

102-43 Tillvägagångssätt för intressentdialoger 115

102-44 Viktiga frågor och ämnen för intressenterna 115

RAPPORTERING

102-45 Enheter inkluderade i den finansiella rapporteringen 114

102-46 Definition av rapportinnehåll och avgränsningar 114

102-47 Lista över väsentliga ämnen 114

102-48 Ändringar av tidigare lämnad information 114

102-49 Förändringar i rapporteringen 114

102-50 Rapporteringsperiod 114

102-51 Datum för den senaste rapporten 114

102-52 Rapporteringscykel 114

102-53 Kontaktinformation avseende rapporten 114

102-54 Uttalande om rapportering i enlighet med GRI Standards 114

102-55 GRI-index 120

102-56 Extern granskning 114, 123
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GRI-standard Upplysning Sid hänvisning

EKONOMISKA RESULTAT

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 201: Economic 
Performance 2016

201-1 Genererat och distribuerat direkt ekonomiskt värde 2–3, 10–12

ANTIKORRUPTION

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 36–37, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 36–37, 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 205: Anti- 
corruption 2016

205-2 Kommunikation och utbildning kring antikorruptionspolicy och rutiner 36–37, 42

205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder 116

KONKURRENSBEGRÄNSANDE BETEENDE

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 36–37, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 36–37, 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 206: Anti- 
competitive Behavior

206-1 Legala åtgärder mot korruption, konkurrensbegränsande aktiviteter 
och monopol

36–37

ENERGI

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 34, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 302: Energy 
2016

302-1 Energiförbrukning inom organisationen 118

UTSLÄPP

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 34, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 305:  
Emissions 2016

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 118

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 118

UTVÄRDERING AV LEVERANTÖRER – MILJÖ

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 32–33, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 32–33, 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 308: Supplier 
Environmental  
Assessment 2016

308-1 Nya leverantörer som utvärderats mot miljökriterier 32–33

ANSTÄLLNING

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 30–31, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 401:  
Employment 2016

401-1 Nyanställningar och personalomsättning 119
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GRI-standard Upplysning Sid hänvisning

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 30–31, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 403:  
Occupational Health 
and Safety 2016

403-2 Typ av skador, antal skador, sjukdomar, förlorade arbetsdagar,  
frånvaro samt arbetsrelaterade dödsfall

119

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 30–31, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 405:  
Diversity and Equal 
Opportunity 2016

405-1 Mångfald i styrande organ och bland anställda 110–113, 119

405-2 Förhållande mellan kvinnors och mäns grundlön och ersättning 67

FÖRENINGSFRIHET OCH RÄTT TILL KOLLEKTIVAVTAL

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 30–31, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 407:  
Freedom of Associa-
tion and Collective 
Bargaining 2016

407-1 Verksamheter och leverantörer där rätten till föreningsfrihet och  
kollektivavtal riskerar att bli åsidosatt

32–33

BARNARBETE 

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 408:  
Child Labour 2016

408-1 Verksamheter och leverantörer med risk för barnarbete 32–33

TVÅNGSARBETE OCH OBLIGATORISKT ARBETE

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 409:  
Forced or Compul-
sory Labour 2016

409-1 Verksamheter och leverantörer med risk för tvångsarbete och obligato-
riskt arbete

32–33

UTVÄRDERING AV LEVERANTÖRER – SOCIALT

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 32–33, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 414:  
Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 Nya leverantörer som utvärderats utifrån sociala kriterier 32–33

MARKNADSKOMMUNIKATION

GRI 103:  
Management 
approach 2016

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar 28, 114, 116, 117

103-2 Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll 114, 116, 117

103-3 Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning 114, 116, 117

GRI 417:  
Marketing and  
Labeling 2016

417-1 Krav på märkning av produkter och tjänster 28
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Revisorns yttrande avseende den  
lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i OptiGroup AB, org nr 556717–6135.
 

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 27–37, 40–42, 114–119 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisnings lagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta inne
bär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna gransk
ning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 2 maj 2019

Ernst & Young AB

Heléne Siberg Wendin
Auktoriserad revisor



MULTIDESIGN®

Förstahandsvalet för all företagskommunikation

Vår årsredovisning är tryckt på MultiDesign®. Sortimentet är 
mycket stort och ger dig enastående möjligheter att välja fritt. 
MultiDesign® kan användas till alla trycksaker som kräver ett bra 
obestruket papper – samtidigt som det bidrar till en enhetlig  
framtoning och känsla i all företagskommunikation.

MultiDesign® har överlägsna trycktekniska kvaliteter i kombination 
med papperets goda egenskaper och utseende, detta förstärker 
ditt kreativa budskap – gång på gång. 



Inlaga: 
MultiDesign smooth white 150 g/m2

Tryckpress: Manroland 700 (s/w)
Raster: Kodak Maxtone

Tryckfärg: epple, Premium Cobano CF
Plåtar: Kodak, Sonora X

Gummidukar: UMP Evolution
CTP: Kodak Magnus 800 CTP

Färgordning: KCMY

Omslag: 
MultiDesign original white 300 g/m2

Tryckpress: Manroland 700
Raster: Kodak Maxtone

Tryckfärg: epple, UV Atmosfair
Plåtar: Kodak, Sonora X

Gummidukar: Böttcher Top 4800
CTP: Kodak Magnus 800 CTP

Färgordning: KCMY

Produktion: Solberg
Tryck: Billes tryckeri

Foto: Jesper Orrbeck,   
iStock, Getty Images m fl.

© OptiGroup AB, 2019. Eftertryck förbjudes.



  

OptiGroup är en ledande business-to-business- 
distributör. Vi är specialiserade på att leverera produkter  

och tjänster som förbättrar effektiviteten och förser dig med  
allt du behöver för att driva ditt företag mer framgångsrikt. 
OptiGroup- bolagen stödjer över 110 000 kunder i 19 länder 

runtom i Europa.

Vi tillhandahåller lösningar för facility management-företag  
och sektorerna för catering, skydd och packprodukter, tryckeri-

branschen och den kreativa sektorn samt återförsäljare och 
butikskedjor. Med en lång erfarenhet och gedigen bransch-

kunskap, är OptiGroup-bolagen fast beslutna att ständigt ligga  
i framkant i arbetet med att ge kunderna bästa service.

Besök oss på optigroup.com

OptiGroup AB

Box 1004

431 26 Mölndal

Tel: 010-517 00 00

www.optigroup.com
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