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OptiGroups lagstadgade hållbarhetsredovisning
återfinns på följande sidor:
• Affärsmodell, s 4, 13
• Beskrivning av prioriterade frågor, s 104–105
•	Beskrivning av arbetet inom miljö, sociala frågor
och personal, mänskliga rättigheter samt
antikorruption, s 18–21
• Policyer, s 21, 106–107
• Risk, s 33–35
• Nyckeltal, s 108–109

OptiGroup är en ledande europeisk
distributionskoncern som tillhandahåller
kundanpassade försörjningslösningar till B2B-kunder.
Vi förvärvar och utvecklar bolag som är specialiserade
på att förse kunder med produkter och tjänster som
förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer
framgångsrik verksamhet. Genom aktivt och
långsiktigt ägande bidrar OptiGroup med strategisk
styrning och synergier dotterbolagen emellan.
Starkare tillsammans
www.optigroup.com
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DETTA ÄR OPTIGROUP

Långsiktig aktiv ägare av
starka B2B distributörer
OptiGroup är en ledande europeisk distributionskoncern som tillhandahåller
kundanpassade försörjningslösningar till B2B-kunder. Bolagen inom koncernens
tre a ffärsområden – Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business
Supplies – erbjuder pålitliga och hållbara försörjningslösningar till aktörer inom
städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, transportnäringen,
tillverkande industri och den grafiska sektorn.

Med fokus på förvärv

Etablerad process för
integration och utveckling

OptiGroup har en tydlig tillväxtagenda, där förvärv är en viktig del av strategin. Framgångsrika
B2B distributörer med god tillväxtpotential som
stärker affärsområdenas kunderbjudande identifieras, analyseras och förvärvas.

OptiGroup har en gedigen erfarenhet av förvärv.
Bolaget har beprövade processer för integration,
utveckling och bolagsstyrning av förvärvade företag.
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DETTA ÄR OPTIGROUP

Starkare
tillsammans

Värdeskapande
ägande- och styrmodell

De flesta av OptiGroups förvärv är
entreprenörsdrivna familjeföretag.
Målet är att behålla, utveckla och stärka
redan starka varumärken, s amtidigt
som företagen får dra fördel av
tillhörigheten till koncernen och dess
övergripande värdeskapande. Entre
prenörsdrivna företag kan på så sätt
fortsätta att utvecklas, växa och bli
framgångsrika som en del av
OptiGroup.

OptiGroup är en finansiellt stabil och långsiktig ägare,
med tydliga mål och processer för att utveckla framgångsrika och lönsamma distributörer. Vid sidan av koncernöver
gripande frågor arbetar OptiGroup aktivt nära den operativa verksamheten med strategisk styrning och finansiering
samt kartläggning av utvecklingsområden och goda
exempel som kan användas brett inom koncernen.

Koncernens väl beprövade affärsmodell
tillsammans med ett decentraliserat
ledarskap, där affärsområdenas företag
erbjuder B2B-kunder ett brett produktsortiment och värdeskapande tjänster,
skapar förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt för OptiGroup.
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DETTA ÄR OPTIGROUP

En stark plattform utformad
efter kundens behov
OptiGroup har en tydlig vision och mission som tillsammans
med affärsområdenas förmåga att särskilja sig på marknaden med
efterfrågade varumärken, produkter och försörjningslösningar skapar
förutsättningar för värdeskapande.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER MED HÖGT KUNDVÄRDE
Koncernens tre affärsområden erbjuder effektiva försörjningslösningar av ett brett
produktsortiment till aktörer inom städ & facility management, hotell & r estaurang,
hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn. Hög tillgänglighet
till ett brett produktsortiment, tillsammans med pålitliga leveranser och ett utvecklat
serviceerbjudande, bidrar till ett attraktivt och värdeskapande kunderbjudande.

KUNDEN I FOKUS
Koncernen präglas av ett stort kundfokus med det gemensamma målet att arbeta nära
kunderna för att identifiera viktiga marknadstrender och att ständigt förbättra förmågan
att erbjuda lösningar som svarar upp mot kundernas utmaningar och behov.

LEDANDE MARKNADSPOSITIONER
OptiGroup har genom sin bolagsportfölj och befintliga distributionsnätverk en stark
position i Europa. Med en aktiv förvärvsagenda och attraktiva kundlösningar är ambitionen att etablera sig som nummer ett eller två på valda marknader och segment.
Koncernen konsoliderar därmed successivt sin position, vilket upprätthåller skalfördelar
och synergier i de interna affärsprocesserna och portföljbolagen emellan.

VÄLETABLERADE VARUMÄRKEN
Koncernens aktiva förvärvsstrategi har över tid resulterat i en diversifierad bolags
portfölj av väletablerade varumärken inom B2B-distribution.

4

VISION

MISSION

Vi frigör den fulla potentialen
i våra företag och medarbetare
och skapar vinnare.

OptiGroup är en långsiktig
ägare som förvärvar och
utvecklar entreprenörsdrivna
företag. Tillsammans formar vi
ett lönsamt och hållbart
kunderbjudande som skapar
värde för våra intressenter och
samhället i stort.
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DETTA ÄR OPTIGROUP

Ledande positioner
inom B2B-distribution
Genom effektiva inköps- och leverantörsprocesser samt ett hållbart och
attraktivt produkt- och serviceerbjudande skapar OptiGroups tre affärsområden värde för såväl intressenter som samhället i stort. Produkterbjudandet
marknadsförs och säljs under starka och välkända varumärken.

FACILITY, SAFETY &
FOODSERVICE

PACKAGING

PAPER & BUSINESS
SUPPLIES

Affärsområdet är ledande i Norden.
Erbjudandet består av kundanpassade
produkt- och logistiklösningar till aktörer
inom städ & facility management, hotell
& restaurang och hälso- & sjukvård
som sparar tid och kostnader. Dessutom
erbjuds ett brett s ortiment av arbets
kläder och personlig skyddsutrustning
ihop med kundanpassade säkerhets
koncept för tillverkande industrier och
verksamheter med högriskmiljöer.

Affärsområdet är en ledande leverantör av
förpackningsprodukter i Sverige, Danmark,
Finland, Belgien och Nederländerna.
Erbjudandet består av kundanpassade för
packningslösningar främst till tillverkande
industri, transportnäringen och e-handelsföretag, samt ett brett standardsortiment
av w
 ellådor, emballageprodukter och
packmaskiner.

Affärsområdet är en ledande fullservice
leverantör av grafiska specialprodukter
och grafiskt papper till den europiska
tryckeribranschen och en betydande
europeisk distributör av kontorspapper.
Dessutom erbjuder affärsområdet värdeskapande försörjningslösningar kring ett
brett s ortiment av städ-, hygien- och
packprodukter till återförsäljare och
butikskedjor.

Läs mer på sidan 26

Läs mer på sidan 28

Läs mer på sidan 30
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ÅRET I KORTHET

Året i korthet
2021 kännetecknades av ett fortsatt fokus på att växa
OptiGroups kärnområden och proaktivt vidareutveckla affärsportföljen
mot segment med högre tillväxt.

Finansiella nyckeltal

Väsentliga händelser

	Nettoomsättningen ökade med 12,4 procent
till 1 067 MEUR (949). Den organiska
tillväxten uppgick till 3,7 procent.
	Justerad EBITA ökade med 37,0 procent
till 58,5 MEUR (42,7). Den justerade EBITAmarginalen ökade till 5,5 procent (4,5).
	Rörelseresultatet ökade med 88,2 procent till
41,4 MEUR (22,0).

	Förvärv av PacsOn i Sverige, Vangby i Danmark och Koemans Verpakkingen i Neder
länderna inom affärsområdet Packaging, vilket
tillför koncernen årliga försäljningsintäkter om
cirka 140 MEUR.
	Förvärven av Trend Papir i Ungern och
Avodesch i Nederländerna, vilket skapar ett
fundament för fortsatt tillväxt inom städ &
hygien utanför Norden.

	Kassaflöde från den löpande verksamheten
minskade till 42,4 MEUR (54,9).
	Resultat per aktie efter utspädning uppgick
till 0,84 EUR (0,97).

NETTOOMSÄTTNING
PER AFFÄRSOMRÅDE, %

Nettoomsättning
2021

1 067
miljoner EUR

Facility, Safety & Foodservice, 33%
Packaging, 23%
Paper & Business Supplies, 44%

JUSTERAD EBITA
PER AFFÄRSOMRÅDE, %
Facility, Safety & Foodservice, 39%
Packaging, 28%
Paper & Business Supplies, 33%
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ÅRET I KORTHET

Vår långsiktiga strategi ligger fast och arbetet med att
vidareutveckla verksamhetsportföljen inom våra kärnområden fortsatte i oförminskad takt.
KOMMENTARER FRÅN VD OCH KONCERNCHEF. LÄS HELA REDOGÖRELSEN PÅ SIDAN 8.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Miljoner euro

2021

2020

2019

2018

2017

1 067,2

949,1

1 026,7

1 038,0

1 495,4

—

—

299,9

561,1

—

3,7

–11,3

–2,5

–1,8

–5,4

58,5

42,7

37,0

46,9

49,8

5,5

4,5

3,6

4,5

3,3

Rörelseresultat

41,4

22,0

28,5

26,6

25,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

42,4

54,9

40,6

32,6

18,9

Resultat per aktie efter utspädning, EUR

0,84

0,97

1,13

1,09

0,74

44

54

47

43

44

1 632

1 541

1 601

1 586

2 026

Nettoomsättning
Nettoomsättning från avvecklad verksamhet
Organisk tillväxt, %
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %

Soliditet, %
Genomsnittligt antal anställda

OptiGroup använder alternativa resultatmått som inte direkt kan härledas från de finansiella rapporterna. Organisk tillväxt, justerad EBITA och justerad
EBITA-marginal är alternativa resultatmått. Definitioner och avstämningar finns på sidorna 114–115.
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VD-ORD

Hög aktivitetsnivå
och starkt resultat
Under 2021 fortsatte det strategiska arbetet med att
vidareutveckla verksamhetsportföljen och positionerna
stärktes genom nya förvärv.
F Hur ser du på det gångna verksamhetsåret?
S 2021 var likt 2020 ett år präglat av en hög aktivitetsnivå,

med viss påverkan från den rådande pandemin. Vår långsiktiga
strategi ligger fast och arbetet med att vidareutveckla verksamhetsportföljen inom våra kärnområden fortsatte i oförminskad
takt. Under året genomförde vi fem nya förvärv, vilket innebär
att vi flyttade fram våra positioner ytterligare i för oss viktiga
marknader och kundsegment. Vi noterar samtidigt att våra värdeskapande lösningar bidrar till att allt fler kunder ser oss som
en integrerad del av sitt inköpsarbete, vilket avspeglas i årets
starka resultat. Vårt förbättringsprogram löper på och vi ser tillbaka på ett framgångsrikt år, där alla affärsområden bidrog
positivt. Samtliga anställda ska känna sig stolta över det arbete
som genomfördes under året.
F Vilken påverkan har Covid-19 haft på koncernen och hur
hanterade ni pandemin under 2021?
S Det råder fortfarande en viss osäkerhet kopplad till Covid-19
och de långsiktiga effekterna är svåra att överblicka. Vi kan konstatera att vår diversifierade produkt- och kundportfölj ändå har
varit en stor styrka för oss. Vi har en flexibel affärsmodell som
gör det möjligt att parera snabba förändringar och vi befinner
oss även på marknader där våra kärnområden visar på underliggande tillväxt. När verksamheter och länder under året återigen
började öppna upp sig, såg vi en snabbt ökande efterfrågan på
våra produkter och tjänster, vilket ledde till att vi inom vissa produktkategorier noterade något längre leveranstider, men där vi
på det stora hela hanterade uppkomna bristsituationer bra. Vår
personals säkerhet och välbefinnande är och har alltid varit vår
högsta prioritet, och det ramverk som utarbetades 2020 för att
begränsa smittspridningen är fortfarande i drift.
F Kan du kommentera förvärven av PacsOn, Koemans
 erpakkingen, Vangby, Avodesch samt städ- och hygienV
affären från Trend Papir?
S Samtliga förvärv är i linje med vår strategi att växa inom våra
kärnområden med ambitionen att vara ledande på valda geografiska marknader. Med förvärven av PacsOn, Koemans Verpakkingen och Vangby flyttar vi fram våra positioner ytterligare
i Norden och Benelux, och stärker vårt erbjudande till kunder
inom transportnäringen och tillverkande industri. Förvärvet av
Vangby innebär en första inbrytning på den danska marknaden
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Fokus framåt
Fortsätta förvärva bolag.

Förvärv är
en viktig del av
tillväxtstrategin.

och en stärkt position inom förpackningsmaskiner. Det strategiskt viktiga komplementsförvärvet av PacsOn innebär att vi nu
har en solid plattform för att utveckla och växa vår affär i Sverige.
Med Avodesch stärker vi vår närvaro inom städ & facility management i Benelux och med Trend Papir skapar vi en första plattform för fortsatt tillväxt inom produktsegmentet i Ungern.
F Hur ser du på möjligheten till fortsatta förvärv och finns
det några prioriterade områden?
S Vi har en stark finansiell ställning, där samtliga förvärv under
året i princip gjordes med egen kassa. Vår finansiella stabilitet
och förmåga att generera kassaflöde gör att vi kan fokusera fullt
ut på vår utvecklingsagenda, där förvärv är en viktig del av tillväxtstrategin. Framåt ser jag en fortsättning av förvärv i våra
geografiska områden och av bolag som är verksamma inom
städ & facility management, catering & serveringsprodukter,
personlig skyddsutrustning och förpackningsprodukter.
F Vad ser du som de största fördelarna med att bli en del
av koncernen, vad kan OptiGroup erbjuda?
S OptiGroup är en långsiktig aktiv ägare med en stark finansiell
ställning, vilket skapar stabilitet och viktiga förutsättningar för
affärsområdenas varumärken. Genom tillväxt och synergier skapar koncernen en styrkeposition för bolagen i förhållande till
andra aktörer i värdekedjan, samtidigt som kostnadseffektivitet
möjliggörs. Moderbolaget arbetar nära affärsområdena och den
operativa verksamheten med strategisk styrning, uppföljning
och kartläggning av utvecklingsområden samt att identifiera
best practice som kan användas på bred front inom koncernen.
Genom att dra nytta av koncernens styrkor och fulla potential
kan koncernbolagen fortsätta att utvecklas och växa.
F Kan du beskriva ert hållbarhetsarbete och agendan
framåt?
S För OptiGroup är det centralt att hjälpa våra kunder att minimera sina verksamheters klimatpåverkan och att fortsätta arbetet för en hållbar värdekedja. Vi stärker kontinuerligt vårt sortimentserbjudande med miljövänliga produkter, vilket bidrar till
den cirkulära ekonomin och en ansvarsfull användning av naturens resurser. OptiGroup arbetar också för att Paris-avtalets mål
skall uppnås. Detta innebär ett fortsatt fokus på energieffektivisering och en ökad andel av gröna energikällor, vilket minskar
CO2-utsläppen.
F Vilka är OptiGroups styrkor och konkurrensfördelar, som
gör koncernen intressant ur ett investerarperspektiv?
S OptiGroup har en marknadsledande plattform för B2B-distri-

OptiGroup Årsredovisning 2021

Fortsätta bygga på koncernens styrka
och skalfördelar.
Fortsätta digitaliseringsresan
och upprätthålla kostnadseffektivitet
i affärsprocesser.
Verka för minskade CO2-utsläpp
och en begränsad global
uppvärmning.

bution som spänner över ett attraktivt produktsortiment, en
bred kundbas och geografiska områden med stor tillväxtpotential. Kunderbjudandet är starkt och bygger på att vara en integrerad inköpspartner till våra kunder. Marknadsförutsättningarna
är goda med stor tillväxtpotential inom våra kärnområden, som
även stöds av globala megatrender. Den decentraliserade affärsmodellen bidrar till flexibilitet i organisationen och är utformad
för att driva lönsam tillväxt. För OptiGroup är förvärv en viktig
del av tillväxtstrategin, där vårt interna M&A-team har beprövad
kapacitet att driva M&A på en fragmenterad marknad. Den operativa verksamheten stödjs av koncernledningens mångåriga
erfarenhet av att skapa värde i decentraliserade och M&A-drivna
företag. För att summera har vi en stark bas och en tydlig strategi och färdplan för att bli en ledande europeisk B2B-distributör.
F Hur ser du på den förändringsresa som koncernen
genomfört de senaste fem åren?
S Det har varit intensiva år sedan vi 2016 antog vår nya strategiska inriktning. Totalt har vi genomfört 23 framgångsrika transaktioner inom områdena städ & facility management, personlig
skyddsutrustning och förpackningar, samtidigt som vi har avyttrat verksamheter som inte passat in i vår långsiktiga strategi.
Idag är vi ett helt annat bolag, där vi har omvandlats från traditionell pappersgrossist till en ledande och modern B2B-distributör. Vi har under perioden dessutom utvecklats till en attraktiv
ägare för entreprenörsdrivna företag som önskar växa i en
decentraliserad ”house-of-brand”-struktur.
F Vilka är era fokusområden och prioriteringar framåt?
S Vi ska fortsätta förvärva bolag för att växa våra kärnområden

inom städ & facility management, personlig skyddsutrustning
och förpackningslösningar. Dessutom ska vi fortsätta bygga på
den styrka och de skalfördelar som finns inom koncernen. Därutöver är hållbarhet ett viktigt fokusområde, där vi ska verka för
att minskade CO2-utsläpp och tillsammans med kunder och
leverantörer arbeta för att begränsa den globala uppvärmningen.
F Vad ser du som viktigast i din egen roll för 2022?
S Förutom det löpande förvaltningsansvaret, är min främsta

uppgift att säkerställa att våra initiativ och aktiviteter leder till
att OptiGroup utvecklas i linje med vår strategi och våra uppsatta mål. Tillsammans med styrelse och övriga koncernledning
ska jag verka för att frigöra våra koncernbolags fulla potential.
Søren Gaardboe
Vd och koncernchef
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Operations
MARKNAD
OCH TRENDER

Strukturell medvind inom
koncernens kärnområden
OptiGroup påverkas av olika drivkrafter och megatrender
som har effekt på affärsområdenas verksamheter. En aktiv
omvärldsbevakning samt effektiv anpassning och hantering
skapar förutsättningar för framtida affärsmöjligheter.
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MARKNAD OCH TRENDER

Digitalisering
Antalet uppkopplade enheter och användningen av
IT-lösningar växer, vilket bidrar till en ökad digitalisering av samhället. Digitaliseringens påverkan är
bred då den påverkar såväl arbetssätt, som processer och efterfrågan av produkter och tjänster.

PÅVERKAN FÖR OPTIGROUP
En ökande användning av IT-lösningar och uppkopplade enheter skapar möjligheter för nya,
kostnadseffektiva beställningstjänster och leveransmodeller. För OptiGroup som koncern innebär digitalisering av verksamheten möjligheter att stärka
kundupplevelsen genom innovativa lösningar.
Konsumenter blir allt mer komfortabla med att
handla online, något som leder till en växande
efterfråga av anpassade förpackningslösningar,
etiketter och märkning, vilket är positivt för affärs
området Packaging. För affärsområdet Paper &
Business Supplies har ökad digitalisering lett till
en strukturell nedgång i efterfrågan på traditionell
mediakonsumtion.

HANTERING
OptiGroups affärsområden arbetar löpande med
digitalisering av sina respektive verksamheter,
bland annat i form av kontinuerlig utveckling av
bolagens e-handelsplattformar och ökad digitali
sering av externa och interna affärsprocesser.
Koncernbolagens digitaliseringsarbete skapar
förutsättningar för nya sätt att skapa värden
och interagera med kund.

OptiGroup Årsredovisning 2021

Klimatförändringar och
hållbarhet
De globala naturresurserna är satta under allt
högre press. Behovet av att producera mer och
samtidigt värna om klimat och omvärld, ställer
högre krav på företag att verka för en hållbar
utveckling.

PÅVERKAN FÖR OPTIGROUP
För OptiGroups affärsområden innebär tydligare
klimat- och hållbarhetskrav ett ökat fokus på kund
erbjudandet och verksamhetsutvecklingen.
Konkurrenskraften ökar för de bolag som ligger
i framkant beträffande hållbarhet, samtidigt som
ökade marknadskrav generellt skapar nya
affärsmöjligheter.
För OptiGroup innebär klimatförändringarna
och de globala utmaningarna ett ökat fokus
på koncernens hållbarhetsarbete och koncern
gemensamma uppförandekoder och policyer.

HANTERING
OptiGroups uppförandekod och policyer är väg
ledande i det pågående hållbarhetsarbetet inom
koncernen. För att minimera OptiGroups egna
klimatpåverkan pågår ett långsiktigt arbete hos
koncernbolagen med att optimera energianvändningen och minska CO2-utsläppen.
Koncernbolagen tillämpar strikta utvärderingsprocesser vid inköp av produkter och val av leverantörer, där miljöprestanda och socialt ansvar är
viktiga bedömningskriterier. Samtidigt sker ett
aktivt arbete med att vägleda och inspirera kunderna till klimatsmarta val.
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Demografiska
förändringar

Globalisering

De flesta samhällen känner idag av en växande
och åldrande befolkning. Den snabba befolknings
tillväxten leder även till ökad migration och urbanisering. En generellt stigande välfärd med bättre
hälsa och högre utbildningsnivå påverkar tillväxttakten positivt i ett brett spektrum av sektorer.

Globaliseringen innebär en ökad rörlighet av varor
och tjänster, vilket ställer krav på effektiva logistikoch försörjningsskedjor runt om i världen. En hårdare
konkurrens, prispress och snabbare produktlivscykler
bidrar dessutom till en ökad outsourcing av icke
kärnverksamheter hos företag och organisationer.

PÅVERKAN FÖR OPTIGROUP
För affärsområdet Facility, Safety & Foodservice
har de demografiska förändringarna en positiv
påverkan. Ett ökat antal personer inom utbildningssektorn samt en växande och åldrande befolkning
medför en ökande efterfrågan av städ & facility
managementprodukter inom institutionella och
högtrafikerade miljöer. Utvecklingen av den globala lagstiftningen inom områdena för hälsa och
säkerhet driver tillväxt för säkerhetsprodukter och
personlig skyddsutrustning. Därutöver bidrar en
ökad urbanisering och högre disponibel inkomst
till att efterfrågan på hotell-, restaurang- och cateringartiklar ökar.

HANTERING

PÅVERKAN FÖR OPTIGROUP
För OptiGroups affärsområden innebär globaliseringen ytterligare affärsmöjligheter. En ökande
efterfrågan av effektiva försörjningslösningar och
outsourcingtjänster skapar goda förutsättningar för
fullservicedistributörer som fortsätter att effektivisera sina verksamhetsprocesser och erbjudanden.

HANTERING
OptiGroups affärsområden arbetar kontinuerligt
med förbättring och optimering av existerande
inköps- och distributionsprocesser samt utveckling
av kundanpassade erbjudanden. Därutöver förvärvas företag för att bredda den geografiska täckningen för att uppnå kundnärhet och skalfördelar.

OptiGroups affärsområden arbetar kontinuerligt
med anpassning av sina verksamheter för att möta
trender och förändringar på marknaden. Detta
innebär både förändrade verksamhetsprocesser,
utveckling av sortiment och ökad kundanpassning
av erbjudanden.
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VÄRDESKAPANDE

Värdeskapande
affärsmodell
OptiGroups förmåga att styra och utveckla koncernen mot ledande positioner
inom attraktiva marknader och segment skapar en plattform för fortsatt tillväxt,
god avkastning och långsiktig stark finansiell ställning.

Affärsmodellen bygger på att OptiGroup inom utvalda produktoch marknadssegment ska förvärva, äga och utveckla distributörer inom B2B med starka varumärken och god tillväxtpotential. Med långsiktighet och fokus på hållbar lönsam tillväxt ska
OptiGroup som engagerad ägare generera en stark finansiell
ställning och attraktiv värdeutveckling. Genom tillväxt och
synergier skapar koncernen en styrkeposition i förhållande till
andra aktörer i värdekedjan och upprätthåller kostnadseffektivitet i de interna affärsprocesserna.

Tydliga kärnvärden

Starkare tillsammans

Decentralisering och målstyrning

Koncernens tre affärsområden erbjuder effektiva försörjnings
lösningar av ett brett produktsortiment till aktörer inom städ
& facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård,
tillverkande industri och den grafiska sektorn. Utöver koncern
övergripande frågor arbetar moderbolaget nära affärsområdena
och den operativa verksamheten med strategisk styrning, förvärv, uppföljning och kartläggning av utvecklingsområden och
goda exempel som kan användas på bred front inom koncernen. Genom att dra fördel av koncernens styrka och fulla potential kan koncernbolagen fortsätta utvecklas och växa.

Ansvaret för affärsutveckling, tillväxt och finansiell lönsamhet
är decentraliserat till affärsområdena. Inom respektive affärs
område råder stor frihet under eget ansvar ner på dotterbolagsnivå för att på så sätt fatta viktiga affärsbeslut nära kund och
marknad. Den här typen av organisation ställer höga krav på
ledarskap och en väl fungerande bolagsstyrning. Detta säkerställs genom moderbolagets löpande uppföljning av affärs
planer och att dotterbolagen efterlever koncernens gemensamma uppförandekoder och policyer.

OptiGroup präglas av en jordnära företagskultur, entreprenörs
anda och ansvarstagande medarbetarskap. OptiGroups över
gripande kärnvärden är: Engagerad, Agil och Trovärdig. Dessa
värdeord tillsammans med koncernens policyer är vägledande i
samtliga processer, såväl vid förvärv som vid löpande utveckling
av koncernbolagen. Kärnvärdena är moderbolagsspecifika, men
definierar ett övergripande förhållningssätt för alla medarbetare
i det dagliga arbetet.

OptiGroups kärnvärden

Engagerad

OptiGroup Årsredovisning 2021

Agil

Trovärdig
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VÄRDESKAPANDE

Förvärv av bolag
Förvärv är en viktig del av tillväxtstrategin med målsättningen
att etablera koncernen som nummer ett eller två inom valda
segment och marknader. OptiGroup har ett långsiktigt perspektiv på sina investeringar och erbjuder genom stabila finanser
trygghet och möjlighet för de förvärvade företagen att fortsätta
växa och utvecklas. Det kan finnas många anledningar till att
ett företag är till försäljning. Det kan bero på generationsväxling,
brist på kapital för stora investeringar eller begränsade möjlig
heter till fortsatt tillväxt. Oavsett situation har OptiGroup stor
erfarenhet av att förvärva och integrera nya verksamheter.
OptiGroups process för förvärv och integration är indelad
i tre faser:
•	Identifiering och analys av förvärvskandidater
• Fördjupad kontakt och förhandling
• Onboarding

Identifiering och analys av förvärvskandidater
OptiGroups interna M&A-team arbetar systematiskt med att
identifiera en pipeline av välskötta entreprenörsdrivna företag
med väl fungerande affärsmodeller och med potential att växa
som en del av OptiGroup. Intressanta förvärvsobjekt analyseras

IDENTIFIERING
OCH ANALYS

utifrån ett stort antal kriterier såsom lönsamhet, marknadsposition, konkurrenskraft, hållbarhet och skalbarhet för att avgöra
om företaget passar in i OptiGroup. Vid rätt tidpunkt kan en
kontakt initieras för att inleda en första diskussion med ägarna
till potentiella förvärvsobjekt. Ofta kontaktas OptiGroup direkt
av ägarna som vill ge företaget en ny plattform för fortsatt
utveckling och tillväxt.

Fördjupad kontakt och förhandling
Om en förvärvskandidat passerat analysfasen kan en fördjupad
kontakt med företagets ägare initieras. En förhandlingssituation
blir ofta utfallet av denna kontakt där pris och former för förvärvet diskuteras. Det är viktigt att tidigt säkerställa en väl fungerande process för övertagandet då den tidigare ledningen ofta
finns kvar i företaget med ett operativt ansvar.

Onboarding
OptiGroup har en väl inarbetad och strukturerad process för att
integrera förvärvade företag in i koncernen. Moderbolaget stödjer det berörda affärsområdet i integreringsarbetet och vägleder
dem i strategiska beslut, affärsutveckling och finansiering. Kontinuerlig dialog förs med företagsledning och arbetsgrupper för
att fånga synergieffekter inom koncernen.

FÖRDJUPAD
KONTAKT OCH
FÖRHANDLING

ONBOARDING

FÖRVÄRV 2021
Vid årets utgång hade OptiGroup 24 väletablerade varumärken i 16 länder. Under 2021 förvärvades fem nya bolag med en
sammanlagd omsättning på drygt 145 MEUR. Förvärven som har genomförts sedan 2016 har tillfört en omsättning på över
500 MEUR.
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Packaging

Paper & Business Supplies

Förvärven av PacsOn, Koemans Verpakkingen och Vangby
innebar att affärsområdet ytterligare befäste sin position
inom förpackningslösningar på den svenska, nederländska
och danska marknaden.

Genom förvärven av Trend Papir och Avodesch har affärsområdet Paper & Business Supplies befintliga Europeiska
plattform utgjort ett fundament för tillväxt inom städ &
hygien i Ungern och Nederländerna.

OptiGroup Årsredovisning 2021

Operations

PACSON

Viktig pusselbit för fortsatt tillväxt inom
förpackningslösningar till nordiska kunder
Genom stark lokal närvaro, spetskompetens och personligt engagemang tar PacsOn ett helhetsgrepp
kring sina kunders utmaningar och behov av förpackningslösningar och förbrukningsmaterial. Bolaget
med representation på 15 orter från Malmö i söder
till Skellefteå i norr är en ledande aktör på den
svenska marknaden. I juni 2021 förvärvade
OptiGroup bolaget och blev därmed en av de
ledande B2B-distrubutörena av förpackningslösningar i Sverige
Säljande bolaget Herenco sökte en ny hamn för PacsOn för att
kunna renodla sin satsning inom ett annat verksamhetsområde
och Anders Dahl som vd för PacsOn fick en ledande roll i bolagets försäljningsprocess. ”OptiGroup kom tidigt in i säljprocessen och sågs egentligen som den naturliga tagaren av PacsOn.
Vi visste att med OptiGroup skulle vi få en kunnig och resursstark ägare.” säger Anders Dahl och fortsätter. ”Allt eftersom
diskussionerna fortgick blev det också allt tydligare för oss hur
väl bolagens företagskulturer matchade varandra, vilket gav

mig personligen en stor trygghet i att bli en del av OptiGroupfamiljen.”
Integrationsarbetet är nu ett avslutat kapitel och idag är
Anders Dahl vd för både Pacudo och PacsOn, och en av de
ansvariga för att driva den fortsatta utvecklingen inom affärsområdet Packaging i Sverige. De senaste årens kompletterande förvärv, där bolag som Ekopack, Packteam och Vangby även ingår,
har betydligt stärkt affärsområdets förmåga att erbjuda värdeskapande förpackningslösningar till nordiska kunder inom tillverkande industri, e-handel och transportnäringen. ”Vi ser framför
oss en stor tillväxtpotential och det råder ingen tvekan om att
förvärvet av PacsOn har utmärkt matchat OptiGroups förvärvskriterier och bidragit till koncernens tillväxtagenda,” avslutar
Anders Dahl.

Fakta PacsOn
Nettoomsättning: 88 MEUR
Antal anställda: 142
Huvudkontor: Jönköping, Sverige
Förvärvat av OptiGroup: 2021
Vd vid tidpunkten för förvärvet: Anders Dahl

OptiGroup Årsredovisning 2021
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STRATEGI

Skalbar plattform med
fokus på lönsam tillväxt
OptiGroups grundläggande strategi bygger på tillväxt och på
att utveckla verksamhetsportföljen mot attraktiva affärssegment
med stabila marginaler och hög tillväxt.

Koncernens strategi är att identifiera tillväxtsegment där affärsområdena kan särskilja sig med etablerade varumärken och efterfrågade försörjningslösningar med högt kundvärde. OptiGroups
intention är att varje affärsområde ska vara ledande i valda
marknader och segment, med god tillväxt och lönsamhet som
resultat.
Med målet att koncernen ska fortsätta växa och utvecklas
inom affärsområdena, dels geografiskt, dels genom ett breddat
och mer hållbart erbjudande, har OptiGroup identifierat fem
strategiska fokusområden:

16

1. Organisk tillväxt och ledande kunderbjudande
2. Förvärv och synergier
3. Cash conversion
4. Digitalisering av erbjudande och processer
5. Hållbarhet
OptiGroups övergripande strategi och de fem fokusområdena är
viktiga delar av den styrning som moderbolaget bedriver inom
koncernen och som är vägledande för affärsområdena i det dagliga arbetet.

OptiGroup Årsredovisning 2021

STRATEGI

1. ORGANISK TILLVÄXT OCH LEDANDE
KUNDERBJUDANDE

2. FÖRVÄRV OCH SYNERGIER
OptiGroup ska förvärva företag som kompletterar och
stärker affärsområdenas erbjudande. Koncernen ska
dessutom verka för att skapa ökade synergieffekter
mellan affärsområdena och de ingående bolagen.

OptiGroup ska anpassa verksamheten för ökad försäljning inom tillväxtområden och av egna produktvarumärken, samtidigt som affärsområdena ska vara
ledande i att erbjuda värdeskapande kundlösningar.

3. CASH CONVERSION

4. DIGITALISERING AV ERBJUDANDE
OCH PROCESSER

OptiGroup ska verka för ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör en fortsatt aktiv och expansiv förvärvsagenda.

OptiGroup ska verka för ökad digitalisering av koncernens verksamheter genom kontinuerlig utveckling av
bolagens e-handelsplattformar och ytterligare digitalisering av externa och interna affärsprocesser.

5. HÅLLBARHET
OptiGroup ska löpande integrera hållbarhet i sina
respektive bolags affärsmodeller samt verka för ett
breddat sortiment av hållbara produkter och hållbara
inköps- och distributionskedjor.
Ett aktivt arbete inom de fem fokusområdena skapar goda
förutsättningar för OptiGroup att nå sina övergripande mål.

STRATEGISKA MÅL OCH UTFALL

Ledande position
inom de affärs
segment där
OptiGroup verkar.

Egna produktvarumärken ska växa till
30 procent av
försäljningen inom
affärsområdet
Facility, Safety &
Foodservice.

E-handelslösningar
ska svara för över
50 procent av
antalet ordrar.

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

Cash conversion
(operativt kassaflöde i förhållande
till justerad EBITA)
ska uppgå till 90
procent.

Utfall 2021

Utfall 2021

Utfall 2021

Utfall 2021

Utfall 2021

20 av 25
affärssegment

27 procent

46 procent

5 genomförda
förvärv

64 procent

OptiGroup Årsredovisning 2021
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HÅLLBARHETSAGENDA

Fokus på hållbar
affärsutveckling
För OptiGroup är det centralt att driva och utveckla verksamheten
på ett hållbart sätt. Koncernen balanserar därför sitt agerande utifrån ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att leverera resultat som
skapar långsiktigt och hållbart värdeskapande för bolagets intressenter.

OptiGroups affärsmodell består i att förvärva, äga och utveckla
distributörer inom B2B, där koncernens strategi under en längre
tid har varit att identifiera tillväxtsegment där affärsområdena
kan särskilja sig med ett breddat och hållbart erbjudande.
OptiGroup är medvetna om klimatförändringarna och de glo
bala utmaningar som samhället står inför. Genom koncernens
marknadsposition och strategiska styrning av dotterbolagen
strävar OptiGroup efter att kontinuerligt förbättra hållbarheten
i värdekedjan.
OptiGroups uppförandekod och policy för god affärsetik är
koncernövergripande och gäller för samtliga dotterbolag. Som
aktiv ägare och övergripande ansvarig för hållbarhetsagendan,
sätter moderbolaget ett ramverk för hållbarhetsarbetet och
ställer tydliga krav samtidigt som man vägleder affärsområdena
i integrering av hållbarhet i sina affärsmodeller och strategier.
För OptiGroup är det viktigt att hållbarhetsarbetet och affä
ren går hand i hand, då en hållbar verksamhet är en förutsätt
ning för långsiktigt värdeskapande.

Granskningen genomfördes tillsammans med en extern partner
som konsulterade bolagets intressenter för att säkerställa att
fokus och resurser läggs på de områden som engagerar intres
senterna mest och som har störst inverkan på OptiGroup. Resul
taten av analysen var i stort sett i linje med OptiGroups t idigare
väsentlighetsanalys som gjordes 2015.

Koncernbolagens roll i värdekedjan

Hållbara produkter och försörjningslösningar

Koncernbolagens roll i värdekedjan är till stor del att balansera
de ofta motstridiga behoven hos tillverkare och kunder. Tillver
karna å ena sidan eftersträvar längre produktionsserier och stora
ordervolymer, vilket resulterar i lägre flexibilitet. Kunderna å
andra sidan efterfrågar samlade leveranser av ett brett sortiment
från en fullservicedistributör som förenklar administrationen och
sänker totalkostnaderna. Pålitliga leveranser och koncernbola
gens förmåga att ta fram hållbara och kostnadsbesparande
kundlösningar är det som främst skapar värde för kunden.
Bolagen inom OptiGroup har som mellanhand en unik posi
tion och kan påverka hållbarhetsarbetet i positiv riktning hos
både tillverkare och kunder.

Koncernbolagens innovations- och utvecklingsarbete är inriktat
på produkter och tjänster som kunden efterfrågar när det gäller
funktion, kvalitet och hållbarhet. I det löpande arbetet med att
utveckla sortimentserbjudandet tas det hänsyn till produkternas
miljöpåverkan under hela livscykeln – från råmaterial, tillverk
ning och transport till användning och sluthantering – där bola
gen prioriterar produkter med effektiv resursanvändning och
lägre klimatpåverkan. Dotterbolagen rekommenderar kund
lösningar som leder till minskad klimatpåverkan och hjälper
kunden att fatta välinformerade inköpsbeslut. I den pågående
dialogen ger man transparent och objektiv information om
erbjudandet samtidigt som man lyfter fram produkter som lever
upp till etablerade miljömärkningssystem för spårbarhet och
produktlivscykel.
Under 2021 uppgick andelen FSC/PEFC-certifierade produkter
av den totala p
 appersförsäljningen till 84 (83) procent.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog
OptiGroup utvärderar regelbundet hur väl hållbarhetsagendan
är anpassad till behov och förväntningar från viktiga intressen
ter. Koncernens senaste fokuserade väsentlighetsanalys genom
fördes 2019.
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Baserat på väsentlighetsanalysen har OptiGroup identifierat fem
fokusområden inom hållbarhetsarbetet.
• Hållbara produkter – Marknadsföra hållbara produkter och
kundlösningar
• Kontroll av leveranskedjan – Strikta principer för leverantörs
utvärderingar
• Utsläpp – Minskad klimatpåverkan i egna verksamheten
• Antikorruption och affärsetik – Högt ställda etiska normer
i alla affärskontakter
• Mångfald, jämställdhet och inkludering – Engagerade med
arbetare i jämställda och berikande arbetsmiljöer

OptiGroup Årsredovisning 2021

HÅLLBARHETSAGENDA
Operations

OptiGroups hållbarhetsagenda

Hållbara produkter – Marknadsföra hållbara produkter och kundlösningar
OptiGroup strävar efter att vara först med innovativa hållbara produkter och koncernbolagens
försörjningslösningar är inriktade på att hjälpa kunden att minimera klimatpåverkan i sin dag
liga verksamhet. Tillsammans med våra leverantörer och kunder påverkar OptiGroup samhället
i en positiv riktning.

Kontroll av leveranskedjan – Strikta principer för leverantörsutvärderingar
OptiGroup bygger relationer med leverantörer som är ledande inom hållbarhet. Genom att
verka för ansvarstagande och transparens i leveranskedjan bidrar koncernen till en mer hållbar
framtid.

Utsläpp – Minskad klimatpåverkan i egna verksamheten
OptiGroup främjar en försörjningskedja med låga koldioxidutsläpp och för att hantera miljö
utmaningarna har koncernbolagen i sina verksamheter ett förebyggande tillvägagångssätt och
tillämpar försiktighetsprincipen. Genom en tvåfaldig energistrategi fokuserar OptiGroup på
effektiv energianvändning och övergång till förnybara och fossilfria energikällor.

Antikorruption och affärsetik – Högt ställda etiska normer i alla affärskontakter
OptiGroup har nolltolerans mot korruption och upprätthåller hög medvetenhet och engage
mang för god affärsetik.

Mångfald, jämställdhet och inkludering – Engagerade medarbetare i
jämställda och berikande arbetsmiljöer
OptiGroup strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där människor trivs att arbeta tillsam
mans för att skapa framgång för bolaget. OptiGroup främjar mångfald och jämställdhet efter
som koncernen delar åsikten att en inkluderande kultur där alla har samma möjligheter är avgö
rande för bolagets framgång.

OptiGroup Årsredovisning 2021
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HÅLLBARHETSAGENDA

Kontroll av leveranskedjan
OptiGroup åtar sig att följa de tio principerna i FN:s Global Com
pact som också utgör grunden för bolagets uppförandekod. Leve
rantörer och affärspartners måste dela de principer som fastställs i
OptiGroups uppförandekod för leverantörer, där de grundläggande
minimikraven definieras. Koncernbolagen har strikta intagsproces
ser där nya leverantörer utvärderas på kriterier som kvalitet, klimat
påverkan, mänskliga rättigheter, hälsa & säkerhet och ekonomi.
OptiGroups leverantörer finns huvudsakligen i Europa. Endast
en liten del av koncernens inköp, 7 procent, görs i regioner
utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).
Under 2021 har inga överträdelser av uppförandekoden identi
fierats och behövts hanteras inom verksamheten.

Utsläpp och klimatpåverkan
Genom ständiga förbättringar strävar koncernbolagen att
ansvarsfullt minimera koldioxidutsläppen och minska miljö
påverkan från den egna verksamheten. I samarbete med affärs
partners vidtas åtgärder för att kontinuerligt minska energi
användningen i kontor och lager samt minimera CO2-utsläpp
från inköpta transporttjänster. Koncernens IT-infrastruktur är
välutvecklad, vilket har bidragit till att användningen av onlinemöten ökat betydligt under de senaste åren, med minskat
resande som resultat. OptiGroup strävar efter att öka andelen
gröna energikällor. En stor del av verksamheten sker i Norden,
vilket innebär att el-energin som används i den nordiska verk
samheten till betydande del är fossilfri.
För att ge en rättvisande bild av utsläppen sätts de totala
koldioxidutsläppen i relation till omsättningen i ett intensitets
mått för växthusgaser. Den totala utsläppsintensiteten under
2021 från byggnader och transporter baserat på scope 1 och 2
uppgick till 5,7 ton CO2e/MEUR (6,6 ton CO2e/MEUR 2020), där
minskningen förklaras av en förbättrad energimix i våra anlägg
ningar och en ökad andel köpta frakttjänster.

Antikorruption och affärsetik
För att bygga och upprätthålla förtroende hos kunder, aktieägare
och anställda arbetar OptiGroup enligt samma uppförandekod
och policyer för god affärsetik på samtliga marknader där bola
get är verksamt. Dotterbolagen inom OptiGroup förbinder sig
till att en professionell och etisk affärspraxis efterlevs, där koncer
nens policyer och uppförandekod sätter standarden för etiskt
uppförande i den dagliga verksamheten. För att säkerställa att
OptiGroups koncernpolicyer är uppdaterade och implemente
rade i hela koncernen utför moderbolaget en årlig certifierings
process.
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På OptiGroups intranät finns en visselblåsarfunktion, där samt
liga anställda inom koncernen kan rapportera misstänkta över
trädelser mot uppförandekoden. Inga incidenter rapporterades
under 2021. Under 2020 genomgick 550 personer en kurs i anti
korruption och mutor, däribland koncernens samtliga chefer och
identifierade nyckelbefattningar. Under rapporteringsperioden
2021 förekom inga kända fall av korruption och bolaget har inte
varit involverat i några ärenden kopplade till konkurrens
begränsande beteende eller brott mot konkurrenslagstiftning.

Mångfald och lika möjligheter
OptiGroup strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och
erbjuda berikande arbetsmiljöer, där kompetenser och färdig
heter utvecklas kontinuerligt. Verksamheten bedrivs på ett sätt
som erkänner alla individers rätt att behandlas med värdighet
och respekt och att arbeta i en miljö fri från trakasserier och hot.
Koncernbolagen främjar mångfald, både vad gäller ålder, kön,
språk och bakgrund och understryker vikten av jämställdhet och
principen om ”lika möjligheter”.
OptiGroup-koncernens anställda är fria att ansluta sig till fack
förbund och koncernen tillämpar landsspecifika kollektivavtal
och följer aktuella lagar och bestämmelser avseende anställ
ningar.
Att tillhandahålla säkra arbetsplatser är viktigt för koncernen.
Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera risker för arbets
skador och arbetsrelaterad ohälsa. Utbildning och systematiskt
förbättringsarbete bedrivs kontinuerligt för att förebygga
olyckor på arbetsplatsen.
Genom att erbjuda trygga och utvecklande arbetsmiljöer
strävar OptiGroup efter att attrahera och behålla medarbetare.
Koncernen lägger stor vikt vid att skapa arbetsplatser som upp
muntrar till vidareutveckling och individuella initiativ, samtidigt
som man fastställer tydliga mål och tillvägagångsätt för att
uppnå dem. Utvecklingssamtal är ett av många verktyg för att
främja den önskade utvecklingen, såväl på individuell nivå som
för verksamheten som helhet.
Vid årets utgång uppgick antalet anställda till 1 632 (1 541)
varav 38 procent kvinnor (38). Andelen kvinnor med personal
ansvar uppgick till 31 procent (33). Under 2021 uppgick antalet
olyckor på arbetsplatsen per en miljon arbetade timmar som
ledde till frånvaro (LTIFR) till 5,7 (3,4). Sjuk- och olycksrelaterad
frånvaro var 3,2 procent (3,4). För att minimera smittspridning
av Covid-19 implementerades 2020 riktlinjer för säkerhet och
social distansering inom hela koncernen som också har varit i
kraft under 2021 och där medarbetare uppmuntrats att arbeta
hemifrån när så varit möjligt.

OptiGroup Årsredovisning 2021

HÅLLBARHETSAGENDA
Operations

Uppförandekod och policyer
OptiGroups uppförandekod 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.
POLICY FÖR AFFÄRSPRAXIS – Sammanför de viktigaste
aspekterna för att bibehålla etiska affärsmetoder och
ansvarsfullt agerande inom viktiga områden såsom anti
korruption, mutor, bedrägeri, penningtvätt, konkurrens
rätt, arbetsmiljö och säkerhet.
UPPFÖRANDEKODEN FÖR LEVERANTÖRER – Anger de
grundläggande minimikraven som gäller för alla leveran
törer till bolag inom OptiGroup-koncernen.

HÅLLBARHETSPOLICY – Definierar ansvarsfullt agerande i
affärsverksamheten och lägger grundreglerna för koncer
nens hållbarhetsarbete.
POLICY FÖR EFTERLEVNAD AV KONKURRENSLAGSTIFT
NING – Fastställer OptiGroups förhållningssätt för fri och
rättvis konkurrens.
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY
– Fastställer bolagets kommunikationsprinciper. Kommu
nikationen kännetecknas av trovärdighet, transparens,
ansvar och en proaktiv och öppen dialog.
INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY – Definierar princi
perna för skydd av fysiska och elektroniska informations
tillgångar avseende konfidentialitet, integritet och till
gänglighet.

OptiGroups hållbarhetsmål
I linje med affärsstrategin har OptiGroup 2021 satt upp
hållbarhetsmål för koncernen för att understryka det
affärskritiska i hållbarhetsagendan och inspirera till hand
lingar som gör en bestående skillnad. Tillsammans med
koncernbolagen är ambitionen att leda branschens över
gång till resurssmart ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

100% EFTERLEVNAD AV UPPFÖRANDEKOD
Vi ska bygga relationer med leverantörer som är ledande
inom hållbarhet och som främjar ansvar och transparens
i leveranskedjan. Målet är att 100% av våra nya och
befintliga leverantörer ska efterleva OptiGroups upp
förandekod.

90% BIO-BASERAT OCH ÅTERVUNNET MATERIAL
Vi ska stödja cirkulär ekonomi och ansvarsfull användning
av naturresurser genom att främja och öka försäljningen
av förnybara, återvunna, komposterbara och biologiskt
nedbrytbara produkter. Målet är att 90 procent av pro
duktförsäljningen ska utgöras av artiklar tillverkade av
bio-baserade eller återvunna material.

KOLDIOXIDNEUTRAL ÅR 2030
Vi ska minska våra CO2-utsläpp i byggnader och utgående
distribution genom energieffektivitet och övergång till
förnybara och fossilfria energikällor. Målet är att koncer
nen ska vara koldioxidneutral 2030 i Scope 1 och 2 enligt
GHG-protokollet samt i Scope 3 beträffande utgående
distribution.

OptiGroup Årsredovisning 2021
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KONCERNMÅL
Operations
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KONCERNMÅL

Aktivt arbete mot
koncernens uppsatta mål
OptiGroup arbetar löpande med aktiv uppföljning av koncernens
finansiella och icke finansiella mål, vilket skapar förutsättningar för snabbare
beslut, hantering och måluppfyllelse.

VÅRA MÅL
Definition

Organisk tillväxt

Organisk försäljningstillväxt

>3%

EBITA-marginal

Justerad EBITA/omsättning

>7%

Cash conversion

Cash conversion/justerad EBITA

>90%

Marknadsposition

Andel affärssegment med position nummer
1 eller 2

100%

E-handel

Andel e-ordrar

>50%

Cirkulär ekonomi

Produktförsäljning av artiklar tillverkade av
bio-baserade eller återvunna material

>90%

Kontroll av leveranskedjan

Efterlevnad av OptiGroups uppförandekod för
leverantörer

100%

Klimatpåverkan

Koldioxidneutral i Scope 1 och 2 samt Scope 3 för
utgående distribution

År 2030

ORGANISK TILLVÄXT

EBITA

CASH CONVERSION

>3%

>7%

>90%

OptiGroup Årsredovisning 2021
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VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Våra tre affärsområden

FACILITY, SAFETY &
FOODSERVICE
ANDEL AV KONCERNENS
OMSÄTTNING

33%
ANDEL AV KONCERNENS
JUSTERADE EBITA

39%
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PACKAGING

PAPER & BUSINESS
SUPPLIES

ANDEL AV KONCERNENS
OMSÄTTNING

ANDEL AV KONCERNENS
OMSÄTTNING

23%
ANDEL AV KONCERNENS
JUSTERADE EBITA

28%

44%
ANDEL AV KONCERNENS
JUSTERADE EBITA

33%

OptiGroup Årsredovisning 2021

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
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VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Facility, Safety & Foodservice
Ledande position i Norden ger en plattform
för fortsatt internationalisering

För Facility, Safety & Foodservice ledde en ökad tillgång på pandemi-relaterade produkter och en successiv normalisering till en
mer balanserad efterfrågan på städ, hygien och skyddsprodukter, samtidigt som efterfrågan på HoReCa artiklar var fortsatt
svag. Affärsområdet visade under året på stor förmåga att hantera den utmanande marknadssituationen med bibehållen lönsamhet och redovisar ett resultat i paritet med 2020.

Marknad
Marknaden för städ & hygienprodukter, personligt skydd och
HoReCa-artiklar visar på en stabil efterfrågan och en under
liggande tillväxt över en konjunkturcykel.
Högre städintensitet i kombination med ökade hygienstandarder leder till en växande efterfrågan inom privat och offentlig sektor på städ & facility management-produkter. Skärpta
globala lagstiftningar inom området för hälsa och säkerhet är
drivande faktorer för tillväxten inom säkerhetsprodukter och
personlig skyddsutrustning. Marknadstillväxten för catering
och serveringsprodukter till hotell & restaurangnäringen drivs
huvudsakligen av antalet personer i sysselsättning, ändrade
matkonsumtionsvanor och striktare krav på hållbara engångs
artiklar.
En övergripande trend inom alla segment är en ökad efter
frågan på miljövänliga produkter och hållbara försörjnings
lösningar. Affärsområdet påverkas även av ett antal generella
omvärldsfaktorer, såsom konjunktur, valutaeffekter och råvarupriser.

OMSÄTTNING PER REGION, %
Sverige, 58%
Norden exkl. Sverige, 42%

Verksamhet
Facility, Safety & Foodservice har en ledande position i Norden.
Det huvudsakliga erbjudandet består av kundanpassade produkt- och logistiklösningar till aktörer inom städ & facility
management, hotell & restaurang och hälso- & sjukvård som
sparar tid och kostnader. Dessutom erbjuder affärsområdet ett
brett sortiment av personlig skyddsutrustning och kundanpassade
säkerhetskoncept till sjukvården, tillverkande industrier och verk
samheter med högriskmiljöer.
Affärsområdets kundbas är diversifierad med kunder i ett stort
antal branscher inom privat och offentlig sektor. Konkurrens
fördelarna utgörs av ett brett sortiment för samlade inköp,
pålitliga och hållbara försörjningskoncept, kundanpassade
e-handelslösningar, ett sammanhållet nordiskt erbjudande och
förmågan till snabb mobilisering vid uppstart av stora kontrakt.
Under 2021 gjordes ett framgångsrikt arbete att säkerställa
försörjning till hälso- & sjukvården. Vidare etablerades en nordisk
Key Account-struktur och viktiga framtidsinriktade projekt inom
sälj, logistik, IT och inköp kunde slutföras samtidigt som tidigare
års förvärvade bolag framgångsrikt integrerades.

Affärsområdet framåt
Facility, Safety & Foodservice har en tydlig strategi för att möta
de krav som ställs från marknaden och öka internationaliseringen
genom fortsatta förvärv. Med målet om lönsam tillväxt ska
affärsområdet stärka erbjudandet av hållbara kundlösningar,
bredda sortimentet av egna varumärken, effektivisera inköpen,
och fortsätta digitaliseringen av affärsprocesser.

NYCKELTAL
MEUR

2021

2020

Nettoomsättning

357,2

360,3

25,8

26,8

7,2

7,4

Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %
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VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

PRODUKTER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2021

FACILITY

SAFETY

FOODSERVICE

• Rengörings- och
hygienartiklar
• Utrustning och maskiner
för fastighetsskötsel
• Handdukar, näsdukar,
torkpapper och hållare
• Hudvårdsprodukter
• Påsar och säckar
• Desinfektionsmedel
• Sjukvårdsprodukter

• Arbetshandskar
och skyddsskor
• Huvud-, hörseloch ögonskydd
• Andningsskydd
• Arbetskläder
• Fallskydd

• Catering- och
serveringsartiklar
• Take-away produkter
• Tallrikar och fat
• Barartiklar
• Bägare
• Servetter

OptiGroup Årsredovisning 2021

– Framgångsrik integrering av tidigare års förvärv
– Nordisk KAM struktur
– Slutförande av framtidsinriktade projekt
– Säkerställd leveransförsörjning till hälso& sjukvården

FOKUS 2022
– V idareutveckla erbjudandet av hållbara
produkter och egna varumärken
– Effektivisering av inköpsprocesser
– Digitalisering och e-handelslösningar
– Organisk tillväxt och växa genom förvärv
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VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Packaging
Stark tillväxt och framflyttade positioner
i Norden och Benelux genom förvärv

Samtidigt som Packaging har varit ett affärsområde med intensiv förvärvsaktivitet har det också levererat en stabil organisk tillväxt och en stark lönsamhet under 2021. Bakomliggande drivkrafterna till resultatutvecklingen var en ökad efterfrågan på
packprodukter, stigande marknadspriser, kapacitet att säkra försörjningskällor, genomförda förvärv och en förbättrad affärsmix.

Marknad
Marknaden för sekundärförpackningar är kopplad till utvecklingen för industriell produktion och den växande trenden inom
e-handel. Efterfrågan påverkas även av ett antal övergripande
omvärldsfaktorer, såsom konjunktur, valutaeffekter och råvarupriser.
Kraven på hållbara förpackningslösningar som leder till effektivare resursanvändning och lägre klimatpåverkan ökar, samtidigt som efterfrågan på ”on-demand”-koncept tilltar för att
ersätta mer traditionella förpackningslösningar. Ytterligare trend
är att internationella kunder väljer att samordna sina inköp i allt
större utsträckning.
Den europeiska marknaden för packprodukter är fragmenterad med många lokala och regionala aktörer, vilket skapar möjligheter för distributörer som har kraft att konsolidera marknaden genom förvärv för att uppnå kundnärhet och skalfördelar.

Verksamhet
Affärsområdet är en ledande leverantör av förpackningsprodukter till små företag såväl som stora internationella koncerner.
Den huvudsakliga geografiska täckningen inkluderar Sverige,
Danmark, Finland, Belgien och Nederländerna. Utöver ett brett

OMSÄTTNING PER REGION, %
Sverige, 51%
Norden exkl. Sverige, 21%
Belgien och Nederländerna, 28%

standardsortiment av wellådor, emballageprodukter och packmaskiner består erbjudandet av skräddarsydda förpackningslösningar och logistikupplägg främst till tillverkande industrier,
transportnäringen och e-handelsföretag.
Affärsområdets konkurrensfördel består av starka värdeskapande försörjningskoncept med ett tydligt hållbarhetsfokus som
inkluderar översyn av förpackningsbehovet och packprocessen,
formgivning, lagerhållning av kundunika artiklar och en kundorienterad serviceorganisation.
I början av 2021 separerades packverksamheten inom Procurator till ett eget bolag under varumärket Pacudo. Under året
förvärvades bolagen PacsOn, Koemans Verpakkingen och
Vangby som betydligt flyttade fram affärsområdets position i
Norden och Benelux. Förvärvet av PacsOn var ett viktigt komplement till den existerande svenska verksamheten. Förvärvet av
Vangby innebar ett inträde på den danska marknaden och en
viktig pusselbit i att kunna erbjuda nordiska kunder ett komplett
maskinprogram för förpackning och emballering. Med Koemans
Verpakkingen etablerade sig affärsområdet som en ledande
aktör på den holländska packmarknaden.

Affärsområdet framåt
Packaging är idag ledande på den nordiska marknaden och strategin är att fortsätta växa med förvärv. Vidare ska affärsområdet
med målet om lönsam tillväxt, fortsätta utveckla hållbara värdeskapande kundlösningar och tillhandahålla helhetslösningar till
kundernas packprocess. Digitalisering av affärsprocesser, attraktiva e-handeslösningar, ökad inköpskoordinering och nyckelkundsbearbetning är ytterligare fokusområden framåt.

NYCKELTAL
MEUR

2021

2020

Nettoomsättning

248,7

149,4

18,2

7,7

7,3

5,2

Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %
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VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

PRODUKTER
• Kundanpassade och standardiserade
well- och emballage-förpackningar
• Sträckfilm och packband
• Tejp och förslutning
• Stötdämpande produkter
• Påsar och säckar
• Förpackningsutrustning och maskiner
• E-handelsförpackningar

OptiGroup Årsredovisning 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2021
• Träpallar
• Personlig skyddsutrustning
• Städ & facility management produkter

– Etablering av bolaget Pacudo på svenska marknaden
– Förvärv av PacsOn (SE), Koemans Verpakkingen
(NL) och Vangby (DK)

FOKUS 2022
– Hållbara förpackningslösningar
– Digitalisering och e-handelslösningar
– Effektivisering av inköpsprocesser
– Organisk tillväxt och växa genom förvärv
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VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Paper & Business Supplies
Ökad diversifiering och tydligt fokus på
digital transformation

Paper & Business Supplies såg under året en återhämtning i
efterfrågan, främst drivet av lättnader i pandemirestriktioner.
Kraftigt ökade produktionskostnader hos producenter av fiberbaserade produkter i kombination med ökad efterfrågan ledde
till kraftiga prisjusteringar uppåt vilket hade en positiv inverkan
på lönsamheten för affärsområdet. I linje med gruppens strategi
att utgöra en plattform för förvärv inom städ & hygien och
packsegmentet utanför Norden, förvärvades under året bolagen
Trend Papir och Avodesch.

Marknad
Marknaden för grafiska specialprodukter visar på en underliggande tillväxt och påverkas positivt av den övergripande trenden att ersätta plast till förmån för återvinningsbara och hållbara pappersbaserade förpackningar. Men också av det växande
behovet av specialprodukter för butikskyltning, utomhusreklam
och andra typer av applikationer inom visuell kommunikation.
Till följd av ändrade mediakonsumtionsmönster och ökad digitalisering visar marknaden för bestruket och obestruket finpapper
på en nedåtgående trend.

Verksamhet
Paper & Business Supplies har en ledande marknadsposition och
är nummer ett eller två på merparten av sina 16 marknader.
Kärnerbjudandet består av effektiva försörjningslösningar för
finpapper, kontorspapper, grafisk kartong och grafiska specialprodukter till främst tryckerier och konverterare under varu
märket Papyrus. Under varumärket Scaldia marknadsförs städ

OMSÄTTNING PER REGION, %
Sverige, 9%
Norden exkl. Sverige, 13%
Schweiz, 18%
Nederländerna, 17%
Övriga Europa, 43%
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och hygienprodukter, kontorspapper, personlig skyddsutrust
ning och packprodukter till återförsäljare och butikskedjor.
Utöver detta erbjuds en bred palett av tjänster som underlättar
kundernas vardag.
Affärsområdets starka europeiska närvaro utgör en plattform
för fortsatt expansion inom segmenten för städ & hygien och
förpackningslösningar utanför Norden. Årets förvärv av bolagen
Trend Papir och Avodesh är exempel på hur affärsområdets
bolagsledningar med lokal marknadskännedom medverkat till
gruppens tillväxtagenda.
Under året etablerades ett kompetenscentrum för affärsområdets digitala transformation med ambitionen att bli den mest
kundfokuserade, pålitliga och effektiva digitala partnern.

Affärsområdet framåt
Paper & Business Supplies ska med målet om ökad lönsamhet
och positiva kassaflöden diversifiera verksamheten mot segment
med högre tillväxt för att därigenom minska beroendet av standardiserade volymprodukter. Det innebär vidareutveckling av
erbjudandet kring grafiska specialprodukter såsom kartong, tekniska specialprodukter, färgat paper och viscom. Affärsområdet
ska samtidigt fokusera på utvecklingen av värdeskapande digitala kundverktyg med en stark digitala plattform som bas.
Genom att främja produkter och tillämpningar baserade på
returfiber och träfibrer från hållbara källor bidrar affärsområdet
till ett miljömässigt och ansvarsfullt användande av naturens
resurser.

NYCKELTAL
MEUR

2021

2020

Nettoomsättning

476,9

452,3

21,4

15,2

4,5

3,4

Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %
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VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

PRODUKTER
•
•
•
•
•
•
•

Bestruket träfritt papper (CWF)
Obestruket träfritt papper (UWF)
Bestruket trähaltigt papper (CME)
Returfiberbaserat papper
Färgat papper
Kreativt effektpapper
Självhäftande vinylfilm, omslagsfilm
och s yntetiska material för digitaltryck
• Carbonless

OptiGroup Årsredovisning 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2021
• Kuvert
• Grafisk kartong och
förpackningskartong
• Förpackningsprodukter
• Förpackningsutrustning
• Personlig skyddsutrustning
• Städ & facility management produkter
• Cateringartiklar

– Etablering av ett kompetenscentrum för digital transformation
– Uppdaterad säljprocess och modell för kundbearbetning
– Förvärv av Trend Papir (HU) och Avodesch (NL) inom
städ & hygien

FOKUS 2022
– T jänster och försörjningslösningar med högt kundvärde
– Digital transformation
– Fortsatt diversifiering av verksamheten
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Affärsområde Facility, Safety & Foodservice

CASE MAX BURGERS

Hållbarhetsfokuserad
rådgivning
MAX Burgers, som är en svensk familjeägd restaurangkedja med över 170 restauranger, har en tydlig ambition
att vara ett hållbart företag och en förebild i branschen.
I samarbete med Pac sker en kontinuerlig utveckling av
hållbarheten i restaurangkedjans serveringsprodukter.
År 2008 blev MAX världens första restaurangkedja att klimatmärka menyn och klimatkompensera alla utsläpp till 100 procent
från lantbrukarens jord till gästens bord. Sedan 2018 är MAX som
första matföretag i världen klimatpositivt, vilket innebär att företaget binder mer klimatgaser genom trädplantering än hela värdekedjan släpper ut. För att möta sina högt ställda hållbarhetsmål
samarbetar MAX med OptiGroups svenska dotterbolag Pac för
att kontinuerligt utveckla hållbarheten i sina serveringsprodukter.
MAX:s engångsartiklar granskas fortlöpande med avseende på
volym, vikt och material med den tydliga gemensamma ambitionen att ständigt hitta bättre alternativ med lägre klimatpåverkan
och därmed överträffa marknadens förväntningar och krav.

Affärsområde Packaging

CASE MERCAMER OCH EKO-SYSTEEMI

Miljömässigt ansvarsfulla
förpackningsval
Förpackningsspecialister vänder sig till OptiGroup för
att lösa sina utmaningar hur man bäst kombinerar
funktionella förpackningar med miljömässigt ansvarsfulla val – oavsett om det handlar om att minska CO2utsläppen, minska mängden plast, byta till biologiskt
nedbrytbara eller förnybara material eller transportoptimera well-förpackningar.
Mercamer, ett OptiGroup-företag i Finland, och deras EkoSysteemi-koncept är ett bra exempel på hur bolagen hjälper kunderna till hållbara förpackningslösningar som både sänker kostnader och sparar miljön. Hållbara förpackningar har inte ett rätt
material eller en vedertagen lösning som passar alla. I värsta fall
kan en felaktigt vald ”grön” lösning vara skadlig för miljön. Med
EkoSysteemi-konceptet sätter Mercamer tydliga indikatorer för
varje produkt och lösning för att verifiera konkreta miljöförbättringar. Genom att optimera materialval, produkter och utrustning har Mercamer i snitt kunnat minska CO2-utsläppen med
mer än 40 procent för sina EkoSysteemi-kunder.
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RISKHANTERING

Proaktivt arbete kring
risk och riskhantering
OptiGroup är exponerat mot ett antal risker som kan ha en betydande
påverkan på koncernens verksamhet och resultat. En god förståelse för dessa
risker, samt kontinuerlig uppföljning skapar goda förutsättningar för
en effektiv riskhantering.

Riskhantering
OptiGroup har ett proaktivt förhållningssätt till risk och arbetar
därför aktivt enligt bolagets policy med att förebygga och minska
effekterna av de faktorer som kan ha negativ inverkan på koncernens möjligheter att nå de uppsatta strategiska målen.
OptiGroups koncernledning genomför årligen en systematisk
kartläggning och analys av koncernens risker samt ser över strategin för att hantera dem. Arbetet följs upp löpande under året.

OptiGroup Årsredovisning 2020

Riskarbetet övervakas av styrelsen och revisionsutskottet, samt
leds på operativ nivå av vd. Arbetet med att hantera risker sker
utifrån OptiGroups decentraliserade struktur, där respektive
affärsområde äger riskerna inom sina respektive områden.
Riskerna är indelade i tre områden som täcker strategiska,
operativa och finansiella risker. På kommande sidor berörs de
risker som koncernen bedömt som mest relevanta.
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STRATEGISKA RISKER
RISKOMRÅDE

SANNOLIKHET

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

Fragmenterad marknad med hård konkurrens
Många konkurrenter, varumärken och produkter innebär att marknadsvillkor ständigt förändras.

OptiGroup följer och analyserar utvecklingen på respektive marknad och gör anpassningar vid behov.

Nya affärsmodeller
Konkurrenters erbjudande av nya affärsmodeller.

OptiGroup har stort fokus på digitalisering. Vidare
analyseras position på respektive marknad och
anpassningar görs vid behov.

Efterlevnad av lagar, förordningar och handelsregler
Brott mot lagstiftning avseende exempelvis handels
restriktioner, konkurrensrätt, anti-korruption och
dataskyddsförordningar.

OptiGroup har nolltolerans avseende brott mot dessa
regelverk vilket bl.a. uttrycks i koncernens uppförande
kod. Nödvändiga åtgärder vidtas vid eventuella över
trädelser. OptiGroup har också styrande dokument i
form av policys, direktiv o.s.v. som måste efterlevas.
I syfte att öka medvetenhet och kunskap om lagar och
interna styrande dokument genomförs utbildningar
för relevanta målgrupper.

Hållbarhet i leverantörskedjan
Anlitande av leverantörer, inklusive underleverantörer,
agenter och distributörer, som inte respekterar koncernens uppförandekod och har undermålig hållbarhetsprestanda.

OptiGroup har en uppförandekod som alla leverantörer måste följa. Koncernen har strikta inköpsprocesser
där hållbarhet är en del av bedömningen.

Förvärvsprocessen
Brister i förmågan att före förvärv upptäcka väsentliga
problem, till exempel avseende ekonomisk intjänings
förmåga, oegentligheter eller viktiga hållbarhets
aspekter.

OptiGroup har implementerat förvärvs- och integrationsprocesser och förvärv genomförs av personer med
stor förvärvserfarenhet samt med stöd av specialister
inom till exempel juridik och ekonomi.

Medarbetarengagemang
Hög grad av förändring kan påverka medarbetar
engagemang och leda till förlust av nyckelkompetens.

OptiGroup genomför kontinuerligt aktiviteter för att
öka medarbetarengagemang och agerar baserat på
resultat av nöjdhetsundersökningar. Arbetar aktivt
med att identifiera och bibehålla nyckelkompetens.

Leverantörsberoende
Leveransförmåga till kund kan påverkas av att alternativa leverantörer saknas.

Har nära samarbete med viktiga leverantörer och
arbetar aktivt med att säkerställa alternativa leverantörer när det bedöms relevant.

Låg
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PÅVERKAN

Strukturella förändringar
Strukturella förändringar i försörjningskedjan genererar
både möjligheter och risker i form av sammanslagningar bland konkurrenter, leverantörer och kunder,
samt förändring av leverantörers kanalstrategier.

Medel

Hög
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RISKHANTERING

OPERATIVA RISKER
RISKOMRÅDE

SANNOLIKHET PÅVERKAN

HANTERING

Prispress och fluktuationer i produktpriser
Brister i förmågan att föra vidare kraftiga och oväntade
prisstegringar i inköp till kunder.

OptiGroup arbetar med att kontinuerligt förbättra
sina säljprocesser för att upprätthålla relevanta prissättningsmodeller till sina kunder.

Förmåga att behålla kunder
Brister i förmågan att bibehålla befintlig kundbas med
stor geografisk spridning.

OptiGroup genomför kundundersökningar för att förstå hur bolaget är positionerat, för att stärka interaktionen med kunderna och upprätthålla ett attraktivt
erbjudande.

IT och datasäkerhet
Ett större IT-haveri eller IT-angrepp kan leda till avbrott
i verksamheten och medföra förlust av data eller brott
mot dataskyddsbestämmelser.

OptiGroup lägger ut drift av IT-system och säkerställer
hög kvalitet och tillgänglighet genom serviceavtal,
back-up rutiner, brandväggar och lagring på flera olika
ställen. Användning av brandväggar som säkerhets
testas och v erifieras årligen av en tredje part.
OptiGroup har försäkringsskydd för verksamhetsavbrott. Vidtagande av åtgärder och införande av processer för att säkerställa efterlevnad av det allmänna
dataskyddsdirektivet (GDPR).

Driftstörningar i lager och distribution
Större och längre driftstörningar i vår leveransförmåga
till kund.

Bolagen inom OptiGroup arbetar med att kontinuerligt förbättra sina logistikprocesser och planering för
att upprätthålla hög driftsäkerhet.

Externa chocker
Geopolitiska risker, naturkatastrofer, terrorism,
pandemier, etc.

Arbetar ständigt med att stärka koncernens kontinuitets
arbete.

FINANSIELLA RISKER
RISKOMRÅDE

SANNOLIKHET

PÅVERKAN

HANTERING

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

OptiGroups bolag är verksamma inom många olika
branscher, marknadssegment och geografier vilket
dämpar e
 ffekterna av denna risk. Den decentraliserade styrmodellen innebär att koncernen har en god
anpassningsförmåga genom att beslut tas snabbt och
verksamhetsnära.

Finansiella risker
Avser i första hand valutarisk, ränterisk, finansieringsrisk samt kreditrisk.

Riskhantering regleras av en av styrelsen fastställd
finanspolicy. Avseende kreditrisk tillämpar alla affärsområden strikta processer för kreditkontroll och kund
övervakning där försäljnings- och kreditkontrollavdelningar samarbetar. Paper & Business Supplies har en
affärsområdestäckande kreditförsäkring.

Låg
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Bolagsstyrning
OptiGroups bolagsstyrning avser hur koncernen styrs och leds.
En god bolagsstyrning är en viktig del i att säkerställa att bolaget sköts
på ett hållbart och ansvarfullt sätt i enlighet med tillämpliga lagar och regler
samt att bolaget når uppsatta mål och strategier.

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.
Aktieägarna
OptiGroup ägdes vid årets slut av Altor II Fund OG Holdco Limited
(41 procent), Ply Acquisition AB (40 procent), RoosGruppen AB (14
procent) och övriga (5 procent).
Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet och årsstämma
hålls en gång per år i enlighet med 9§ i bolagsordningen. På års
stämman fastställs resultat- och balansräkning samt disposition av
bolagets resultat. Vidare fattas beslut om ansvarsfrihet för styrel
sens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter
och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.
Styrelsen
Styrelsen övervakar driften och verksamhetsledningen av
OptiGroup och godkänner viktiga beslut som rör affärsstrategi,
investeringar, organisation och finansiering. Styrelsen har lång
och omfattande erfarenhet av distributionsverksamhet, finans,
marknadsföring, kapitalmarknader och stora internationella
företag. A
 rbetet i styrelsen stöds av två utskott, ersättningsutskott
och revisionsutskott.
Vid årets slut bestod styrelsens ordinarie ledamöter av Johan Sjö
(ordförande), Jan Johansson, Bengt Maunsbach, Håkan Roos och
Live Haukvik.
Till följd av OptiGroups förändrade koncern- och ägarstruktur
utsågs under våren 2022 en ny styrelse för koncernen bestående
av Sören Gaardboe (ordförande), Thomas Eriksson och Mattias
Hallendorff. Den nya styrelsen tillträdde i samband med en extra
årsstämma den 16 mars, 2022. Detta innebar att den tidigare sty
relsen, vilken var verksam under kalenderåret 2021, vid samma tid
punkt lämnade sina uppdrag inom koncernen.
Ersättningsutskott
Styrelsen har ett ersättningsutskott som ansvarar för att lämna
rekommendationer till styrelsen avseende ersättning till ledande
befattningshavare samt allmänna ersättningsfrågor.
Vid årets slut bestod ersättningsutskottet av Johan Sjö (ordfö
rande) och Bengt Maunsbach.

Revisionsutskott
Styrelsen har ett revisionsutskott till stöd för att säkerställa att
krav kopplat till bl.a. riskbedömning, internkontroll, redovisning,
finansiell rapportering samt revision uppfylls. Det ger också
rekommendationer om utnämning av externa revisorer.
Vid årets slut bestod revisionsutskottet av Live Haukvik (ordfö
rande), Johan Sjö, Bengt Maunsbach, Jan Johansson och Håkan
Roos. R
 evisionsutskottet har under 2021 haft fyra möten.
Styrelsens arbete under året
Före varje styrelsemöte sänds en agenda ut till styrelseledamöterna
med fördjupad information om ärenden som ska behandlas. Styrel
sen behandlar vid varje ordinarie möte den finansiella utvecklingen
och får av koncernchef och CFO en uppdatering om bolagets
utveckling och hur den stämmer överens med bolagets affärsstra
tegi. Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas även förvärvsrela
terade frågor och viktiga pågående strategiska projekt.
Styrelsen hade 13 möten under 2021. Ett möte i april hölls för
att fastställa årsbokslutet/årsredovisningen 2020 och i anslutning
till årsstämman den 28 april 2021 hölls det konstituerande
styrelsemötet. I augusti hölls ett möte för att tillsammans med
koncernledningen diskutera och fastställa den strategiska inrikt
ningen för de kommande åren. Affärsplanen för 2022 fastställdes
på styrelsemötet i december.

Styrande organ
AKTIEÄGARE
VID BOLAGS
STÄMMA
EXTERN
REVISION
REVISIONS
UTSKOTT

STYRELSE

CFO

VD OCH
KONCERNCHEF

ERSÄTTNINGS
UTSKOTT

KONCERN
LEDNING
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Verkställande direktör (vd)
Vd och koncernchef deltar i alla styrelsemöten och ansvarar för
den löpande förvaltningen av bolaget enligt vd-instruktionen som
utfärdats av styrelsen. Det åligger vd att säkerställa att bolagets
redovisningsmetoder uppfyller alla lagkrav och att finansiella frå
gor hanteras på ett tillförlitligt sätt. Dessutom övervakar vd beslut
om nyckelpersoner och andra viktiga operativa frågor.

revisionsutskottsmöten samt vid årsstämman och då redogjort för
sina iakttagelser från granskningen av intern kontroll och årsbokslut
2020.
Revisionen omfattar en lagstadgad årlig revision av OptiGroup
ABs årsredovisning och koncernredovisning, lagstadgad revision av
moderbolag och väsentliga dotterbolag, revision av interna rapport
paket samt årsbokslut.

Koncernledning
Koncernchefen tillsammans med OptiGroups koncernledning utgör
det beslutande organet med ansvar för att leda bolaget. OptiGroups
koncernledning ger bolaget ett forum för högsta ledningen att pla
nera verksamheten, dela information och justera affärsmål, samt
uppfylla OptiGroups krav på bolagsstyrning. Mötena leds av kon
cernchefen och koncernledningen består av CFO, SVP M&A, SVP
Corporate Development & Communication samt affärsområdes
chefer som alla rapporterar direkt till koncernchefen. Koncernled
ningen har regelbundna möten för att behandla marknads
utveckling, lönsamhet, resultatuppföljning, förvärv, investeringar,
affärsstrategi och väsentliga beslut rörande den löpande verksam
heten. För beslutanderätten beträffande investeringar samt finans
ieringsfrågor, gäller styrelsens fastställda regler.
Respektive affärsområde har en ledningsgrupp som leds av
affärsområdeschefen. Inom affärsområdena utbyts kontinuerligt
erfarenheter och bästa praxis för att förverkliga synergier inom
försäljning, inköp, logistik, administration och hållbarhet. Det
löpande operativa ansvaret åligger dotterbolagens ledningar
och deras operativa team.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör grunden för intern kontroll. OptiGroups
kontrollmiljö består bland annat av organisationsstruktur, befogen
heter och ansvar som dokumenterats i styrande dokument.
OptiGroups styrande dokument i form av policyer, direktiv, rikt
linjer och manualer hålls löpande uppdaterade och kommuniceras
via relevanta kanaler till koncernens medarbetare. Ledande befatt
ningshavare åläggs i en årlig certifieringsprocess att bekräfta
implementering och efterlevnad av bolagets styrande dokument.
Eventuella brister fångas i en avvikelserapportering, där varje avvi
kelse har en åtgärdsplan som säkerställer att bristen åtgärdas.
Internkontroll säkerställer att den finansiella rapporteringen är
korrekt. OptiGroup har ett kontrollramverk som omfattar de mest
väsentliga riskerna som identifierats avseende finansiell rapportering.
Kontrollaktiviteterna utförs kontinuerligt och årligen sker en självut
värdering som bedömer kontrollernas utformning samt huruvida
kontrollerna utförts korrekt. Resultatet av självutvärderingen rappor
teras till revisionsutskott och styrelse.
Detaljerade analyser och uppföljning mot budget och prognos
kompletterar kontrollerna. Ekonomifunktioner med funktionellt
ansvar för redovisning, rapportering och analys av finansiell utveck
ling finns i moderbolaget och på affärsområdesnivå samt i större
dotterbolag. System och rutiner säkerställer att finansiella rapporter
kan skapas. Samtliga bolag rapporterar i koncernens konsoliderings
system och finansiella rapporter upprättas månadsvis.

Revisorer
Revisorerna utses av bolagstämman och väljs per år. OptiGroup har
valt EY som revisionsföretag med Heléne Siberg Wendin som
huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor har deltagit på tre

Styrelsens sammansättning vid årets slut
Namn

Invald

Närvaro
Oberoende

Revisions
utskott

Ersättnings
utskott

Styrelsemöten

Revisions
utskott

Ersättnings
utskott

Johan Sjö

2018

ja

ja

ja

13/13

4/4

2/2

Jan Johansson

2018

nej

ja

nej

13/13

4/4

—

Bengt Maunsbach

2008

nej

ja

ja

13/13

4/4

2/2

Håkan Roos

2017

nej

ja

nej

9/13

3/4

—

Live Haukvik

2021

ja

ja

nej

7/8

3/3

—

Förändringar i styrelsesammansättningen: I samband med styrelsemötet i juni 2021 valdes Live Haukvik in som ledamot
i styrelsen och revisionsutskottet.
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Viktiga händelser i styrelsen 2021

DECEMBER
Finansiell utveckling,
förvärvsrelaterade frågor och
uppdatering pågående strate
giska projekt.

FEBRUARI

Godkännande av affärsplanen
för 2022.

Finansiell utveckling, förvärvs
relaterade frågor och uppdatering
pågående strategiska projekt.

NOVEMBER

Godkännande av förvärvet av
Trend Papir.

Riskutvärdering och godkän
nande av förvärvet av Avodesch.

N

OKTOBER
Finansiell utveckling, förvärvs
relaterade frågor och upp
datering pågående strategiska
projekt.
Godkännande av förvärvet av
Vangby.
Godkännande av koncernens
policyer.

D

J

MARS

F

O

M
2021

S

A
A

AUGUSTI
Finansiell utveckling och förvärvs
relaterade frågor, samt strategisk inrikt
ning 2022–2024.
Godkännande av förvärvet av Koemans
Verpakkingen.

Beslut årsstämman 2021

J

J

Finansiell utveckling, förvärvs
relaterade frågor och uppdatering
pågående strategiska projekt.
Godkännande av förvärvet av
PacsOn.

APRIL
Finansiell utveckling, förvärvs
relaterade frågor och uppdatering
pågående strategiska projekt.

M

Årsredovisning 2020 antogs samt
disponering av årets resultat.
Konstituerande styrelsemöte efter
årsstämman.

JUNI
Finansiell utveckling förvärvs
relaterade frågor och uppdatering
pågående strategiska projekt.

Konstituerande
styrelsemöte 2021

• Fastställande av resultat- och balansräkning.
• Ansvarsfrihet åt styrelsen och vd för räkenskapsåret
2020 beviljades.
• Omval av ordförande och av ledamöterna Bengt
Maunsbach, Jan Johansson och Håkan Roos.
• Beslut om omval av EY som revisionsbolag.

• Omvalda styrelseledamöter höll sitt första möte.
• Arbetsordning för styrelsen antogs samt
vd-instruktion.
• Val av ledamöter till revisionsutskottet och
ersättningsutskottet.

• Fastställande av styrelsearvoden.
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Koncernledning

SÖREN GAARDBOE

THOMAS ERIKSSON

JENS JAKOB ZAHLE

Vd och koncernchef

CFO

Senior Vice President M&A

Född 1964.

Född 1976.

Född 1971.

Magisterexamen i Juridik från Köpen
hamns Universitet och Kandidatexamen
i Finans och Företagsekonomi från
Handelshögskolan i Köpenhamn.

Magisterexamen i Ekonomi från
Handelshögskolan i Göteborg.

Magisterexamen i Ekonomi från
Köpenhamns universitet samt Magister
examen i Företagsekonomi och Revision
från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Anställd sedan 2006.
Tidigare befattningar: COO OptiGroup,
SVP Papyrus, vd för dotterbolag inom
ISS, SVP Telia Denmark, direktör
BG Bank.
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Anställd sedan 2021.
Tidigare befattningar: CFO på Latour
Industries, CFO på Stena Technoworld,
ledande befattningar inom finans på
Forbo Flooring Systems och Volvo Cars.

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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MAGNUS KARLSSON

JESPER HALL

NIKLAS JÄRBUR

TORBJÖRN STOCKMAN

Senior Vice President Facility,
Safety & Foodservice

Senior Vice President P
 ackaging

Senior Vice President Paper
& Business Supplies

Född 1969.

Kandidatexamen i Finans och
Företagsekonomi från IHM Busi
ness School samt Ledarskap från
Stockholms Universitet.

Född 1964.

Senior Vice President
Corporate Development
& Communication

Anställd sedan 2018.

Tidigare befattningar: Vd Papyrus
Nordics & Baltics, försäljnings
direktör på Stora Enso.

Magisterexamen i Ekonomi från
Stockholms Universitet.
Anställd sedan 2017.
Tidigare befattningar: Vd Pac-
Production Sweden AB, Koncern
chef Förvaltnings AB Väster
staden, Affärsområdeschef AB
Tingstad Papper.

OptiGroup Årsredovisning 2021

Född 1969.

Tidigare befattningar: Vd
Brammer Nordics, affärsområdes
chef Papyrus Supplies samt olika
ledande befattningar och vdpositioner.

Examen i Industriell Marknads
föring från IHM Business School.
Anställd sedan 2011.

Född 1961.
Civilingenjör i Industriell Ekonomi
från Chalmers Tekniska Högskola.
Anställd sedan 2010.
Tidigare befattningar: Accenture,
SIAR-Bossard.
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2021 var ett mycket starkt år
för OptiGroup med förbättrad
lönsamhet och god tillväxt
inom flera segment.
THOMAS ERIKSSON, CFO
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för OptiGroup AB, org.nr. 556717-6135, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
1 januari 2021–31 december 2021 och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2021–31 december 2021.

Koncernen
OptiGroup är en ledande europeisk distributionskoncern av förbrukningsvaror till B2B-kunder. Bolagen inom koncernens tre affärsområden, Facility, Safety & Food Service, Packaging och Paper & Business
Supplies erbjuder kundanpassade försörjningslösningar till aktörer
främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso& sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn. Koncernen
är idag representerad i 16 europeiska länder och ger support till mer
än 90 000 kunder.
Affärsområde Facility, Safety & Foodservice är ledande i Norden
och erbjuder kundanpassade produkt- och logistiklösningar till
aktörer inom professionell lokalvård, hotell och restaurang och hälsooch sjukvård. Dessutom erbjuds ett brett sortiment av arbetskläder
och personlig skyddsutrustning ihop med kundanpassade säkerhetskoncept för säkrare arbetsplatser.
Affärsområde Packaging är en ledande leverantör av förpacknings
produkter i Norden och Benelux, där erbjudandet består av kund
anpassade förpackningslösningar främst till tillverkande industri,
transportnäringen och e-handelsföretag, samt ett brett standard
sortiment av wellådor, emballageprodukter och packmaskiner.
Affärsområde Paper & Business Supplies är en ledande leverantör
av grafiska specialprodukter och grafiskt papper till europeiska
tryckeribranschen och en betydande europeisk distributör av kontors
papper. Dessutom erbjuds försörjningslösningar kring brett sortiment
av städ-, hygien- och förpackningsprodukter till återförsäljare och
butikskedjor.
Koncerngemensam verksamhet bedrivs i moderbolaget.
Marknadsöversikt
Över en konjunkturcykel är koncernens ambition att växa med minst
10 procent årligen som en kombination av organisk tillväxt och förvärv.
Den underliggande tillväxt som tidigare setts för städ & hygien
produkter, personligt skydd, HoReCa-artiklar samt förpackningslösningar fortsätter att vara stabil. Även efterfrågan på grafiska specialprodukter fortsätter att öka drivet av behovet att byta ut plast mot
mer hållbara och biologiskt nedbrytbara produkter, bland annat
baserade på papper. Dock fortsätter trenden med minskat behov av
bestruket och obestruket papper drivet av förändrat mediakonsum
tionsmönster samt ökad digitalisering.
Den organiska tillväxten uppgick under året till 3,7 procent och
total tillväxt uppgick till 12,4 procent. Koncernen har dessutom förvärvat flertalet bolag inom de aktuella marknadssegmenten vilket
bidragit med 7,9 procent i tillväxt. Totalt ökade OptiGroup sin
omsättning med 118,1 miljoner euro till 1 067,2 miljoner euro.
Förvärv och avyttringar
Förvärvstakten var hög under 2021, framförallt inom affärsområde
Packaging. I juni förvärvades PacsOn vilket gjorde OptiGroup till
marknadsledande inom förpackningslösningar i Sverige. I september
förvärvades Koemans Verpakkingen i Nederländerna vilket ytter
ligare stärkte positionen i Benelux. Vangby i Danmark och Sverige
förvärvades i oktober för att bredda maskinprogrammet för förpack-
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ningar och emballering samt kunna erbjuda nordiska kunder detta
även i Danmark.
I början av året förvärvades även Trend Papir i Ungern (inkråm)
samt i december Avodesch i Nederländerna inom Paper & Business Supplies. Dessa förvärv är ett tydligt exempel på hur koncernen drar nytta av lokala bolagsledningars kunskap och marknads
kännedom för att stötta gruppens fortsatta expansion inom
tillväxtområden.
Under perioden avyttrades även koncernens sista kvarvarande
verksamhetsfastighet i Tyskland som en konsekvens av försäljningen av den tyska pappersverksamheten 2019.
Resultat och finansiell ställning
Under 2021 uppgick nettoomsättningen i koncernen till totalt
1 067,2 miljoner euro (949,1), en förändring på 12,4 procent (–7,6).
Nettopåverkan från förvärvad verksamhet var 7,9 procent (0,8).
Förändringar i valutakurserna påverkade omsättningen positivt
med 1,0 procent (–0,7). Rörelseresultatet ökade med 88,2 procent
till 41,4 miljoner euro från 22,0 miljoner euro.
Det förbättrade rörelseresultatet berodde främst på en återhämtning efter pandemin på de marknader där koncernen är närvarande.
Justerad EBITA ökade med 15,8 miljoner euro 2021 till 58,5 miljoner euro jämfört med 42,7 miljoner euro föregående år och den
justerade EBITA-marginalen ökade till 5,5 procent (4,5). Under
året bidrog förvärvade verksamheter med 6,3 miljoner euro (0,1).
I EBITA ingår jämförelsestörande poster för 2021 om –10,8 miljoner euro (–14,0). Kostnader avser främst omstruktureringar, integrations- och transaktionskostnader.
Finansnettot uppgick till –11,8 miljoner euro 2021 jämfört med
1,1 miljoner euro under 2020. Avkastningen på koncernens konvertibellån redovisas i finansnettot och uppgick till 0,8 miljoner euro.
Resultatet före skatt uppgick till 29,6 miljoner euro jämfört med
23,1 miljoner euro under 2020.
Årets resultat uppgick till 15,2 miljoner euro jämfört med 17,7
föregående år. Skatt på årets resultat uppgick till –14,4 miljoner
euro (–5,4) och motsvarande en effektiv skattesats om 48,6 procent (23,4). Årets skatt påverkas i stor utsträckning av justeringar
hänförliga till tidigare år avseende Tyskland (se vidare not 9).
Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till
39,2 miljoner euro (33,2). Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld och leasingskuld utgjorde 76,9 miljoner euro (1,7).
Koncernens nettolåneskuld uppgick till 98,2 miljoner euro (20,1).
Nettolåneskuld, exklusive leasingskuld, uppgick till 21,5 miljoner
euro (–47,8). Soliditeten var 44 procent (54) räknat på redovisat
eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Kassaflödet från
den löpande verksamheten före investeringar uppgick till totalt
42,4 miljoner euro (54,9). Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet var –10,0 miljoner euro (15,0). Nettokassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till –91,4 (–4,9) miljoner euro.
I detta ingår betalningar för förvärvad verksamhet med –101,9
miljoner euro (–2,5). Förvärven har finansierats av befintlig kassa
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och kassaflöde som genererats under året samt via banklån. Årets
kassaflöde uppgick därmed till 5,9 miljoner euro, jämfört med 7,8
miljoner euro under 2020. För ytterligare information, se sidan 50.

Anställda
Det genomsnittliga antalet heltidsanställda i koncernen under
2021 var 1 632 (1 541), varav i utlandet 995 (1 015). Via förvärv
har 198 (45) anställda tillkommit och i övrig verksamhet har antalet
anställda minskat med 107 (105) personer. Antalet olyckor som
lett till frånvaro uppgick till 5,7 (3,4) per en miljon arbetstimmar.
Total sjukfrånvaro inom koncernen var 3,2 procent (3,4). Andelen
kvinnliga medarbetare i koncernen var 38 procent (38). Uppgifter
om löner och ersättningar lämnas i not 7.

Facility, Safety & Foodservice Solutions
Facility, Safety & Foodservice nettoomsättning under 2021 uppgick
till 357,2 miljoner euro (360,3) en minskning med 0,9 procent jämfört med föregående. Justerad EBITA uppgick till 25,8 miljoner euro
(26,8) och justerad EBITA-marginal uppgick till 7,2 procent (7,4).
Förändringen beror främst på utvecklingen kopplat till pandemin.

Valutaexponering
Dotterbolagens försäljning och inköp i utländska valutor balanseras
genom koncernens gemensamma finansfunktion. På balansdagen
fanns valutaterminskontrakt uppgående till netto 0,5 miljoner
euro (–1,6). För mer information se not 16.

Packaging
Under 2021 uppgick nettoomsättningen för Packaging till 248,7
miljoner euro (149,4), en ökning med 66,5 procent jämfört med
föregående år. Justerad EBITA uppgick till 18,2 miljoner euro (7,7)
och justerad EBITA-marginal uppgick till 7,3 procent (5,2). Den
positiva utvecklingen är dels driven av flertalet framgångsrika förvärv, dels av utvecklingen av pandemin under året.

Risker
Ägande av flertalet bolag inom olika marknadssegment inom B2B
distribution leder till en god riskspridning för verksamheten. En
beskrivning av finansiella instrument och riskhantering finns i not
16 samt under Risk Management på sidorna 33–36.

Paper & Business Supplies
Paper & Business Supplies nettoomsättning för 2021 uppgick till
476,9 miljoner euro (452,3), vilket är en ökning med 5,4 procent
jämfört med föregående år. Justerad EBITA blev 21,4 miljoner euro
(15,2) och justerad EBITA-marginal uppgick till 4,5 procent (3,4).
Förbättringen är främst hänförbar till minskade restriktioner kopplat till pandemin.

Transaktioner med närstående
Några transaktioner med närstående som väsentligen påverkat
koncernens resultat och ställning finns inte.
Styrelsens arbete
Styrelsen i OptiGroup bestod av fem ordinarie ledamöter. Inga
suppleanter finns. Samtliga ledamöter är valda för ett år. Ingen
ledamot innehar något operativt uppdrag i koncernen. Sekre
terare i styrelsen är koncernens CFO. Vid årsstämman 2021 valdes
Johan Sjö till styrelsens ordförande. Styrelsen har även utsett två
utskott, Revisionsutskott samt Ersättningsutskott.

Investeringar
Under perioden uppgår investeringar i materiella anläggningstillgångar till 2,9 miljoner euro (2,3).
Moderbolaget
OptiGroup AB (moderbolagets) resultat efter finansiella poster uppgick till –13,2 miljoner euro (–12,9). Moderbolagets soliditet uppgick
till 65 procent (82).

Nyckeltal, miljoner euro

2021

2020

2019

2018

2017

1 067,2

949,1

1 026,7

1 038,0

1 495,4

—

—

299,9

561,1

—

EBITA

47,7

28,7

36,0

35,7

37,4

Justerad EBITA

58,5

42,7

37,0

46,9

49,8

Nettoomsättning
Nettoomsättning från avvecklad verksamhet

Justerad EBITA-marginal, %

5,5

4,5

3,6

4,5

3,3

Rörelseresultat

41,4

22,0

28,5

26,6

25,6

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

15,2

17,7

20,6

19,3

13,8

—

—

–10,7

–8,4

—

Resultat per aktie före utspädning, euro

0,84

0,97

1,13

1,09

0,81

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,84

0,97

1,13

1,09

0,74

Kassaflöde från den löpande verksamheten

42,4

54,9

40,6

32,6

18,9

Nettoskuld/-kassa

98,2

20,1

42,0

63,6

22,8

Balansomslutning

779,2

605,0

657,4

683,2

653,0

Eget kapital

342,6

324,4

305,7

295,9

287,4

Soliditet, %

44

54

47

43

44

1 632

1 541

1 601

1 586

2 026

Årets resultat från avvecklad verksamhet

Genomsnittligt antal anställda
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Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning som reglerar styrelsens sammanträden, utskottens arbete, ärenden som ska tas upp
vid dessa sammanträden, arbetsfördelning mellan styrelsen och
verkställande direktören samt vissa övriga frågor. I instruktion till
verkställande direktören regleras dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen. Styrelsen har hittills
under verksamhetsperioden haft sex ordinarie möten utöver det
konstituerande mötet och tre extra styrelsemöten. Styrelsen varit
fulltalig vid samtliga styrelsemöten. Bolagsstyrningsrapport återfinns på sidorna 37–39.
Riktlinjer för ledande befattningshavare
Vid 2021 års årsstämma antogs följande riktlinjer: Ersättning till
verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med andra
ledande befattningshavare avses andra ledande befattningshavare
som ingår i moderbolagets ledningsgrupp samt övriga nyckel
befattningar. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål
och kan uppgå till 0–112 procent av grundlönen. Styrelsen får
frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Styrelsen har vidare rätt att
bevilja att ersättning till ledande befattningshavare kompletteras
med aktierelaterade incitamentsprogram förutsatt att de ges ut på
marknadsmässiga villkor.
Hållbarhet
För OptiGroup är det centralt att driva och utveckla verksamheten
på ett hållbart sätt. Koncernen balanserar därför sitt agerande utifrån ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvar, för att leverera resultat som skapar långsiktigt och hållbart värdeskapande för
bolagets intressenter. OptiGroups uppförandekod och policyer är
koncernövergripande och gäller samtliga dotterbolag. Som aktiv
ägare och övergripande ansvarig för hållbarhetsagendan, sätter
moderbolaget ett ramverk för hållbarhetsarbetet och ställer tydliga
krav, samtidigt som man vägleder affärsområdena. OptiGroup
utvärderar regelbundet hur väl hållbarhetsagendan är anpassad till
krav och förväntningar från viktiga intressenter, där koncernens
senaste fokuserade väsentlighetsanalys genomfördes 2019 tillsammans med en extern partner. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har
OptiGroup valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten
som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har presenterats för revisorn samtidigt som årsredovisningen.
Ytterligare information om detta finns under avsnittet Sustainability Agenda på sidorna 104–113.

Den utveckling som startade i samband med pandemins utbrott
under 2020, med nedgång i efterfrågan på produkter inom de
segment som påverkas mest av restriktioner men även fortsatt
stark efterfrågan på Covid-relaterade produkter, fortsatte under
stora delar av 2021. Under den senare delen av året vände dock
denna utveckling och en tydlig återhämtning/normalisering kunde
ses. Påverkan på koncernens försäljning har varit negativ med
cirka 16 miljoner euro. Effekten på koncernens lönsamhet har, efter
erhållna statliga stöd med 2,1 miljoner euro, varit begränsad.
Utsikter
2021 stärkte koncernens position inom relevanta marknader och
segment med stark tillväxt och god lönsamhet. Förutsättningarna
inför 2022 ser bra ut och koncernen har stärkt sin finansiella ställning, vilket innebär att fortsatt positiv utveckling förväntas, men
någon prognos för 2022 lämnas inte.
Händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 1 januari 2022 förvärvade PascOn, en del av affärsområde
Packaging, resterande 70 procent av aktierna i Norrpartner AB där
man tidigare ägt 30 procent av aktierna.
I samband med Rysslands invasion av Ukraina har samtliga bolag
gått igenom sin kund- och leverantörsbas för att säkerställa att inga
transaktioner görs som strider mot de sanktioner som utfärdats,
något, som liksom tidigare, görs kontinuerligt inom ramen för koncernens bolagsstyrning. Bedömningen är att de nya sanktionerna
kommer att ha begränsad påverkan på resultatet 2022.
Den 16 mars inträdde FSN Capital som kontrollerande ägare av
OptiGroup-koncernen. Tidigare investerare kvarstår som minoritetsägare. Detta innebar en förändring av styrelsesamman
sättningen, se sidan 37.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att utdelning ej skall
ske. Styrelsens förslag till vinstdisposition redovisas nedan:

EUR
Balanserat resultat

117 236 347

Överkursfond

241 858 155

Årets resultat

–298 254

Resultat till förfogande

358 796 248

Styrelsen föreslår att balanserat vinstmedel disponeras så att:
Pandemins påverkan på koncernen
Även detta verksamhetsår kom att präglas av pandemin och dess
konsekvenser, dock har effekterna varierat beroende på affärsområde och geografisk marknad, men det har på ett eller annat sätt
påverkat koncernens medarbetare som periodvis arbetat på distans
eller varit korttidspermitterade. Koncernen har sökt och erhållit
finansiellt statligt stöd i främst Schweiz, men även i begränsad
omfattning på andra marknader (Sverige, Benelux).
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EUR
I ny räkning överföres

358 796 248
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Koncernens resultaträkning

Miljoner euro

Not

2021

2020

Nettoomsättning

4

1 067,2

949,1

Övriga rörelseintäkter

5

Material och tjänster
Frakt och försäljningskommissioner

3,1

7,8

–781,9

–697,0

–54,0

–53,6

Personalkostnader

7

–108,6

–99,9

Övriga rörelsekostnader

6

–55,0

–56,7

11, 13, 14

–29,4

–27,7

41,4

22,0

Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat

Finansiella intäkter

8

10,3

9,8

Finansiella kostnader

8

–22,0

–8,7

–11,8

1,1

29,6

23,1

–14,4

–5,4

15,2

17,7

Finansiella poster – netto
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

9

Årets resultat
Resultat per aktie före utspädning (euro)

19.1

0,84

0,97

Resultat per aktie efter utspädning (euro)

19.1

0,84

0,97

Årets resultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.
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Koncernens rapport över totalresultat

Miljoner euro

Not

Årets resultat
Övrigt totalresultat:

2021

2020

15,2

17,7

20

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner
Inkomstskatt hänförlig till posten ovan

21

4,4

–1,1

–0,9

0,2

–0,5

1,9

3,0

1,0

18,2

18,7

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt
Summa totalresultat för året

Årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.
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Koncernens balansräkning

Miljoner euro

Not

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Goodwill

10, 12

174,6

128,3

Övriga immateriella tillgångar

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
11, 12

109,6

61,7

Materiella anläggningstillgångar

13

11,3

10,7

Nyttjanderättstillgångar

14

73,0

64,5

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen

16

12,5

16,2

0,6

8,5

Kapitalandel i intresseföretag

15

0,5

—

Uppskjutna skattefordringar

9

Övriga långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

10,0

11,4

392,1

301,3

Omsättningstillgångar
Varulager

17

150,6

114,8

16, 16.3

153,1

117,6

4,7

4,4

16

3,7

—

Övriga kortfristiga fordringar

16, 16.4

35,8

22,2

Likvida medel

16, 16.2

39,2

33,2

387,0

292,2

—

11,5

779,2

605,0

Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen

Summa omsättningstillgångar
Tillgångar som innehas för försäljning

SUMMA TILLGÅNGAR
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Miljoner euro

Not

31 dec. 2021

31 dec. 2020

18,4

18,4

241,9

241,9

1,8

2,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt aktieägarna i moderbolaget

19

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Övriga reserver

20

Balanserat resultat
Summa eget kapital

80,5

61,8

342,6

324,4

Långfristiga skulder
Pensionsavsättningar

21

21,0

24,7

Övriga avsättningar

22

0,6

0,8

Övriga långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder

16, 16.6

0,8

0,7

9

30,9

18,9

Leasingskulder

16, 16.1

41,9

53,3

Skulder till kreditinstitut

16, 16.1

76,8

—

172,0

98,4

133,0

98,4

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga räntebärande lån

16
16, 16.1

0,1

1,7

Övriga kortfristiga skulder

16, 16.7, 22

79,3

55,3

Leasingskulder

14, 16, 16.1

34,8

14,6

Aktuella skatteskulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder relaterade till tillgångar som innehas för försäljning
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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17,4

10,1

264,6

180,1

—

2,1

779,2

605,0
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Koncernens rapport över kassaflöden

Miljoner euro

Not

2021

2020

29,6

23,1

Löpande verksamhet
Resultat före skatt
Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultat före skatt

25

34,5

24,0

–11,6

–7,2

52,4

39,9

Förändring i kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

–26,6

32,1

Förändring i varulager

–20,5

5,1

37,1

–22,2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

–10,0

15,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

42,4

54,9

3

–101,9

–2,5

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

13

–2,9

–2,3

Förvärv av immateriella tillgångar

11

–1,9

–2,8

Betalda inkomstskatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Förändring i leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel

Försäljning av dotterföretag efter avdrag för avyttrade likvida medel
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

—

—

15,3

2,7

–91,4

–4,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring finansiella fordringar
Nettoförändring checkräkning

31,3
–0,8

Upptagna lån

88,5

10,0

Amorteringar

–11,7

–65,1

Amortering av leasingskulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Kassa och banktillgodohavanden i början av året
Kursdifferens likvida medel
Kassa och banktillgodohavanden vid årets slut

50

—
–1,7

16.1

–20,2

–17,6

54,9

–42,2

5,9

7,8

33,2

25,6

0,1

–0,2

39,2

33,2
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Koncernens rapport över
förändringar i eget kapital
Summa eget k apital
hänförligt till
Balanserat
moderbolagets
resultat
aktieägare

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Övriga
reserver1

18,4

241,9

–7,1

52,5

Omklassificering2

—

—

7,5

–7,5

—

Årets resultat

—

—

—

17,7

17,7

—

—

1,9

–0,9

1,0

—

—

1,9

16,8

18,7

18,4

241,9

2,3

61,8

324,4

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Övriga
reserver1

18,4

241,9

2,3

61,8

324,4

Miljoner euro

Not

Per den 1 januari 2020

Övrigt totalresultat för året

21

Summa totalresultat för året
Utgående balans den 31 december 2020

Miljoner euro

Not

Per den 1 januari 2021

Årets resultat
Indragning aktier
Fondemission
Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat för året
Utgående balans den 31 december 2021

21

305,7

Summa eget k apital
hänförligt till
Balanserat
moderbolagets
resultat
aktieägare

—

—

—

15,2

15,2

–0,3

—

—

0,3

—

0,3

—

—

–0,3

—

—

—

–0,5

3,5

3,0

—

—

–0,5

18,7

18,2

18,4

241,9

1,8

80,5

342,6

1) Övriga reserver avser omräkningsreserv.
2) Omklassificering av aktuariella poster har gjorts från övriga reserver till balanserat resultat.
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NOT 1
FÖRETAGSINFORMATION

REDOVISNINGSPRINCIPER

Klassificering av tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar förväntas återvinnas eller förfalla till betalning senare än tolv månader efter balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder förväntas återvinnas eller förfalla till betalning inom
mindre än tolv månader efter balansdagen.
En tillgång klassificeras som en omsättningstillgång när den
förväntas realiseras inom tolv månader efter rapportperioden,
innehas primärt för handelsändamål eller utgörs av likvida medel
(såvida inte tillgången omfattas av restriktioner vad gäller att
bytas eller användas för att reglera en skuld i minst tolv månader
efter rapportperioden). Alla andra tillgångar klassificeras som
anläggningstillgångar.
En skuld klassificeras som en kortfristig skuld när den innehas
primärt för handelsändamål, ska regleras inom tolv månader efter
rapportperioden eller när koncernen inte har en ovillkorad rätt att
senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter rapportperioden. Alla andra skulder klassificeras som långfristiga skulder.

NOT 2.1 GRUNDER FÖR RAPPORTERNAS
UPPRÄTTANDE

NOT 2.2 Ä NDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

OptiGroup är en ledande business-to-business distributör av
produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten.
Företagen inom OptiGroup stödjer över 90 000 kunder i 16
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 Flöjelbergsgatan 1C, 431 35 Mölndal.
De finansiella rapporterna avser OptiGroup AB och har godkänts av styrelsen vid styrelsesammanträdet den 4 april 2022 och
kommer att läggas fram för godkännande på årsstämman 2022.

NOT 2

Överensstämmelse med normgivning
OptiGroups 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. Undantag görs för finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkliga värden, tillgångar som innehas för försäljning som värderas till det lägsta av
anskaffningsvärde och verkligt värde med avdrag för försäljnings
kostnader och förmånsbestämda pensionsplaner med förvaltningstillgångar som värderas 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 företaget. Dotter
företagen ägs till 100 procent av OptiGroup-koncernen och anses
därmed vara kontrollerade av koncernen. Se not 2.4 och 15.
Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen.
De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då
det bestämmande inflytandet upphör. Alla koncerninterna poster
har eliminerats och ingår följaktligen inte i koncernredovisningen.
Bruttoredovisning tillämpas genomgående avseende redovisning av tillgångar och skulder förutom i de fall där både en fordran 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 beroende av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget både i den normala affärsverksamheten och
i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. Bruttoredo-
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visning tillämpas också avseende intäkter och kostnader om
inget annat anges.

Införda nya och ändrade standarder och tolkningar 2021
Följande standarder tillämpas av koncernen för första gången för
räkenskapsår som börjar 1 januari 2021. Ingen av nedanstående
standard bedöms ha haft någon påverkan på koncernens finansiella rapporter.
Ändringar till följd av IBOR-reformen, fas 2
Som en konsekvens av ett pågående arbete med att reformera
de riskfria referensräntorna har, eller kommer, villkoren för vissa
finansiella instrument att justeras. I syfte att begränsa de redovisningsmässiga konsekvenserna av detta har IASB beslutat om vissa
lättnadsregler för redovisning av finansiella instrument och säkringsredovisning. Lättnaderna innebär bland annat att ändringar
av villkoren för finansiella instrument ska hanteras som en justering av rörlig ränta, om ändringarna endast innebär en ny utgångspunkt för att bestämma kontrakterade kassaflöden som är ekonomiskt ekvivalent till vad som tidigare var avtalat. Lättnadsreglerna gäller från och med den 1 januari 2021 och är förenade
med vissa upplysningskrav. Då koncernen inte har några finansiella instrument knutna till LIBOR bedöms inte reformen påverka
koncernens redovisning.
IFRS 16 – Leasingavtal – tillägg till standarden avseende
hyreslättnader till följd av covid-19
I maj 2020 införde IASB en lättnadsregel i IFRS 16, Leasingavtal
avseende hyreslättnader föranledda av covid-19. Den ursprungliga ändringen var begränsad till hyreslättnader avseende perioder före den 30 juni 2021. I mars förlängde IASB undantaget ett
år, med innebörd att undantaget nu även omfattar hyreslättnader avseende perioder till den 30 juni 2022. EU godkände ändringen i augusti, med ikraftträdandedatum den 1 april 2021.
Denna har ej tillämpats av koncernen under 2021 då inga
rabatter med anledning av covid-19 erhållits.

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 2022 och där
tidigare tillämpning är tillåten har inte tillämpats vid upprättande
av denna finansiella rapport. Dessa nya standarder och tolkningar väntas inte ha en väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter på innevarande eller kommande perioder och
inte heller på framtida transaktioner.
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Ändringar i:
IFRS 3 Rörelseförvärv - (ändringar)
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar – (ändringar)
IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
– (ändringar)
Årliga förbättringscykeln, påverkar IFRS1, IFRS9, IFRS16 och IAS41

NOT 2.3 S
 AMMANFATTNING 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 de operativa 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 som är moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapporteringsvaluta.
Resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig kurs och balansräkningen omräknas till balansdagens kurs. Alla övervärden som
redovisas i och med ett förvärv av ett utländskt dotterbolag,
såsom goodwill och andra tidigare icke redovisade immateriella
tillgångar, betraktas som respektive dotterbolags och omräknas
av denna anledning till balansdagens kurs. Omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat. Om ett dotterbolag avyttras
återförs de ackumulerade omräkningsdifferenserna till resultaträkningen. De kurser som används för valutaomräkning visas i tabellen i 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 identifieras och värderas separat från goodwill vid företagsförvärv utgörs
av marknadsförings-, kundrelaterade-, kontrakts- och/eller teknikrelaterade tillgångar. Typiska marknadsförings- och kundrelaterade tillgångar är varumärken och kundrelationer. Det verkliga
värdet av kundkontrakt beräknas från förväntad kundomsättningshastighet samt det kassaflöde som förväntas uppstå under
respektive tillgångs återstående nyttjandeperiod. 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 nyttjandeperioder. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig
för att tas i bruk. Kapitaliserade utvecklingskostnader, licenser
och mjukvara skrivs av under en period mellan 5–10 år. Produktnamn skrivs av under en 20-årsperiod och kundrelationer skrivs
av under en period mellan 3–15 år. Se noterna 11 och 12.
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Rörelseförvärv samt goodwill
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Vid ett rörelseförvärv identifieras företagets tillgångar (inklusive tidigare, ej
fastställda, immateriella tillgångar), skulder (inklusive eventualförpliktelser, men exklusive kostnader för framtida omstruktureringar) värderade till sina respektive verkliga värden. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.
I de fall koncernen betalar mer än verkligt värde för identifierade nettotillgångar samt eventualförpliktelser redovisas koncernmässig goodwill. Löpande värderas goodwill till anskaffningskostnad minus ackumulerade nedskrivningar. Eftersom
det inte är möjligt att på individuell basis testa goodwill för nedskrivning fördelas den till så kallade kassagenererande enheter
som för OptiGroup är tre affärsområden: Facility, Safety & Foodservice, Packaging, Paper & Business Supplies. Det årliga nedskrivningstestet för 2021 är beräknat baserat på de tre affärsområdena. Se vidare not 12.
Om del av en kassagenererande enhet säljs inkluderas dess
andel av den redovisade goodwillen vid beräkningen av eventuell 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 nyttjandeperiod
överstigande ett år. Materiella anläggningstillgångar värderas till
sina respektive anskaffningsvärden och skrivs linjärt av under sin
uppskattade nyttjandeperiod. När materiella anläggningstillgångar
redovisas tas hänsyn till tillgångens eventuella restvärden när det
avskrivningsbara underlaget tas fram. Eventuella nedskrivningar
kan behöva göras utöver planmässiga avskrivningar. I anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar som tillverkats
inkluderas direkt hänförbara tillverkningskostnader. Avskrivningen
inleds när tillgången blir tillgänglig för användning. Det görs inga
avskrivningar på mark. Omvärderingsmetoden tillämpas inte.
Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda 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 förbättringar redovisas i balansräkningen och skrivs av under den
återstående nyttjandeperioden för den underliggande tillgången.
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
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Not 2 forts.

Nedskrivning
Om det finns interna eller externa indikatorer på att en tillgångs
värde har sjunkit skall tillgången nedskrivningstestas. För tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, inklusive goodwill
och varumärken, utförs ett sådant test minst årligen, vare sig
det finns tecken på nedskrivningsbehov eller inte.
I nedskrivningstestet uppskattades tillgångarnas eller de kassagenererade enheternas grupperade återvinningsvärde. En tillgång
eller en kassagenerad enhets grupperade tillgångar skall skrivas
ned om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet.
Återvinningsvärdet är det högre av nyttjandevärdet 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 men som inte är ett dotterbolag eller ett joint venture. Vanligtvis innebär det att koncernens innehav motsvarar
mer än 20 procent men mindre än 50 procent av röstvärdet.
Intressebolagsandelar redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
Det ursprungliga anskaffningsvärdet och förändringar i koncernens andel i intressebolagets nettotillgångar, inklusive årets
nettoresultat, redovisas i balansräkningen. Goodwill, hänförlig
till ett intressebolag inkluderas i värdet och skrivs inte av. Andelen av intressebolagets resultat redovisas i resultaträkningen.
Koncernens andel av transaktioner som av intressebolaget redovisas i eget kapital redovisas likväl i koncernens egna kapital.
Vinster och förluster från transaktioner som uppstår mellan
koncernen och intressebolaget elimineras.
Koncernens innehav i intressebolag var under 2021 icke materiellt och under 2020 fanns inget innehav.

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som 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 balansräkningen
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 fullgörs,
annulleras eller upphör.

Balansdagens kurs
31 dec. 2021

Klassificering och värdering av finansiella tillgångar
I enlighet med IFRS 9 finns det tre kategorier finansiella tillgångar.
• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat
räkningen.
• Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde.
• 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 ledningen utförd bedömning anses lämpligt, omvärderas den initialt 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 praxis på marknaden fastställs.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
innehas enligt affärsmodellen för att inkassera avtalsenliga kassaflöden 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 från finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde och som
beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden redovisas i
resultaträkningen som en del av finansiella intäkter. När ränte
intäkter beräknas, används den effektiva räntesatsen på det redovisade bruttovärdet för en finansiell tillgång, förutom för de finansiella tillgångar som senare har blivit kreditförsämrade. För dessa
finansiella tillgångar ska företaget använda effektivräntan på den
finansiella tillgångens upplupna anskaffningsvärde under efter
följande rapporteringsperioder (efter avdrag för kreditreserv).
Ränteintäkten redovisas som finansiell intäkt då räntans ursprung
är finansiella tillgångar som innehas för finansieringsändamål.

Genomsnittskurs
2021

Balansdagens kurs
31 dec. 2020

Genomsnittskurs
2020

CHF

1,0331

1,0811

1,0802

1,0705

CZK

24,8580

24,8580

26,2420

26,4551

DKK

7,4364

7,4364

7,4409

7,4542

GBP

0,8403

0,8596

0,8990

0,8897

HRK

8,8333

9,1932

7,5519

7,5384

HUF

369,1900

358,5161

363,8900

351,2494

NOK

9,9888

10,1633

10,4703

10,7228

PLN

4,5969

4,5652

4,5597

4,4430

RON

4,9490

4,9215

4,8683

4,8383

SEK

10,2503

10,1465

10,0343

10,4848

1,1326

1,1879

1,2271

1,1422

USD
Fig. 1 Kurser för valutaomräkning
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Fordringar utgörs i huvudsak av kundfordringar för vilka
koncernen valt att tillämpa den förenklade metoden för redovisning av förväntade kreditförluster. Detta innebär att förväntade
kreditförluster 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 individuellt. 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 hänförliga till förväntade kundförluster redovisas i resultaträkningen
under övriga rörelsekostnader och särredovisas i notupplysning.
Se not 16.
Likvida medel
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 16.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat
räkningen är derivattillgångar 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. Verkligt värde
för resterande Finansiella tillgångar fastställs genom beräkning
av diskonterade kassaflöden. Se not 16.
Klassificering och värdering av finansiella skulder
Enligt IFRS 9 finns det två kategorier av finansiella skulder:
• Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.
• Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultat
räkningen.

Finansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde med avdrag
för transaktionskostnader som uppstått. I efterföljande perioder
värderas dessa skulder till upplupet anskaffningsvärde i enlighet
med effektivräntemetoden. Eventuell skillnad mellan intäkter,
med avdrag för transaktionskostnader, och värdet vid inlösen
redovisas i resultaträkningen för relevant period. Ränta på redovisade skulder periodiseras i varje period. Se not 16.

som Övriga rörelseintäkter alternativt Övriga rörelsekostnader.
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 16.

Värdering av finansiella instrument till verkligt värde
I de fall som det inte finns tillgänglig noterad information/data
för att värdera finansiella instrument till verkligt värde används
vedertagna metoder för värdering. I vissa fall används värderingsmetoder som baseras på egna antaganden och bedömningar. För
långfristiga skulder görs bedömningarna utifrån noterade kurser
eller marknadspriser tillhandahållna av banker avseende identiska
eller liknande instrument. Andra modeller som tillämpas är till
exempel optionsvärderingsmodeller av olika slag vilka genom
gående baseras på uppskattningar av framtida kassaflöden.
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 innehavet av tillgångarna
eller skulderna av finansiella instrument innebär. Verkligt värde
för resterande Finansiella tillgångar fastställs genom beräkning
av diskonterade kassaflöden.
Verkligt värde-hierarki
Koncernen använder följande hierarki för att fastställa och upplysa om verkligt värde av finansiella instrument per värderingsteknik:
Nivå 1:	Noterat (ojusterat) pris på aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder.
Nivå 2: 	Övriga metoder för vilka all indata som har ett betydande inflytande på det redovisade verkliga värdet är
kända, antingen direkt eller indirekt.
Nivå 3: 	Metoder som använder indata vilka har en betydande
påverkan på det verkliga värdet som inte baserats på
kända marknadsdata vid årsskiftet.

Låneskulder
Låneskulder upptas initialt till verkligt värde, netto för trans
aktionskostnader. I efterföljande perioder redovisas lånen till
upplupet anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden.
Räntekostnader periodiseras och redovisas i resultaträkningen
för varje period.

Lånekostnader
Lånekostnader är ränta och andra kostnader som uppstår när ett
företag lånar pengar och som redovisas över resultatet. Lånekostnader 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 finansiering redovisas som en reduktion av lånen och periodiseras med tillämpning av effektivräntemetoden.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via
resultaträkningen
Tilläggsköpeskillingar redovisas som skuld under posten Övriga
långfristiga skulder såvida dessa inte förfaller till betalning inom
tolv månader. Efterföljande värdering av tilläggsköpeskillingar
redovisas i resultaträkningen. Tilläggsköpeskillingar som skall
regleras med kontanter uppfyller definitionen av en finansiell
skuld och omvärderas därmed till verkligt värde vid varje balansdag och eventuella förändringar redovisas i resultaträkningen

Varulager
Varulager redovisas till det lägre av anskaffningskostnad och
nettoförsäljningsvärde, där anskaffningsvärdet beräknas med til�lämpning av FIFO-metoden (”först in, först ut”). Anskaffnings
värdet för färdigvarulagret omfattar värdet av varor i form av
dess inköpspris, frakt och tull, med avdrag för eventuella leverantörsbonusar och kassarabatter. Räntekostnader inkluderas inte.
Nettoförsäljningsvärde utgör normalt försäljningspris med avdrag
för färdigställningskostnader. Om tillfälliga marknadsförhållanden
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Not 2 forts.
resulterar i att en produkts anskaffningskostnader överstiger dess
nettoförsäljningsvärde sker värdering till nettoförsäljningsvärdet.
Avsättningar görs också för produkter med låg omsättningshastighet och inkuranta varor. I balansräkningen reduceras det bokförda värdet på varulagret med motsvarande belopp. Se not 17.

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 tidsvärdet är väsentligt ska den framtida betalningen nuvärdeberäknas. Beräkningen ska göras med hjälp av en diskonteringsränta
som speglar kortsiktiga marknadsförväntningar med hänsyn
tagen till specifika risker kopplade till åtagandet. Ökning av åtagandet 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 kvarstående kontraktuella förpliktelser utan varaktig ekonomisk nytta
eller som utgörs av ett vite till följd av förpliktelsens uppsägning.
Se not 22.
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 lagstadgade 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 tillämpas. Den
skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda
pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen
vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltnings
tillgångarna. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga företags
obligationer 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 totalresultat under den period då
de uppstår. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen.
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 förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2021 har OptiGroup-koncernen inte haft tillgång till
information från Alecta som möjliggjort redovisning av denna
plan såsom en förmånsbestämd plan. Planen har således redo
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visats som en avgiftsbestämd plan i enlighet med IAS 19 §34.
OptiGroup-koncernen räknar med att under år 2022 betala
premier till Alecta om 1,4 miljoner euro (1,1).
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 172
procent (148). 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 2021 till 0,05224 procent
(0,028) och andelen av totalt antal aktiva försäkrade uppgick till
0,06098 procent (0,06985).
Koncernens bidrag till avgiftsbestämda pensionsplaner belastar
resultaträkningen under det år som de är hänförliga till. Se not 21.

Konvertibler/teckningsoptioner
Bolaget har historiskt ställt ut konvertibla skuldebrev som under
specifika villkor eller vid viss tidpunkt kan konverteras till aktier i
bolaget. Dessa konvertibla skuldebrev är då icke räntebärande
med undantag 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
Koncernens leasingportfölj omfattar leasingavtal för lagerlokaler,
kontor, lagerinredning och fordon.
Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärde.
Leasingskulder inkluderar nuvärdet av fasta avgifter efter
avdrag för eventuella förmåner, belopp som förväntas betalas
ut av leasetagaren enligt restvärdesgarantier, lösenpris för en
option att köpa om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en
sådan möjlighet samt straffavgifter som utgår vid uppsägning
av leasingavtalet om leasingperioden återspeglar att koncernen
kommer att utnyttja en möjlighet att säga upp leasingavtalet.
Leasingbetalningar som kommer att göras, för rimligtvis säkra
förlängningsoptioner, ingår också i värderingen av skulden.
Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets implicita ränta. Om denna räntesats inte kan fastställas enkelt, vilket
normalt är fallet för koncernens leasingavtal, ska leasetagarens
marginella låneränta användas, vilken är räntan som den enskilda
leasetagaren skulle få betala för att låna för att köpa en tillgång
av liknande värde som nyttjanderätten i en liknande ekonomisk
miljö med liknande villkor och säkerheter.
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde
och inkluderar det belopp leasingskulden ursprungligen värderats till, leasingavgifter som betalats vid/före inledningsdatumet
efter avdrag för förmåner och initiala direkta utgifter. Nyttjanderätterna skrivs vanligen av linjärt över det kortare av nyttjandeperioden och leasingperioden. Avskrivningar på nyttjanderättstillgångarna redovisas som en kostnad i rörelseresultatet. Ränta
på leasingskulden redovisas som en finansiell kostnad.
I kassaflödesanalysen redovisas erlagda leasingavgifter dels
som räntebetalning, dels som amortering.
Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder men möjligheter
till förlängning kan finnas. Koncernen har bedömt leasing
perioden för leasingavtalen och då beaktat eventuella förlängnings- och/eller uppsägningsoptioner i enlighet med bestäm
melserna i IFRS 16. För det fall det är rimligt säkert att optionen
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kommer att utnyttjas har detta beaktats i fastställandet av leasing
perioden.
Betalningar för korta kontrakt och samtliga leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i resultaträkningen. Korta kontrakt är
avtal med en leasingtid på 12 månader eller mindre. Avtal av mindre värde inkluderar IT- eller kontorsutrustning. Koncernen har valt
att tillämpa lättnadsreglerna där leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt värde är undantagna.
Detta medför även att leasingavtal med en kvarvarande löptid
understigande 12 månader vid tidpunkt vid övergången till
IFRS 16 har klassificerats som korttidsleasingavtal i enlighet med
lättnadsregeln och har inte inkluderats i öppningsbalansen för
leasingskuld och nyttjanderättstillgång.

Intäkter från kontrakt med kunder
Intäkter från kontrakt med kunder redovisas i takt med att
OptiGroup uppfyller de prestationsåtaganden som finns i kontrakten med kunderna och då kontrollen av varan eller tjänsten
har överförts till kunden. Det betyder att försäljning av varor
normalt redovisas vid leveranstillfället i enlighet med de överenskomna 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 koncernen villkoren i avtalet och affärspraxis. Transaktionspriset fastställs 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.
Koncernen tillämpar i huvudsak 30 dagars betalningsvillkor
men regionala avvikelser förekommer beroende på anpassningar
till lokala marknader.
Varuförsäljning
Försäljning av varor förekommer inom koncernens samtliga
affärsområden. Försäljningen består framförallt av standardprodukter, men även till viss del av försäljning av kundanpassade
produkter. I fallen där det förekommer kundanpassade produkter
ses inte anpassningen som ett separat prestationsåtagande och
intäkterna tas över tid. 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 uppstår verkställbara rättigheter och skyldig
heter för både koncernen och 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 vanligtvis av fasta belopp. I den mån transaktionspriset inkluderar rörliga belopp uppskattar koncernen det belopp som de kommer
ha rätt till och inkluderar i transaktionspriset, med hänsyn 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 sammanfaller
med när risker och förmåner övergår till kunden.
Bonustrappor/volymrabatter
I vissa avtal med kunder finns bonustrappor och volymrabatter.
Löpande under året görs uppskattningar av den förväntade storleken på dessa rabatter baserat på prognoser och tidigare historik av de villkor som finns i avtalen. I transaktionspriset inkluderar
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OptiGroup endast den del av den rörliga ersättningen där det är
mycket sannolikt att en väsentlig intäktsreservering inte kommer
att ske. Överskjutande del redovisas som en återbetalningsskuld.
Tjänsteuppdrag
Tjänsteuppdrag förekommer i viss utsträckning, men främst
kopplat till varuförsäljningen. Tjänsterna är framförallt olika
logistik- eller planeringslösningar kopplat till leverans av produkter. Uppdragen anses utgöra ett kombinerat prestationsåtagande då respektive produkt inte är distinkt inom ramen för
avtalen. Transaktionspriser 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.
Avtalsbalanser
Koncernens avtalsbalanser består av kundfordringar (fakturerade
och ofakturerade) som är en ovillkorad rätt till ersättning för
levererade varor och tjänster.
Återbetalningsskulder
Koncernens återbetalningsskulder består av reservationer för
återbetalning till kunder för uppnådda volymrabatter och
bonustrappor. I förekommande fall ingår även förskott från
kunder i återbetalningsskulderna.
Övriga intäkter
Övriga rörelseintäkter består av valutakursvinster på kundfordringar och leverantörsskulder, realisationsvinster för sålda materiella anläggningstillgångar samt av intäkter från sidoverksamhet.
Redovisning av offentliga bidrag
Offentliga bidrag, oavsett om de är hänförliga till effekter av
covid-19 eller något annat, redovisas inte förrän det föreligger
rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor som
är förknippade med bidraget och att det med rimlig säkerhet
kommer att erhållas. Resultaträkningen påverkas under de perioder som de kostnader bidraget är tänkt att täcka redovisas. För
2021 har erhållna stöd nettoredovisats i det kostnadsslag som
det är avsett att täcka.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas med tillämpning av effektivränte
metoden, vilket är den ränta som exakt diskonterar framtida
estimerade kassaflöden över den förväntade löptiden för det
finansiella instrumentet till nettobokfört 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 skattesatser
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 totalresultat
och inte i resultaträkningen.
Uppskjuten inkomstskatt
Uppskjuten skatt redovisas på balansdagen i enlighet med
balansräkningsmetoden för temporära skillnader mellan tillgångars och skulders skattemässiga och redovisningsmässiga
värden.
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Not 2 forts.
Uppskjutna skatteskulder redovisas för alla beskattningsbara
temporära skillnader utom:
• i de fall där den uppskjutna inkomstskatteskulden uppstår som
en effekt av att goodwill skrivs av eller när en tillgång eller
skuld redovisas 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
• i de fall där tidsramarna för upphävande av den tillfälliga skillnaden kan kontrolleras och det är troligt att den inte kommer
att vändas under närmaste framtiden.
Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader, däribland underskottsavdrag i den mån det är
troligt att en beskattningsbar vinst kommer att föreligga i fram
tiden mot vilken de avdragsgilla temporära skillnaderna 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 skattefordran kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder fastställs till de
skattesatser 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 totalresultaträkningen redovisas i totalresultaträkningen.
Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder
kvittas om det finns en legal rätt att kvitta kortfristiga skattefordringar mot kortfristiga skatteskulder och den uppskjutna skatten
är hänförlig till samma enhet i koncernen och samma skattemyndighet. 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 indirekta metoden.
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Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod ska testas för nedskrivning åtminstone årligen. Nödvändiga
beräkningar kräver att ledningen gör en uppskattning av det förväntade framtida kassaflödet hänförligt till d
 efinierade kassa
genererande 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 företas. Uppskattningar rör bland annat förväntade försäljningspris
för produkterna, förväntad inflationsnivå samt diskonteringsränta. Gjorda antaganden avseende gjorda nedskrivningstest,
inklusive känslighetsanalys, beskrivs närmare i not 12.

Finansiella instrument
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en
aktiv marknad bestäms med hjälp av värderingstekniker. Koncernen väljer mellan olika metoder och gör antaganden som huvud
sakligen baseras på marknadsmässiga villkor som gäller i slutet
av varje rapportperiod. För ytterligare information om de
väsentliga antaganden som används och effekterna av dessa
antaganden se not 2.3 och not 16.
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skatter redovisas för temporära skillnader som uppstår mellan det beskattningsbara värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skulder liksom för outnyttjade underskottsavdrag. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart då det är
sannolikt att de kan nyttjas mot framtida vinster. Det är ledningen 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 uppskattningar i framtiden kan värdet av uppskjutna skattefordringar komma att ändras. Se not 9 för detaljerad information.

NOT 2.4 VÄSENTLIGA REDOVISNINGS
BEDÖMNINGAR, UPPSKATTNINGAR
OCH ANTAGANDEN

Koncernredovisning
Undantag från koncernredovisning
OptiGroup-koncernen har innehav i ett antal bolag som fungerar
som investeringsprogram för ledande befattningshavare. Syftet
med bolagen är att dessa andelar ska säljas vidare till andra personer med ledande befattningar så snart det är möjligt. Koncernens innehav i bolagen överstiger 20 procent, men understiger
50 procent.

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

Reservering för förväntade kundförluster
Kundfordringar redovisas inledningsvis till det förväntade realiserbara 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. Förluster knutna till osäkra fordringar redovisas i resultaträkningen
under övriga rörelsekostnader. Se not 16.3.

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 återvinningsvärde vilket utgörs av det högre av tillgångens nettoförsäljningsvärde och dess nyttjandevärde. En nedskrivning redovisas när tillgångens återvinningsvärde är lägre än dess redovisade
värde. Återvinningsvärdet fastställs utifrån ledningens uppskattning av framtida kassaflöde. De antaganden som gjorts avseende
prövningen av nedskrivning, inklusive tillhörande känslighets
analys, förklaras närmare i not 12.

Fastställelse av varulagrets nettoförsäljningsvärde
Nedskrivning av varulager redovisas när nettoförsäljningsvärdet
är lägre än anskaffningsvärdet. Värdet är beroende av ledningens bedömning rörande gamla artiklar, överlager, skadade varor
och övriga försäljningskostnader.
Pension och övriga förmåner efter avslutad anställning
Tillhandahållande av pension och övriga ersättningar efter avslutad anställning avser huvudsakligen förmånsbestämda planer.
Värdet av dessa planer är beroende av gjorda aktuariella antaganden. Antagandena och de aktuariella beräkningarna görs
enskilt för varje pensionsplan i respektive land där koncernen
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bedriver verksamhet. Antagandena inkluderar diskonteringsränta, förändringar av hälso- och sjukvårdskostnader, inflation,
lönetillväxt, pensionsnivåer, 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 kombination med följderna av eventuella förändringar i antaganden
eller andra faktorer, redovisas dessa förändringar i totalresultatet.

Redovisning av statliga stöd med anledning av covid-19
Statliga stöd med anledning av covid-19 har resultatförts när
koncernen med rimlig säkerhet kan bedöma att villkoren för stöden har uppfyllts. Totala stöd uppgår till 2,1 miljoner euro för
2021 och har reducerat personalkostnader.
Avrundningar
Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna års
redovisning i vissa fall inte exakt summeras till totalen och
procenttal kan avvika från de exakta procenttalen.

NOT 3
RÖRELSEFÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Rörelseförvärv 2021
Förvärv av PacsOn-koncernen
I juni förvärvade OptiGroup 100 procent av den svenska
PacsOn-koncernen. PacsOn är en ledande leverantör av produkter och försörjningslösningar inom förpackningar och förbrukningsvaror. PacsOn blir en del av OptiGroups affärsområde
Packaging och kommer att fortsätta att verka under nuvarande
varumärke. Förvärvet av PacsOn ligger i linje med OptiGroups
strategi om att utveckla bolagsportföljen mot ledande positioner
inom attraktiva marknadssegment och förbättrar tillväxtmöjligheterna inom förpackningsverksamheten. Genom förvärvet blev
affärsområdet Packaging en av de ledande B2B-distributörerna
av förpackningslösningar i Sverige.
Förvärv av Koeman
I oktober (med ekonomiskt tillträde september) förvärvade
OptiGroup 100 procent av aktierna i Koemans Verpakkingen BV
i Nederländerna. Förvärvet, som är OptiGroups 22:a under de
senaste fem åren och bolagets andra i Nederländerna, är ett fortsatt steg i bolagets europeiska expansion och kommer att ytter
ligare stärka OptiGroups strategiska ställning inom försörjnings
lösningar för emballage och packprodukter till kunder inom
transportnäringen, e-handelsföretag, livsmedelsindustrin och tillverkande industrier. Koemans Verpakkingen är en förpackningsspecialist som erbjuder ett brett utbud av förpackningsprodukter
och tjänster. Företaget blev en del av OptiGroups affärsområde
Packaging och kommer att fortsätta att verka under sitt nuvarande
varumärke. Avtalet inkluderar en tilläggsköpeskilling som är beroende av uppnått resultat i bolaget.
Förvärv av Vangby
I oktober förvärvde OptiGroup 100 procent av aktierna i Vangby
A/S i Danmark. Förvärvet markerar en första inbrytning på den
danska packmarknaden och kommer att väsentligt förbättra
OptiGroups nordiska marknadsposition för förpackningar, maski-
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ner och service. Förvärvet kommer ytterligare stärka OptiGroups
förmåga att erbjuda kunder innovativa förpackningslösningar
och transaktionen är i linje med tidigare förvärv i Sverige, Finland och Nederländerna inom affärssegmentet. Vangby är en
förpackningsspecialist som erbjuder ett komplett maskinsortiment för förpackning och emballering. Företaget blev en del av
OptiGroups affärsområde Packaging och kommer att fortsätta
verka under sitt nuvarande varumärke.
Förvärv av Avodesh
I november förvärvade OptiGroup 100 procent av aktierna i
Avodesch B.V i Nederländerna. Bolaget blev en del av OptiGroups
affärsområde Paper & Business Supplies och kommer att fortsätta
verka under sitt nuvarande varumärke. Avodesch, med lager och
kontor i Wijchen-Nijmegen erbjuder ett brett utbud av produkter
och tjänster för effektiv och resultatorienterad lokalvård.
Justering av förvärvsanalyser från tidigare perioder
Under 2021 har en justering av den preliminära förvärvsanalysen
av Packteam gjorts vilket resulterade i en ökad goodwill och
ökad tilläggsköpeskilling om 0,1 miljoner euro. Justering av
tilläggsköpeskilling har gjorts mot bakgrund av ett bättre resultat än vad som antogs i den preliminära förvärvsanalysen.
Bedömning av tilläggsköpeskilling 2021 års förvärv
Som framkommer enligt ovan så är det endast i förvärvet av
Koeman som avtal träffats om en resultatbaserad tilläggsköpeskilling med maximalt utfall om 8 miljoner euro att utbetalas
under 2022. Tilläggsköpeskilingen består av två delar där den
första delen baseras på utfall under 2021 och där maximalt utfall
om 4 miljoner euro infriats. Resterande tilläggsköpekilling baseras
på resultatutfall under perioden juli 2021– juni 2022 där intervallet på utfall är 0–4 miljoner euro baserat på resultat (EBITA) på
3,7–5,4 miljoner euro där 5,4 miljoner ger maximalt utfall.
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Not 3 forts.
Förvärvsanalyserna för 2021 års förvärv är preliminära avseende Avodesch och Vangby.

Förvärv

Affärssegment

Land

PacsOn

Packaging

Sverige

Koeman

Packaging

Vangby
Avodesch

Förvärvsdatum
2021

Årlig
omsättning,
miljoner Ägarandel,
euro
%

Antal
anställda

Totala
tillgångar,
miljoner euro
(balansdagen)

1 juni

88,0

100

142

36

Nederländerna

15 oktober

38,2

100

22

20

Packaging

Danmark/
Sverige

28 oktober

9,6

100

23

5

Paper&Business
Supplies

Nederländerna

25 november

4,2

100

11

2

198

63

Genomförda förvärv

140,0

PacsOn

Förvärvets bidrag till koncernen 2021
samt övriga upplysningar

Analys av förvärv 2021

Totalt

Köpeskilling för aktierna
Nettotillgångarnas verkliga värde

62,1
–13,2

Nettoomsättning efter förvärvstidpunkten

88,0

Årets resultat för helåret

Kundrelationer

21,5

Förvärvskostnader, redovisade i Övriga rörelsekostnader

Uppskjuten skatt

–6,1

Redovisade övervärden

48,9

4,5

Nettoomsättning för helåret

25,3

8,2

51,5

Årets resultat efter förvärvstidpunkten

Goodwill

Varumärke

Totalt

7,0
0,3

Bruttovärde på förvärvade kundfordringar

11,3

Reserv för osäkra förvärvade kundfordringar

—

Koemans

Redovisad goodwill motsvarar främst generella förväntade
synergier och framtida kundkontrakt.

Analys av förvärv 2021
Köpeskilling för aktierna

Specifikation av nettotillgångarna vid
förvärvstidpunkter
Verkligt värde fastställt vid förvärven
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga poster
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

–10,6

Goodwill

14,6

1,4

Kundrelationer

18,2

9,7

Varumärke

11,3
1,8
9,4
1,6

Nyttjanderättsskulder

–9,4

Leverantörsskulder

–7,0

Övriga kortfristiga skulder

–5,1

Uppskjuten skatt

–0,5

Nettotillgångar

13,2

Kassaflöde från förvärv 2021

Totalt

Köpeskilling för aktierna

–62,1

Nettopåverkan av likvida medel

60

Totalt

Kassa och banktillgodohavanden

Förvärvad likviditet

43,0

Nettotillgångarnas verkliga värde

Nyttjanderättstillgångar

Skuldförd köpeskilling

Totalt

5,5

Uppskjuten skatt

–5,9

Redovisade övervärden

32,4

Redovisad goodwill motsvarar främst generella förväntade
synergier och framtida kundkontrakt.

—
1,6
–60,5
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Specifikation av nettotillgångarna vid
förvärvstidpunkter

Specifikation av nettotillgångarna vid
förvärvstidpunkter

Verkligt värde fastställt vid förvärven

Totalt

Anläggningstillgångar och övriga långfristiga poster

Verkligt värde fastställt vid förvärven

Totalt

0,2

Anläggningstillgångar och övriga långfristiga poster

0,4

Varulager

4,0

Varulager

2,2

Kundfordringar

4,7

Kundfordringar

3,5

Övriga kortfristiga fordringar

0,4

Övriga kortfristiga fordringar

0,1

Nyttjanderättstillgångar

3,9

Nyttjanderättstillgångar

0,9

Kassa och banktillgodohvanden

4,2

Kassa och banktillgodohavanden

1,0

Nyttjanderättsskulder

–3,9

Nyttjanderättsskulder

–0,9

Leverantörsskulder

–0,9

Leverantörsskulder

–0,9

Övriga kortfristiga skulder

–2,0

Övriga kortfristiga skulder

–2,3

Uppskjuten skatt

—

Uppskjuten skatt

0,0

Nettotillgångar

10,6

Nettotillgångar

4,0

Kassaflöde från förvärv 2021

Totalt

Kassaflöde från förvärv 2021

Totalt

Köpeskilling för aktierna

–43,0

Köpeskilling för aktierna

–10,8

Skuldförd köpeskilling
Förvärvad likviditet
Nettopåverkan av likvida medel

8,0

Skuldförd köpeskilling

4,2

Utbetalda tilläggsköpeskillingar för tidigare års förvärv

–30,8

Förvärvets bidrag till koncernen 2021 samt övriga
upplysningar
Nettoomsättning efter förvärvstidpunkten
Årets resultat efter förvärvstidpunkten
Nettoomsättning för helåret
Årets resultat för helåret

Totalt
15,0
1,6
38,2
4,1

Förvärvad likviditet

—
–0,7
0,9

Nettopåverkan av likvida medel

–10,6

Förvärvens bidrag till koncernen 2021 samt övriga
upplysningar

Totalt

Nettoomsättning efter förvärvstidpunkten
Årets resultat efter förvärvstidpunkten
Nettoomsättning för helåret

4,0
0,2
13,8

Förvärvskostnader, redovisade i Övriga rörelsekostnader

1,0

Årets resultat för helåret

1,4

Bruttovärde på förvärvade kundfordringar

4,7

Förvärvskostnader, redovisade i
Övriga rörelsekostnader

0,1

Bruttovärde på förvärvade kundfordringar

3,5

Reserv för osäkra förvärvade kundfordringar

0,0

Reserv för osäkra förvärvade kundfordringar

—

Övriga förvärv
Analys av förvärv 2021

Totalt

Köpeskilling för aktierna

10,8

Nettotillgångarnas verkliga värde

–4,0

Goodwill

6,8

Kundrelationer

—

Varumärke

—

Uppskjuten skatt
Redovisade övervärden

Koncernens totala omsättning skulle uppgått till 1 136,6 miljoner euro om förvärven ägts hela året.

Avyttringar 2021
Inga avyttringar har skett under 2021.

—
6,8

Redovisad goodwill motsvarar främst generella förväntade
synergier och framtida kundkontrakt.
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Not 3 forts.

Rörelseförvärv 2020
Förvärv av Skovly-Gruppen AS och Servicio AS
I mars 2020 förvärvade OptiGroup det norska bolaget SkovlyGruppen A/S. Bolaget är aktivt inom service och försäljning av
ett stort antal förpackningslösningar.
Under hösten förvärvades även 100% av Servicio AS. Servicio
AS är en fullservicegrossist av catering- och serveringsartiklar till
hotell, restaurang och storkök och kommer bli en del av SkovlyGruppen som förvärvades mars 2020. Båda förvärven kommer
att ingå inom affärsområdet Facility Safety & Foodservice.
Förvärv av Packteam
I augusti förvärvades Packteam Europe AB inom affärsområdet
Packaging. Packteam Europe AB erbjuder ett komplett maskinprogram för förpackning och emballering från ledande maskintillverkare och kommer bli en del av Ekopack som förvärvades
augusti 2019.

Förvärv

Affärssegment

Land

Skovly-Gruppen

Facility, Safety
and Foodservice

Norge

Packteam

Packaging

Sverige

Servicio

Facility, Safety
and Foodservice

Kapkem

Facility, Safety
and Foodservice

Förvärv av Kapkem
I november förvärvades Kapkem Oy inom affärsområdet Facility,
Safety & Foodservice. Det förvärvade bolaget är en finländsk
fullservicegrossist av städ- och hygien produkter till serviceföretag och offentlig sektor. Kapkem Oy, med bas på finska västkusten, kommer bli en del av VeliMark. Genom förvärvet stärker
affärsområdet Facility, Safety & Foodservice ytterligare sin nordiska ställning inom försörjningslösningar av facility management
produkter.
I samband med förvärven av Servicio, Packteam och Kapkem,
avtalades om villkorade tilläggsköpeskillingar som endast faller
ut om det finansiella resultatet når en förutbestämd nivå under
kommande perioder och i förvärvsanalysen har den inkluderats
som skuld baserat på prognos.

Förvärvsdatum
2020

Årlig
omsättning,
miljoner Ägarandel,
euro
%

31 mars

9,8

100

31

3,8

1,7

100

7

0,9

Norge

30 september

1,3

100

4

0,1

Finland

30 november

1,7

100

3

0,4

45

5,2

Analys av förvärv 2020
Köpeskilling för aktierna
Nettotillgångarnas verkliga värde

Totalt
2,5
–1,2
1,3

Redovisad goodwill

1,3

Kassaflöde från förvärv 2020

Totalt

Köpeskilling för aktierna

–2,5

Skuldförd köpeskilling

0,4

Utbetalda tilläggsköpeskillingar
för tidigare års förvärv

–0,8

Förvärvad likviditet

0,4

Redovisad goodwill motsvarar främst generella förväntade
synergier och framtida kundkontrakt.

Nettopåverkan av likvida medel

Specifikation av nettotillgångarna vid
förvärvstidpunkterna

Förvärvens bidrag till koncernen 2020
samt övriga upplysningar

Verkligt värde fastställt vid förvärven

62

14,5

Goodwill

Totalt

Anläggningstillgångar och övriga långfristiga poster

0,9

Varulager

2,6

Kundfordringar

1,9

Övriga kortfristiga fordringar

0,2

Leverantörsskulder

–2,0

Övriga kortfristiga skulder

–1,3

Avsättningar

–0,2

Långfristiga skulder

Totala
tillgångar,
miljoner euro
(balansdagen)

11 augusti

Genomförda förvärv

Uppskjuten skatt

Antal
anställda

0,3
–1,5

Kassa och banktillgodohavanden

0,4

Nettotillgångar

1,2

Nettoomsättning efter förvärvstidpunkten
Årets resultat efter förvärvstidpunkten
Nettoomsättning för helåret

–2,5

Totalt
7,8
0,1
14,5

Årets resultat för helåret

0,7

Förvärvskostnader, redovisade i Övriga rörelsekostnader

0,0

Bruttovärde på förvärvade kundfordringar

2,2

Reserv för osäkra förvärvade kundfordringar

–0,3

Avyttringar 2020
Inga avyttringar har skett under 2020.
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NOT 4
SEGMENTSRAPPORTERING OCH FÖRDELNING AV INTÄKTER
OptiGroup är indelat i tre rörelsesegment: Facility, Safety &
Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Segmenten är så kallade affärsområden, de består av grupperingar av
bolag.
• Facility, Safety & Foodservice tillhandahåller lösningar för
effektiv försörjning av ett brett utbud av professionella ren
görings- och hygienprodukter, cateringartiklar, sjukvårdsoch förbrukningsvaror samt skyddsprodukter till kunder inom
facility management, lokalvård samt den offentliga sektorn.
• Packaging tillhandahåller kundanpassade koncept kring förpackningsprodukter avseende produktval, SKU-konsolidering,
e-servicesupport, administrativa fl
 öden och logistik. Segmentet
levererar kundnära lösningar som sänker kostnader och kapitalbindning på daglig basis samt optimerar behovet av lageryta.

• Paper & Business Supplies kärnerbjudande är pålitliga och
effektiva leveranslösningar för tryckpapper och kontorspapper
till kommersiella tryckerier och andra pappersintensiva företag
genom det väletablerade varumärket Papyrus. Dessutom förser affärsområdet detaljhandelskedjor och återförsäljare med
ett brett utbud av rengörings- och hygienartiklar, industriförpackningar, cateringprodukter, säkerhetsprodukter och kontorspapper genom varumärket Scaldia.
• Koncerngemensamt avser koncernens gemensamma ledningsoch administrationsfunktioner.

Siffrorna för 2021 och 2020 baseras på samma operativa koncernstruktur.
2021

2020

Facility, Safety & Foodservice

357,2

360,3

Packaging

248,7

149,4

Paper & Business Supplies

476,9

452,3

Nettoomsättning per segment

Koncerngemensamt och elimineringar

–15,6

–12,9

1 067,2

949,1

2021

2020

Facility, Safety & Foodservice

25,8

26,8

Packaging

18,2

7,7

Paper & Business Supplies

21,4

15,2

Total nettoomsättning1

1) Total nettoomsättning avser Intäkter från avtal med kunder

Resultat per segment

Koncerngemensamt och elimineringar

–6,9

–7,0

Justerat EBITA

58,5

42,7

Jämförelsestörande poster

–10,8

–14,0

Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

–6,4

–6,7

Rörelseresultat

41,4

22,0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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10,3

9,8

–22,0

–8,7

29,6

23,1

–14,4

–5,4

15,2

17,7
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Not 4 forts.
Koncernens ledning följer löpande segmentens nettoomsättning
och justerad EBITA. Jämförelsestörande poster, avskrivningar av
immateriella 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.

Under 2021 har väsentliga förvärv inom Packaging påverkat
avtalsbalanserna per balansdagen jämfört med 2020.
Inga andra väsentliga förändringar i avtalsbalanser i segmenten har noterats.

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och
nyttjanderättstillgångar per segment

2021

Facility, Safety & Foodservice

2020

–10,0

–7,8

Packaging

–4,6

–3,4

Paper & Business Supplies

–8,3

–9,8

Koncerngemensamt

–0,1

–0,1

–23,0

–21,0

Totala av- och nedskrivningar
Nettoomsättning fördelat på geografiskt
område 2021

Facility, Safety &
Foodservice

Packaging

Paper & Business
Supplies

Summa

Sverige

207,7

126,3

41,3

375,3

Finland

81,2

51,1

12,4

144,6

Övriga Norden

67,0

1,9

48,9

117,7

—

—

87,7

87,7

Nederländerna

—

69,4

82,3

151,7

Övriga Europa

1,4

—

204,4

205,7

357,2

248,7

476,9

1 082,8

Schweiz

Segmentsförsäljning
Elimineringar
Total nettoomsättning

—

—

—

–15,6

357,2

248,7

476,9

1 067,2

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 2020

Facility, Safety &
Foodservice

Packaging

Paper & Business
Supplies

Summa

203,8

58,7

38,5

300,9

Finland

97,7

44,5

12,5

154,7

Övriga Norden

58,8

0,0

61,7

120,5

Schweiz

—

—

91,7

91,7

Nederländerna

—

46,2

78,4

124,6

Övriga Europa

—

—

169,5

169,5

360,3

149,4

452,3

962,0

—

—

—

–12,9

360,3

149,4

452,3

949,1

Koncernintern försäljning

2021

2020

Facility, Safety & Foodservice

Sverige

Segmentsförsäljning
Elimineringar
Total nettoomsättning

12,8

12,4

Packaging

2,4

0,1

Paper & Business Supplies

0,5

0,4

15,6

12,9

Koncernintern försäljning

64

OptiGroup Årsredovisning 2021

KONCERNENS REDOVISNING

NOT 5
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
2021

2020

Hyresintäkter

1,2

2,0

Dröjsmålsräntor

0,2

0,2

Övrigt

1,7

5,6

Summa

3,1

7,8

2021

2020

Hyreskostnader

–4,8

–6,3

Fastighetskostnader

–8,1

–3,8

Marknadsföringskostnader

–1,8

–1,3

IT-kostnader

–9,6

–9,1

Övriga kontorskostnader

–0,5

–0,5

Konsultkostnader

–2,5

–2,4

NOT 6
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Övriga personalrelaterade kostnader

–2,9

–2,4

–10,8

–15,1

Kreditförluster

–1,1

–2,2

Resekostnader

–1,4

–1,5

Tjänstebilar

–2,3

–2,3

Omstruktureringskostnader1

Inhyrd arbetskraft

–4,7

–5,2

Övriga kostnader

–4,5

–4,6

–55,0

–56,7

Summa

1) Delar av redovisade omstruktureringskostnader 2020 ingår i not 6 som realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgren (1,1 miljoner euro).

Revisionsarvode2

2021

2020

Ernst & Young
Revisionsuppdrag

–0,8

–1,2

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

–0,2

–0,2

Skatterådgivning

–0,1

–0,0

Övriga tjänster

–0,0

–0,0

Revisionsuppdrag, övriga revisorer

–0,1

–0,1

Summa

–1,2

–1,5

2) Revisionsarvode ingår i Övriga kostnader.

OptiGroup Årsredovisning 2021

65

KONCERNENS REDOVISNING

NOT 7
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
2021
Genomsnittligt antal anställda

2020

Antal anställda

Därav män, %

Antal anställda

Därav män, %

Belgien

58

67

60

67

Tjeckien

48

41

68

60

Danmark

124

71

109

70

Estland

11

75

12

67

Finland

182

59

188

60

Tyskland

14

80

15

80

Ungern

85

44

80

41

Italien

—

0

6

73

4

0

5

0

20

40

20

35

166

77

148

76

Lettland
Litauen
Nederländerna
Norge

55

57

58

57

Polen

48

44

50

42

Rumänien

43

65

46

64

Sverige

637

61

526

60

Schweiz

137

75

150

75

Summa

1 632

62

1 541

62

2021
Löner och andra ersättningar

Löner och andra
ersättningar

2020

Sociala kostnader
(varav pension)

Löner och andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pension)

Moderbolag

–4,9

–2,2 (–0,7)

–3,7

–1,6 (–0,5)

Dotterbolag

–77,9

–23,6 (–9,5)

–73,6

–21,0 (–8,7)

Totalt inom koncernen

–82,9

–25,8 (–10,2)

–77,3

–22,6 (–9,2)

2021

2020

Styrelse och verkställande direktör
(varav bonus etc.)

Övriga
anställda

Styrelse och verkställande direktör
(varav bonus etc.)

Övriga
anställda

–1,4 (–0,7)

–81,5 (–4,1)

–1,1 (–0,5)

–76,2 (–4,3)

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Kvinnor

1

0

Män

4

4

Kvinnor

0

0

Män

7

7

Löner och andra ersättningar per
styrelse, vd och övriga anställda
Totalt inom koncernen

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

Könsfördelning för styrelsen och andra ledande befattningshavare
Fördelning av män och kvinnor inom styrelsen

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

1

1) Beräknas på medlemmarna tillhörande OptiGroups koncernledning.
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Ersättning till nyckelpersonal i koncernledningen

2021

2020

–2,8 (–1,4)

–2,0 (–0,9)

Pension

–0,4

–0,4

Summa

–3,2

–2,4

Lön och andra förmåner (varav bonus)

Viktiga avtalsvillkor för vd

att erhålla en bonus som är maximalt uppgår till 150 procent
och beräknas på 75 procent av den årliga grundlönen. Vd är
anställd av OptiGroup AB.

Uppsägningstiden för vd:s anställningsavtal är 12 månader (12)
i det fall den anställde avslutar sin anställning och 12 månader
(12) i det fall företaget avslutar anställningen. Vd har möjlighet

NOT 8
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter
Ränteintäkter på lån och fordringar 1
Värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

2

Övriga finansiella intäkter 1
Valutakursdifferenser på terminskontrakt

2021

2020

0,0

0,0

0,9

2,0

0,2

0,6

2,6

1,0

6,6

6,2

Summa

10,3

9,8

Finansiella kostnader

2021

2020

–0,9

–1,2

2

Valutakursdifferenser 1

Räntekostnader banklån 3
Räntekostnader leasing

3

Valutakursdifferenser på terminskontrakt 4
Valutakursdifferenser 3

–2,1

–1,3

–0,6

–1,6

–7,8

–3,8

Övriga finansiella kostnader 3

–10,6

–0,7

Summa

–22,0

–8,7

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

NOT 9
SKATTER
De huvudsakliga komponenterna avseende skattekostnader:
2021

2020

Aktuell skatt på årets resultat

–9,0

–6,7

Justeringar avseende tidigare år

–5,3

0,5

Förändring av uppskjuten skatt på temporära skillnader

–0,1

0,8

Skattekostnader som redovisats i resultaträkningen

–14,4

–5,4

Inkomstskatteeffekter som är hänförliga till komponenter i Övrigt totalresultat, se not 20.
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Not 9 forts.
Översikt över den effektiva skattesatsen

2021

2020

Resultat före skatt

29,6

23,1

Skattekostnader i enlighet med skattesatsen i moderbolaget 20,6% (21,4%)

–6,1

–4,9

Ej skattepliktiga intäkter

0,0

0,0

Ej avdragsgilla kostnader

–2,7

–0,7

Skatter för föregående år

–5,3

0,5

Regionala och övriga variationer avseende skattesatser

1,8

–0,2

Förluster för vilka uppskjuten skatt ej redovisats

–2,0

–0,2

Förändringar i uppskjuten skatt pga ändrad skattesats

–0,1

0,1

—

0,1

–14,4

–5,4

Övrigt
Totala skattekostnader (effektiv skattesats 48,6% (23,4%))

31 dec. 2021
Uppskjutna inkomstskatter är
hänförliga till följande

31 dec. 2020

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Differenser avseende avskrivning av
anläggningstillgångar

—

23,0

—

15,1

Obeskattade reserver

—

1,4

—

1,1

Pensioner

2,9

0,1

4,2

—

Avsättningar

0,9

—

3,7

—

Uppskjuten skatt hänförlig till
aktiverade underskottsavdrag

1,9

—

2,6

—

Övrigt

4,3

6,4

0,9

2,8

Redovisas enligt följande i balansräkningen:
Uppskjutna skattefordringar

10,0

—

11,4

—

Uppskjutna skatteskulder

—

30,9

—

18,9

Uppskjutna skatter netto

—

20,9

—

7,5

31 dec. 2021

31 dec. 2020

0–1 år

—

—

1–2 år

—

—

2–3 år

—

—

3–4 år

—

—

4–5 år

—

—

Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran redovisas i balansräkningen
Förfallodatum

Inget förfallodatum

1,9

2,6

Summa

1,9

2,6

31 dec. 2021

31 dec. 2020

0–1 år

0,6

—

1–2 år

0,2

—

2–3 år

0,0

—

3–4 år

—

—

Underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisas i balansräkningen
Förfallodatum

4–5 år
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—

—

Inget förfallodatum

3,4

4,8

Summa

4,2

4,8
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NOT 10
GOODWILL
Goodwill
Ingående balans anskaffningsvärden

31 dec. 2021

31 dec. 2020

130,9

128,1

Förvärv under året

46,7

1,3

Valutakursdifferenser

–0,4

1,5

177,2

130,9

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans nedskrivning

–2,6

–2,3

Valutakursdifferenser

–0,1

–0,3

Utgående balans ackumulerad nedskrivning

–2,7

–2,6

174,6

128,3

Utgående bokfört värde

NOT 11
ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Varumärken med obestämbar nyttjandeperiod
Ingående balans anskaffningsvärden

31 dec. 2021

31 dec. 2020

35,0

34,6

Förvärv under året

13,7

—

Valutakursdifferenser

–0,2

0,4

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden

48,5

35,0

Ingående balans nedskrivning

–7,2

–7,2

Valutakursdifferenser

0,0

0,0

Utgående balans ackumulerade nedskrivningar

–7,2

–7,2

Utgående bokfört värde

41,3

27,8

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. 2021 tillkom varumärken med
obestämbar nyttjandeperiod från förvärv av Koeman och
PacsOn, se vidare not 3.
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Under 2018 förvärvades tre varumärken med obestämbar nyttjandeperiod – Mercamer, T
 elpak och Moonen Packaging. 2017
förvärvades tre varumärken – Procurator, Stadsing och Pac.
Under 2017 ersattes v arumärket Papyrus Supplies med det förvärvade varumärket P
 rocurator. I och med detta beslut gjordes
en nedskrivning om 5,1 miljoner euro för hela värdet av varumärket Papyrus Supplies.
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Not 11 forts.
31 dec. 2021
Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod
Ingående balans anskaffningsvärden
Årets investeringar
Förvärv genom köp av dotterbolag

Produktnamn

Kundrelationer

Programvara

Summa

10,9

49,1

29,9

89,8

—

1,2

0,7

1,9
40,6

—

39,7

0,9

Utrangeringar/omklassificeringar

0,4

—

–1,4

–1,0

Valutakursdifferenser

0,0

–0,4

0,3

–0,1

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden

11,3

89,6

30,4

131,3

Ingående balans avskrivning

–3,9

–26,1

–26,1

–56,0

Avskrivningar enligt plan

–0,6

–4,3

–1,5

–6,4

—

—

–0,7

–0,7

–0,3

—

1,1

0,8

Förvärv under året
Utrangeringar/omklassificeringar
Valutakursdifferenser

0,0

–0,3

–0,3

–0,6

–4,8

–30,6

–27,5

–63,0

6,4

59,0

2,9

68,3

Produktnamn

Kundrelationer

Programvara

Summa

10,2

48,4

25,9

84,5

Årets investeringar

—

—

2,8

2,8

Förvärv genom köp av dotterbolag

—

—

0,3

0,3

0,4

—

0,8

1,2

Utgående balans ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

31 dec. 2020
Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod
Ingående balans anskaffningsvärden

Utrangeringar/omklassificeringar
Valutakursdifferenser

0,2

0,7

0,1

0,9

10,9

49,1

29,9

89,8

Ingående balans avskrivning

–2,9

–21,9

–22,8

–47,6

Avskrivningar enligt plan

–0,5

–3,9

–2,3

–6,7

Utrangeringar/omklassificeringar

–0,4

—

–0,8

–1,2

—

–0,2

–0,1

–0,3

–3,9

–26,1

–26,1

–56,0

6,9

23,1

3,8

33,9

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden

Valutakursdifferenser
Utgående balans ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Sammanfattning av immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod
Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod
Utgående bokfört värde

70

31 dec. 2021

31 dec. 2020

41,3

27,8

68,3

33,9

109,6

61,7
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NOT 12
PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR GOODWILL
OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR MED OBESTÄMBAR NYTTJANDEPERIOD
Goodwill som uppkommit genom rörelseförvärv samt företagets
varumärkesnamn med obestämbar nyttjandeperiod har allokerats
till de tre rörelsesegmenten som också är kassagenererande
enheter och beskrivs nedan:
• Facility, Safety & Foodservice
• Packaging
• Paper & Business Supplies

Denna allokering är gjord enbart för att kunna genomföra
prövning av nedskrivningsbehov per rörelsesegment. Balans
räkning rapporteras ej löpande till koncernens högsta ledning,
därför ingår inte heller några balansposter i segmentssamman
ställningen i not 4.
Under 2021 har varumärken med obestämbar nyttjande
period tillkommit via förvärv, se not 3 och not 11. Avseende
2020 tillkom inga dylika varumärken.

Redovisade värden avseende goodwill och varumärken har fördelats på
de kassagenererande enheterna enligt följande:
31 dec. 2021
Facility, Safety &
Foodservice

Packaging

Paper &
Business Supplies

Summa

Goodwill

74,6

70,0

30,0

174,6

Varumärken

11,7

20,9

8,7

41,3

31 dec. 2020
Facility, Safety &
Foodservice

Packaging

Paper &
Business Supplies

Summa

Goodwill

69,4

31,4

27,5

128,3

Varumärken

11,9

7,3

8,6

27,8

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 2022 samt strategiplan för åren 2023–2026 med följande genomsnittliga uppskattningar per segment: 3,2 procent
för Facility, Safety & Foodservice, 8,1 procent för Packaging, 0,2
procent för Paper & Business Supplies. För att extrapolera kassaflöden bortom budgeten har följande långsiktiga tillväxtantaganden använts: 2,0 procent för Facility, Safety & Foodservice och
Packaging, samt 0,0 procent för Paper & Business Supplies.
EBITDA-marginalen – baseras på faktiska EBITDA-marginalen
och budget 2022, vilken inkluderar aktiviteter för att hantera
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kostnadsändringar, förbättra effektiviteten och omstrukturera
verksamheten och bemanningen. Därefter tas hänsyn till affärsplan och långsiktig utveckling.
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 8,4 procent (9,1) för Facility, Safety &
Foodservice, 8,4 procent (9,1) för Packaging och 8,6 procent
(9,6) för Paper & Business Supplies.
Känslighet för förändringar av antaganden – vad gäller
bedömningen av goodwill i varje enskild kassagenererande
enhet har en känslighetsanalys genomförts. De parametrar
som visat sig vara av störst betydelse var försäljningsutveckling,
diskonteringsräntan (WACC) och EBITDA-marginalen. Hänsyn
har tagits till covid-19 vid fastställande av antaganden.
Ingen rimligt möjlig förändring i viktiga antaganden skulle
innebära att det redovisade värdet skulle överstiga återvinningsvärdet.
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NOT 13
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark och byggnader
Ingående balans anskaffningsvärden

31 dec. 2021

31 dec. 2020

2,9

2,9

Tillägg genom förvärv av bolag

0,1

0,1

Förvärv

0,0

0,2

–0,8

–0,2

0,2

—

—

–0,1

0,1

0,0

Avyttringar
Omklassificering inom Materiella anläggningstillgångar
Omklassificering till Nyttjanderättstillgångar
Valutakursdifferenser
Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden

2,5

2,9

Ingående balans avskrivning

–1,4

–1,4

Tillägg genom förvärv av bolag

–0,0

–0,0

Avskrivning för innevarande år

–0,1

–0,4

0,2

0,1

Avyttringar
Omklassificering inom Materiella anläggningstillgångar
Omklassificering till Nyttjanderättstillgångar
Valutakursdifferenser
Utgående balans ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

–0,2

0,3

—

0,0

0,0

0,0

–1,6

–1,4

0,9

1,5

Byggnader som innehas genom finansiella leasingavtal, inkluderat i Mark och byggnader ovan med 0,7 (0,7) miljoner euro.

Maskiner och annan teknisk utrustning
Ingående balans anskaffningsvärden

31 dec. 2020

78,8

76,7

Tillägg genom förvärv av bolag

4,1

0,2

Förvärv

1,6

2,0

Omklassificering till Nyttjanderättstillgångar

—

–0,1

Omklassificering inom Materiella anläggningstillgångar

–0,2

2,9

Utrangering

–9,8

–3,6

0,7

0,6

75,3

78,8

–70,1

–70,2

–3,2

–0,1

Valutakursdifferenser
Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans avskrivning
Tillägg genom förvärv av bolag
Omklassificering till Nyttjanderättstillgångar

—

0,0

Omklassificering inom Materiella anläggningstillgångar

0,2

—

Utrangering

9,6

3,2

Avskrivning för innevarande år

–2,5

–2,6

Valutakursdifferenser

–0,8

–0,4

–66,8

–70,1

8,5

8,7

Utgående balans ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
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Inventarier
Ingående balans anskaffningsvärden
Förvärv
Avyttringar
TIllägg genom förvärv av bolag

31 dec. 2021

31 dec. 2020

0,8

3,2

0,0

0,0

–0,1

–0,5

0,2

0,5

—

–2,3

Valutakursdifferenser

0,0

0,0

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden

1,0

0,8

Ingående balans avskrivning

–0,6

–0,6

Avskrivning för innevarande år

Omklassificering inom Materiella anläggningstillgångar

– 0,0

– 0,0

Avyttringar

0,1

0,1

TIllägg genom förvärv av bolag

0,0

–0,1

Valutakursdifferenser

0,0

0,0

–0,5

–0,6

0,4

0,2

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Ingående balans anskaffningsvärden

1,3

1,7

Förvärv

1,2

0,1

—

–0,1

Utgående balans ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Pågående arbete och förskottsbetalningar

Avyttringar
Omklassificering inom Materiella anläggningstillgångar
Valutakursdifferenser
Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans nedskrivning
Valutakursdifferenser
Utgående balans ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde

Totalt utgående bokfört värde materiella anläggningstillgångar

—

–0,5

–0,0

0,0

2,5

1,3

–1,1

–1,1

0,0

0,0

–1,1

–1,1

1,4

0,2

11,3

10,7

NOT 14
LEASING
Koncernen har framförallt avtal avseende fastigheter (lager
lokaler, kontorsbyggnader och återförsäljarlokaler), tjänstebilar,
övriga fordon samt annan utrustning som används i verksamhe
ten. Hyror för byggnader och lagerlokaler har i allmänhet hyres
villkor mellan tre och tio år medan motorfordon och annan
utrustning i allmänhet har hyresvillkor mellan tre och fem år.
Koncernens skyldigheter enligt dess hyresavtal säkerställs av
hyresgästens äganderätt till de leasade tillgångarna. Generellt är
koncernen begränsad från att tilldela och hyra ut leasade till
gångar och vissa kontrakt kräver att koncernen bibehåller vissa
finansiella förhållanden.
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Leasingperioden inkluderar den icke uppsägningsbara perioden.
Om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en möjlighet att
förlänga leasingavtalet eller på att inte utnyttja ett alternativ att
säga upp leasingavtalet i förtid, beaktas detta vid fastställandet
av leasingperioden. Det finns flera hyreskontrakt som innehåller
förlängnings- och uppsägningsalternativ i synnerhet när det
gäller byggnader och lagerlokaler. Rörliga leasingavtal är ovanligt
och finns endast till mindre värden. Koncernen har också vissa
hyresavtal för maskiner med hyresvillkor på mindre än 12 måna
der och hyresavtal för utrustning med lågt värde.
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Not 14 forts.
31 dec. 2021
Byggnader

Fordon

Övriga
inventarier

Summa

Nyttjanderätter per 1 januari 2021

80,3

9,4

4,2

93,8

Justeringar av tillkommande nyttjanderätter

13,5

3,1

1,3

17,9

–17,2

–2,8

–1,3

–21,3

Nyttjanderätter

Justeringar av avgående nyttjanderätter
Tillägg genom förvärv av bolag

12,5

1,7

0,0

14,2

Efterföljande värdering av nyttjanderätter

6,1

0,1

0,0

6,2

Valutakursdifferenser

0,1

0,0

0,0

0,1
110,9

Utgående balans ackumulerande anskaffningsvärden

95,3

11,5

4,1

Ackumulerade avskrivningar per 1 januari 2021

–23,5

–4,4

–1,4

–29,3

Avskrivning för innevarande år

–16,3

–3,2

–1,0

–20,4

Justeringar av avgående nyttjanderätter
Valutakursdifferenser
Utgående balans ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

8,2

2,7

1,1

12,0

–0,1

0,0

0,0

–0,1

–31,7

–4,9

–1,3

–37,9

63,6

6,6

2,8

73,0

Övriga
inventarier

Summa

31 dec. 2020
Nyttjanderätter

Byggnader

Fordon

Nyttjanderätter per 1 januari 2020

73,2

6,5

2,1

81,7

Justeringar av tillkommande nyttjanderätter

29,0

4,7

2,7

36,4

–23,1

–1,9

–0,7

–25,6

—

—

—

—

Justeringar av avgående nyttjanderätter 1
Tillägg genom förvärv av bolag
Omklassificering från Materiella anläggningstillgångar

0,1

0,1

—

0,1

Valutakursdifferenser

1,0

0,0

0,1

1,1

Utgående balans ackumulerande anskaffningsvärden

80,3

9,4

4,2

93,8

Ackumulerade avskrivningar per 1 januari 2020

–13,4

–2,4

–0,7

–16,4

Avskrivning för innevarande år

–14,0

–3,0

–1,0

–18,0

4,2

1,1

0,3

5,7

Justeringar av avgående nyttjanderätter
Omklassificering från Materiella anläggningstillgångar
Valutakursdifferenser
Utgående balans ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Belopp redovisade i resultatet
Avskrivningar på nyttjanderätter

0,0

—

0,0

0,0

0,0

–0,3

–23,5

–4,4

–1,4

–29,3

56,8

5,0

2,8

64,5

31 dec. 2021

31 dec. 2020

–20,4

–18,0

Räntekostnader för leasingskulder

–2,1

–1,3

Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal

–0,1

–0,1

Kostnader hänförliga till leasingavtal av lågt värde

–0,0

–0,2

Kostnader hänförliga till variabla leasingavgifter som inte inkluderas i leasingskulden

–0,0

–0,0

Intäkter från vidareuthyrning av nyttjanderättigheter
Total
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0,0
–0,3

—

—

–22,5

–19,6
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Det totala kassautflödet för leasingvtal uppgick till 22,3 miljoner
euro (19,2), med fördelning på 2,1 miljoner euro (1,6) från den
löpande verksamheten och 20,2 miljoner euro (17,6) från finan
sieringsverksamheten.
En löptidsanalys utav leasingskulderna presenteras i not 16.

NOT 15
INNEHAV REDOVISADE ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN
NOT 15.1 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Per 31 december 2021 finns ett mindre intressebolagsinnehav
(30 procent ägande i Norrpartner AB) via det under året förvär
vade PacsOn. Värdet av kapitalandelen uppgick per balansdagen

till 0,5 miljoner euro. För jämförelseperioden 31 december 2020
finns inga intressebolagsinnehav.

NOT 16
FINANSIELLA INSTRUMENT OCH FINANSIELL RISKHANTERING
Finansiell riskhantering inom OptiGroup-koncernen
OptiGroup är exponerat för ett antal finansiella marknadsrisker
som k oncernen hanterar inom ramen för den finanspolicy som
godkänts av styrelsen. Det övergripande målet är att ha en
kostnadseffektiv finansiering inom koncernbolagen och hantera
de finansiella riskernas påverkan på koncernens resultat genom

Finansiella tillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 1
Konvertibellån2
Valutaterminskontrakt

2

Likvida medel1
Summa tillgångar

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

Redovisade värden
31 dec. 2021

Marknadsvärde
31 dec. 2021

Redovisade värden
31 dec. 2020

Marknadsvärde
31 dec. 2020

187,5

187,5

139,3

139,3

16,2

16,2

16,0

16,0

1,5

1,5

0,4

0,4

39,2

39,2

33,2

33,2

244,3

244,3

188,9

188,9

0,7

0,7

0,0

0,0

Finansiella skulder
Långfristiga finansiella skulder 3
Långfristig villkorad köpeskilling

4

Långfristiga räntebärande lån3
Långfristig leasing3

0,1

0,1

0,2

0,2

76,8

76,8

–0,3

–0,3

41,9

41,9

53,3

53,3

Kortfristig andel av långfristiga lån

0,1

0,1

1,7

1,7

Kortfristig andel av villkorad köpeskilling4

8,6

8,6

0,6

0,6

3

Kortfristig leasing3
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 3
Valutaterminskontrakt4
Summa skulder

34,8

34,8

14,6

14,6

202,7

202,7

151,1

151,1

1,0

1,0

2,0

2,0

366,8

366,8

223,3

223,3

Kategori Finansiella tillgångar: 1) Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. 2) Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen. Kategori Finansiella skulder: 3) Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. 4) Finansiella skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
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Not 16 forts.

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

Följande tabell visar valutafördelningen för de olika finansiella
skulderna. För finansiella tillgångar se not 16.3 och not 16.4.

Redovisade värden, per valuta, avseeende koncernens lån är följande:

31 Dec. 2021

31 Dec. 2020

EUR

30,0

1,4

SEK

46,8

—

Summa

76,8

1,4

31 dec. 2021

31 dec. 2020

45,5

20,0

Valutafördelning av
leverantörsskulder
EUR

31 dec. 2020

60,9

46,9

EUR

CHF

9,3

7,3

CHF

1,8

1,4

CZK

0,7

1,0

CZK

0,9

2,0

DKK

9,5

5,4

DKK

3,4

7,9

HUF

0,5

0,2

HUF

1,1

1,3

NOK

3,2

1,6

NOK

2,3

2,2

PLN

2,2

1,4

PLN

2,1

0,9

RON

0,7

0,3

RON

0,4

0,3

SEK

SEK

12,4

16,6

0,0

0,0

69,7

52,7

44,9

34,3

USD

0,9

0,0

Övriga valutor

Övriga valutor

0,2

0,2

Summa

133,0

98,4

Summa

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. Valu
taeffekten som uppkommer i samband med omräkningar redo
visas över eget kapital i koncernen.
OptiGroups policy för omräkningsexponering är att minimera
inverkan från 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 sker ingen säkring av ränterisken så länge EURIBOR
3M är under 2 procent. I det fallet att det finns räntebärande till
gångar ska den fastställda räntebindningsperioden vara kort och
anpassas till amorteringar av lån.
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Valutafördelning av övriga
kortfristiga skulder

31 dec. 2021

Per den 31 december 2021 påverkar en samtidig förändring upp
eller ned på en procentenhet av räntesatserna de årliga nettorän
tekostnaderna med 0,8 miljoner euro (0,2), förutsatt att koncer
nens löptid och finansieringsstruktur förblir konstant under året.
Den räntebärande nettoskuld-/nettokassapositionen med rör
lig ränta för koncernen som helhet, inbegripet kassa och bank
tillgodohavanden, uppgick till 37,6 miljoner euro (36,1), där den
genomsnittliga räntebindningsperioden motsvarade 0,8 måna
der (0,0). Den genomsnittliga räntebindningsperioden för kon
cernens räntebärande nettoskulder, exklusive kassa och bank
tillgodohavanden, uppgick till 0,1 år (0,3).

Kundkreditrisk
Kreditförsäkring har tecknats för cirka 80 procent av kunder
inom Paper & Business Supplies. Andra exempel på åtgärder för
att minska kreditrisker inom andra marknadsområden är rem
burser, förskottsbetalningar och bankgarantier. Nya kunder kre
ditprövas och bedöms efter kundens finansiella stabilitet och
omfattningen av kreditbedömningen beror på storleken på sökt
kredit. Beviljade krediter utvärderas minst årligen. Ledningen
anser att det inte existerar någon betydande k oncentration av
kreditrisk med någon enskild kund, motpart eller geografisk
region för OptiGroup. Koncernen gör reservering för förväntade
kundförluster baserat på historisk data samt individuell bedöm
ning. Åldersanalyser av kundfordringar samt reservering framgår
av not 16.3.

Riskhantering av kapital
Koncernens kapitalstruktur ska hållas på en nivå som säkerställer
möjligheten att driva verksamheten vidare för att skapa avkast
ning till aktieägarna och fördelar för andra intressenter. Samtidigt
ska man upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att minska
kapitalkostnaderna.
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För att upprätthålla eller anpassa kapitalstrukturen kan koncernen,
efter aktieägarnas godkännande när så är lämpligt, variera den
utdelning som utbetalas till aktieägarna, sätta ned aktiekapitalet
för betalning till aktieägarna, emittera nya aktier eller sälja till
gångar för att minska skuldsättningsgraden. Koncernen analyserar
löpande förhållande mellan skuldsättning och eget kapital. Utfal
len i nedanstående tabell ligger inom de mål som satts upp. I
avtalet med Danske Bank och DNB ingår en Covenant (Net Debt
to EBITDA). OptiGroup uppfyllde Covenanten under räkenskaps
året 2021.

Likviditet och refinansieringsrisk
Finansieringsrisker avser risk för svårigheter att få finansiering för
verksamhet vid en given tidpunkt. I OptiGroups finansieringspo
licy anges att koncernens externa låneportfölj ska ha en löptids
struktur som garanterar att OptiGroup inte exponeras för refin

Likviditet och refinansieringsrisk per 31 december 2021
Upplåning
Skulder avseende leasing
Leverantörskulder och andra skulder
Valutaterminskontrakt
Summa

Likviditet och refinansieringsrisk per 31 december 2020
Skulder avseende leasing
Leverantörskulder och andra skulder
Valutaterminskontrakt
Summa

Finansiering av koncernen
Räntebärande nettolåneskuld
Summa eget kapital
Förhållande mellan skuld och eget kapital, (ggr)

Avstämning räntebärande nettoskuld

ansieringsrisker. Dessa risker, 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 likviditetsre
serv på minst 25 miljoner euro bestående av likvida medel och
outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter. Likviditeten bevakas av
Group Treasury genom veckovisa likviditetsprognoser från samt
liga koncernbolag.
Under 2021 har OptiGroup påbörjat en factoringlösning som
successivt kommer att rullas ut under 2022. Syftet med lös
ningen är att optimera gruppens rörelsekapital på sikt.
Nedanstående tabell analyserar koncernens 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.

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

—

—

76,8

—

—

76,8

5,9

18,6

14,7

28,5

10,5

78,2

189,3

18,8

0,2

0,1

0,5

208,9

0,3

0,6

—

—

—

1,0

195,5

38,0

91,7

28,6

11,1

364,9

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

6,7

8,3

15,4

24,3

16,4

71,1

101,5

46,4

0,3

0,2

0,2

148,5

0,8

1,2

—

—

—

2,0

109,0

55,9

15,7

24,5

16,6

221,6

31 dec. 2021

31 dec. 2019

98,2

20,1

342,6

324,4

0,29

0,06

31 dec. 2021

31 dec. 2019

Räntebärande krediter och lån

153,6

69,3

Likvida medel och övriga räntebärande tillgångar

–55,4

–49,2

98,2

20,1

Räntebärande nettolåneskuld
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Not 16 forts.
Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2021.
Tillgångar

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Konvertibellån

—

—

16,2

16,2

Valutaterminskontrakt

—

1,5

—

1,5

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Villkorad köpeskilling

—

—

8,7

8,7

Valutaterminskontrakt

—

1,0

—

1,0

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020.
Tillgångar

Nivå 1

Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Konvertibellån

—

—

16,0

16,0

Valutaterminskontrakt

—

0,4

—

0,4

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Villkorad köpeskilling

—

—

0,9

0,9

Valutaterminskontrakt

—

2,0

—

2,0

För finansiella tillgångar i nivå 3 som värderas till verkligt värde via resultaträkningen används en värderingsteknik där marknads
räntorna sätts i relation till nominell ränta på instrumentet. Då OptiGroup har konkluderat att värdet i konvertibeln består av de fram
tida kassaflödena och inte själva konverteringsrätten, görs en nuvärdesberäkning av de garanterade nominella beloppen och därefter
nuvärdesberäknas penningflödena för att komma fram till redovisat värde. För detta används en diskonteringsränta baserad på input
från liknande företagsobligationer. Då konvertibeln löper med en nominell ränta om 5 procent stiger värdet vid lägre marknadsräntor
för liknande instrument vilket var fallet under 2020–2021, vilket har resulterat i en ökning av det bokförda värdet.
Följande tabeller visar förändringarna för finansiella instrument i nivå 3:
Finansiella instrument i nivå 3

Not

31 dec. 2021

31 dec. 2020

0,9

1,5

Villkorad köpeskilling i samband med rörelseförvärv
Ingående balans
Förvärv
Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen
Reglering av villkorad köpeskilling

3

8,4

0,4

—

–0,2

–0,7

–0,8

Valutakurseffekt

0,1

0,0

Utgående balans

8,7

0,9

Summa vinster och förluster under perioden redovisade i resultaträkningen,
för tillgångar som innehas vid rapportperiodens slut

—

–0,2

Förändring av orealiserade vinster och förluster för perioden hänförlig
till tillgångar som innehades vid rapportperiodens slut

—

0,0

Villkorad köpeskilling i samband med rörelseförvärv avser tilläggsköpeskillingar vars storlek bestäms av förvärvsobjektets intjäning
under kommande period eller perioder. Huvuddelen av tilläggsköpeskillingarna baseras på slutligt utfall för 2021 samt 2022.
För värderingen per 31 december 2021 har uppskattningar gjorts baserat på godkänd budget för 2022. Villkorad köpeskilling upp
skattas genom tillämpning av verkligt värdemetoden.

78

OptiGroup Årsredovisning 2021

KONCERNENS ReDOVISNING

Finansiella instrument i nivå 3

Not

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Konvertibellån
Ingående balans

16,0

15,2

Reglering av ränta

–0,8

–0,8

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen
Utgående balans
Summa vinster och förluster under perioden redovisade i resultaträkningen,
för tillgångar som innehas vid rapportperiodens slut
Förändring av orealiserade vinster och förluster för perioden hänförlig
till tillgångar som innehades vid rapportperiodens slut

0,9

1,6

16,2

16,0

—

—

0,9

1,6

31 dec. 2021

31 dec. 2020

76,8

—

NOT 16.1 RÄNTEBÄRANDE KREDITER OCH LÅN
Tabellen nedan visar koncernens olika räntebärande krediter och lån:
Not
Långfristiga:
Banklån (fast ränta)
Banklån (rörlig ränta)
Leasing
Summa långfristiga skulder

—

—

41,9

53,3

118,7

53,3

Kortfristiga:
Banklån (fast ränta)

—

—

Checkräkningskrediter

—

1,7

34,8

14,6

0,1

0,0

34,9

16,3

153,6

69,6

2021

2020

Nyupptagna banklån (rörlig ränta)

88,5

10,0

Amortering banklån (rörlig ränta)

–11,7

–55,0

0,1

–1,3

Leasing
Övriga kortfristiga räntebärande skulder
Summa kortfristiga skulder
Lånebelopp

Årets förändring räntebärande krediter och lån

Not

Förändring övrigt
Förändring checkräkningskredit
Nettoförändring leasing
Summa förändringar

–1,7

0,5

8,8

–0,3

84,0

–46,1

Koncernens exponering, avseende lån, för ränteförändringar och kontraktsenliga datum när det gäller omförhandlingar av räntor är
följande:
31 dec. 2021

Lånebelopp

Högst 6 månader

6–12 månader

1–5 år

Mer än 5 år

Summa

—

—

76,8

—

76,8

31 dec. 2020

Lånebelopp
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Högst 6 månader

6–12 månader

1–5 år

Mer än 5 år

Summa

—

—

—

—

—
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NOT 16.2 LIKVIDA MEDEL
31 dec. 2021

31 dec. 2020

Banktillgodohavanden och kassamedel

39,2

33,2

Summa

39,2

33,2

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Outnyttjade lånekrediter, rörlig ränta:
Förfallodag inom ett år

—

—

Förfallodag efter mer än ett år

71,6

108,4

Summa

71,6

108,4

Den viktade genomsnittliga räntesatsen på externa krediter och lån, inbegripet marginaler och derivateffekter, uppgick till
2,0 per den 31 december 2021. Under 2020 saknas lån och därmed är viktad genomsnittlig räntesats inte tillämpbar.

NOT 16.3 KUNDFORDRINGAR
31 dec. 2021

31 dec. 2020

156,3

123,6

Kundfordringar
Nedskrivning

–3,2

–6,1

153,1

117,6

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Säkerheter för kundfordringar

2,9

3,3

Summa

2,9

3,3

Summa

Säkerheterna består av bankgarantier, garantiförbindelser, egendomsinteckningar, fastighetsinteckningar samt säkerheter i b
 yggnader.

31 dec. 2021
Kundfordringar

Gjorda nedskrivningar

Kundfordringar med
avdrag för nedskrivningar

Förfallna sedan mindre än 30 dagar

7,4

–0,7

6,7

Förfallna sedan 31–60 dagar

2,2

–0,2

2,0

Åldersanalys av kundfordringar

Förfallna sedan 61–90 dagar

0,9

–0,1

0,8

Förfallna sedan 91–180 dagar

0,3

–0,4

–0,1

Förfallna sedan mer än 180 dagar

0,6

–1,7

–1,1

11,4

–3,1

8,3

Ej förfallna kundfordringar

145,0

–0,1

144,9

Summa

156,3

–3,2

153,1

Kundfordringar

Gjorda nedskrivningar

Kundfordringar med
avdrag för nedskrivningar

Förfallna sedan mindre än 30 dagar

8,1

–0,6

7,5

Förfallna sedan 31–60 dagar

1,8

–0,4

1,4

Förfallna sedan 61–90 dagar

0,0

–0,2

–0,2

Förfallna sedan 91–180 dagar

0,4

–0,4

0,0

Summa förfallna fordringar

31 dec. 2020
Åldersanalys av kundfordringar

Förfallna sedan mer än 180 dagar

4,1

–3,9

0,2

14,4

–5,5

8,9

Ej förfallna kundfordringar

109,3

–0,6

108,7

Summa

123,7

–6,1

117,6

Summa förfallna fordringar

80

OptiGroup Årsredovisning 2021

KONCERNENS ReDOVISNING

Kundfordringarnas fördelning per valuta
EUR

31 dec. 2021

31 dec. 2020

57,5

42,2

CHF

4,9

5,3

CZK

4,3

5,4

DKK

10,0

10,3

HUF

3,3

2,6

NOK

4,3

2,7

PLN

5,5

3,8

RON

3,8

3,6

SEK

58,7

40,7

0,7

0,9

153,1

117,6

31 dec. 2021

31 dec. 2020

6,1

5,7

Övriga valutor
Summa
Avsättning för osäkra kundfordringar
Avsättning för osäkra kundfordringar vid årets början
Avsättning under året

0,7

1,7

–3,9

–1,6

Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar

0,3

0,2

Tillägg genom förvärv av bolag

0,0

0,0

Valutakursdifferenser

0,0

0,0

Avsättning för osäkra kundfordringar vid årets slut

3,2

6,1

31 dec. 2021

31 dec. 2020

34,3

21,8

1,5

0,4

Ianspråktagna avsättningar

NOT 16.4 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Specificering av övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Valutaterminskontrakt
Övriga fordringar

0,0

0,0

35,8

22,2

31 dec. 2021

31 dec. 2020

EUR

18,9

9,5

CHF

2,8

1,6

CZK

0,3

0,6

Summa
Valutafördelning av övriga kortfristiga fordringar

DKK

1,7

1,3

HUF

0,2

0,0

NOK

0,9

1,0

PLN

0,3

0,5

SEK

10,6

7,8

0,1

0,0

35,8

22,2

Övriga valutor
Summa
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NOT 16.5 STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR
Skulder till kreditinstitut

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Ställd säkerhet i aktier i dotterbolag

104,4

207,2

Utställda företagsinteckningar och särskilda panträtter

197,9

198,7

Samtliga ställda säkerheter avser ställd säkerhet för i förekommande fall långfristigt banklån (rörlig ränta). Se not 16.1.

NOT 16.6 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER
31 dec. 2021

31 dec. 2020

Villkorad köpeskilling

0,1

0,2

Övriga skulder

0,7

0,4

Summa

0,8

0,7

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Övriga skulder

24,8

23,7

Upplupna löne- och personalkostnader

17,8

13,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22,8

12,1

NOT 16.7 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Upplupen kundbonus

4,4

3,4

Villkorad köpeskilling

8,6

0,6

Valutaterminskontrakt

1,0

2,0

79,3

55,3

31 dec. 2021

31 dec. 2020

157,7

120,8

Summa

NOT 17
VARULAGER

Handelsvaror
Övrigt lager
Nedskrivning av varor till nettoförsäljningsvärde
Summa

82

0,1

0,0

–7,2

–6,0

150,6

114,8
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NOT 18
TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING
Balansräkning i sammandrag
TILLGÅNGAR

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Immateriella tillgångar

—

—

Materiella tillgångar

—

11,2

Uppskjutna skattefordringar

—

0,3

SKULDER

Anläggningstillgångar

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Pensionsavsättningar

—

—

Långfristiga skulder

—

—

Uppskjutna skatteskulder

—

0,7

Summa långfristiga skulder

—

0,7

—

Långfristiga skulder

Summa anläggningstillgångar

11,5

Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder

Varulager

—

—

Leverantörsskulder

—

Kundfordringar

—

—

Övriga kortfristiga skulder

—

1,4

Övriga omsättningstillgångar

—

—

Summa kortfristiga skulder

—

1,4

Kassa och banktillgodohavanden

—

—

Summa omsättningstillgångar

—

—

Totalt skulder relaterade till
tillgångar som innehas för
försäljning

—

2,1

Totalt tillgångar som innehas
för försäljning

—

11,5

Per 31 december 2021 finns inga tillgångar som innehas för för
säljning kvar. Försäljningen slutfördes under första halvåret 2021.

NOT 19
EGET KAPITAL
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet kapital

Konvertibler

Summa

18,4

241,9

—

260,4

—

—

—

—

Balans per den 31 december 2020

18,4

241,9

—

260,4

Per den 1 januari 2021

18,4

241,9

—

260,4

—

—

—

—

18,4

241,9

—

260,4

Per den 1 januari 2020
Ny-/apportemission

Ny-/apportemission
Balans per den 31 december 2021

OptiGroup AB har utfärdat ett aktieslag av stamaktier, preferens
aktier och teckningsoptioner till sina aktieägare.
Som en del av ett investeringsprogram till förmån för Opti
Groups ledning har OptiGroup utfärdat en form av konvertibla
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
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balanserad vinst och har nu överförts till aktiekapital och övrigt
tillskjutet kapital till den del konvertering skett.
Under 2017 emitterades två 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. I slutet av
2021 genomfördes en indragning av 323 657 aktier, motsvar
ande 323 657 euro. Samtidigt genomfördes en fondemission
innebärande att aktiekapitalet ökades med 323 657 euro.
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Not 19 forts.
Utfärdade och fullt betalda stamaktier
Per 1 januari 2021
Per 31 december 2021

Kvotvärde

Antal aktier
i tusental

Miljoner euro

1

18,197

18,4

1,02

17,873

18,4

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

NOT 19.1 RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie före utspädning

2021

2020

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, miljoner euro

15,2

17,7

18 197 124

18 197 124

–16 183

—

18 180 941

18 197 124

Resultat per aktie före utspädning, euro

0,84

0,97

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,84

0,97

Resultat per aktie efter utspädning

2021

2020

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, miljoner euro

15,2

17,7

18 197 124

18 197 124

–16 183

—

—

—

18 180 941

18 197 124

Utestående aktier den 1 januari
Vägt genomsnitt indragna aktier
Vägt genomsnitt antal aktier före utspädning

Utestående aktier den 1 januari
Vägt genomsnitt indragna aktier
Utspädningseffekt (konvertibler och teckningsoptioner)
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning
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NOT 20
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Övrigt totalresultat, årets förändring
Aktuariella vinster och förluster, netto efter skatt
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag
Förändring innevarande år
Totalt övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag

2021

2020

3,5

–0,9

–0,5

1,9

3,0

1,0

31 dec. 2021

31 dec. 2020

1,8

2,3

Aktuariella vinster och förluster

–6,8

–11,2

Summa övrigt totalresultat före skatt, kumulativt

–5,0

–8,9

1,9

2,8

–3,1

–6,1

Skatteeffekter på övrigt totalresultat
Övrigt kumulativt totalresultat efter skatt

31 dec. 2021
Skatteeffekter avseende övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag (ej skattepliktiga)

Före skatt

Skattekostnad
(skatteintäkt)

Netto efter skatt

1,8

—

1,8

Aktuariella vinster och förluster

–6,8

1,9

–4,9

Summa

–5,0

1,9

–3,1

31 dec. 2020
Skatteeffekter avseende övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag (ej skattepliktiga)
Aktuariella vinster och förluster
Summa
Förändring i skatteeffekten avseende övrigt totalresultat
Ingående balans per den 1 januari

Före skatt

Skattekostnad
(skatteintäkt)

Netto efter skatt

2,3

—

2,3

–11,2

2,8

–8,4

–8,9

2,8

–6,1

2021

2020

2,8

2,6

–0,9

0,2

1,9

2,8

Förändring innevarande år:
Aktuariella vinster och förluster
Utgående balans per 31 december
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NOT 21
PENSIONSAVSÄTTNINGAR
Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i Belgien,
Schweiz, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Norge. 

Belgien
Det finns en förmånsbestämd plan där premier betalas per
anställd av företaget och den anställde. Planen har en minimi
ränta om 1.75% och är vinstdriven. Planen avslutas när den
anställde är 65 år. Den anställdes bidrag är 4% av årslönen
(maximalt 66 606 euro i årslön). Planen administreras av AON
och är kontrakterad med AG Insurance.

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.

Sverige
Procurator AB har två förmånsbestämda pensionsplaner, båda
planerna är stängda och merparten avser tjänstepension enligt
ITP2 till tidigare anställda. Båda planerna är försäkrade hos PRI.

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 pensionsutfästelser
såsom fast pension och planer som baseras på slutlönen, upp
skjutna ersättningar som avser årliga avtal om upphävande av
lön/förmånsbaserad engångsbetalning. Det finns inga kvarva
rande anställda i planen vid utgången av 2021.
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.

Nettokostnad förmånsbestämd pensionsskuld

2021

2020

Kostnader för tjänstgöring innevarande år

–1,1

–1,4

Räntekostnader

–0,0

–0,2

Redovisad avkastning på förvaltningstillgångar

0,0

0,0

Regleringar

0,0

—

Kostnad avseende tjänstgöring under tidigare perioder

–0,1

–0,0

Nettokostnad förmånsbestämd pensionsskuld

–1,2

–1,6

0,6

0,6

31 dec. 2021

31 dec. 2020

55,3

58,3

–34,2

–33,7

Netto förmånsbestämd skuld

21,0

24,7

Fördelning av förmånsbestämd nettoskuld per land

2021

2020

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar

Förväntade avgifter till planerna för kommande rapportperiod uppgår till 1,4 miljoner euro.
Förmånsbestämd pensionsskuld, netto
Förmånsbestämd förpliktelse
Marknadsvärde för förvaltningstillgångar

Belgien

3,6

3,9

Schweiz

12,0

14,7

Sverige

2,5

2,6

Tyskland

2,6

2,7

Övriga länder

0,4

0,7

21,0

24,7

Summa
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Nuvärdet av
förpliktelsen

Verkligt värde på
förvaltningstillgångar

Summa

55,2

–32,1

23,1

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år

1,4

—

1,4

Räntekostnader/-intäkter

0,2

–0,1

0,1

Delsumma som ingår i resultaträkningen

1,6

–0,1

1,5

–0,9

0,8

–0,1

Avkastning på förvaltningstillgångar
(undantaget belopp som ingår i räntekostnader/-intäkter)

0,0

–0,5

–0,5

Vinst/förlust till följd av förändrade demografiska antaganden

0,0

0,0

0,0

Vinst/förlust till följd av förändrade finansiella antaganden

1,0

0,0

1,0

Förändring i den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen
Per 1 januari 2020

Pensionskostnad redovisade i resultaträkningen

Betalda avgifter/premier, netto

Omvärderingar i övrigt totalresultat

Erfarenhetsbaserade vinster/förluster

0,5

0,0

0,5

–0,2

0,1

–0,1

1,3

–0,4

1,0

Bidrag från arbetsgivaren/deltagare

0,8

–1,9

–1,1

Förvärv av nya bolag

0,2

0,0

0,2

—

—

—

–0,1

0,1

0,0

0,2

–0,1

0,1

Per 31 december 2020

58,3

–33,7

24,7

Per 1 januari 2021

58,3

–33,7

24,7

Planavslut
Delsumma som ingår OCI

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning
Administrativa kostnader och skatter för förmånsbestämda planer
Valutakursförändringar

Pensionskostnad redovisade i resultaträkningen
Kostnader för tjänstgöring under innevarande år

1,4

—

1,4

Räntekostnader/-intäkter

0,0

0,0

0,0

Delsumma som ingår i resultaträkningen

1,4

0,0

1,4

–2,8

2,3

–0,5

0,0

–0,6

–0,6

Vinst/förlust till följd av förändrade demografiska antaganden

–0,9

0,0

–0,9

Vinst/förlust till följd av förändrade finansiella antaganden

–1,8

0,0

–1,8

Erfarenhetsbaserade vinster/förluster

–0,6

0,0

–0,6

Betalda avgifter/premier, netto

Omvärderingar i övrigt totalresultat
Avkastning på förvaltningstillgångar
(undantaget belopp som ingår i räntekostnader/-intäkter)

Planavslut

–1,0

0,5

–0,4

Delsumma som ingår OCI

–4,2

–0,1

–4,2

0,7

–1,5

–0,8

Bidrag från arbetsgivaren/deltagare
Förvärv av nya bolag
Administrativa kostnader och skatter för förmånsbestämda planer
Valutakursförändringar

Per 31 december 2021
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—

—

—

–0,0

0,1

0,1

1,7

–1,3

0,5

55,3

–34,2

21,0
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Not 21 forts.
Huvudkategorier av förvaltningstillgångar till verkligt värde

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Gruppförsäkring

21,0

33,7

Summa

21,0

33,7

31 dec. 2021

31 dec. 2020

33,7

32,1

Noterat pris på aktiv marknad:

Förändringar i förvaltningstillgångarnas verkliga värden
Ingående balans förvaltningstillgångarnas verkliga värden
Ränteintäkt redovisad i resultaträkningen
Utbetalda ersättningar
Omvärdering, avkastning på förvaltningstillgångarna
Planavslut

0,0

0,1

–2,3

–0,8

0,6

0,5

–0,5

–0,1

Betalda avgifter/premier, netto

1,5

1,9

Valutakursförändringar

1,3

0,1

Övrigt

–0,1

–0,1

Utgående balans förvaltningstillgångarnas verkliga värden

34,2

33,7

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.

Väsentliga antaganden vid fastställandet av pensionsförpliktelser
kopplade till koncernens pensionsplaner

2021

2020

Diskonteringsränta

0,9%

0,4%

Framtida löneökningar

1,7%

1,5%

Belgien

Framtida pensionsökningar

—

—

22/22

23/26

Diskonteringsränta

0,3%

0,1%

Framtida löneökningar

1,2%

1,2%

Personalens genomsnittliga återstående livslängd, år, män/kvinnor
Schweiz

Framtida pensionsökningar

—

—

22/24

22/24

0,2%

0,8%

Framtida löneökningar

—

1,7%

Framtida pensionsökningar

—

—

22/24

22/24

Diskonteringsränta

0,8%

0,4%

Framtida löneökningar

2,2%

2,2%

Framtida pensionsökningar

1,8%

1,8%

Personalens genomsnittliga återstående livslängd, år, män/kvinnor

24/24

20/24

Personalens genomsnittliga återstående livslängd, år, män/kvinnor
Sverige
Diskonteringsränta

Personalens genomsnittliga återstående livslängd, år, män/kvinnor
Tyskland
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Känslighetsanalys för rimligt möjliga förändringar i väsentliga aktuariella antaganden 2021
Inverkan på den förmånsbestämda förpliktelsen
Förändring
i antagande

Ökning i
antagande

Diskonteringsränta

0,5%(0,5)

–4,9%(4,9)

5,2%(5,3)

Framtida löneökningar

0,5%(0,5)

4,1%(4,0)

–4,2%(– 4,1)

—(—)

—(—)

—(—)

Ökning med 1 år
av antagandet

Minskning med 1 år
av antagandet

–0,1%(–0,1)

0,1%(0,1%)

Belgien

Ökningar i pensionskostnader

Förväntad livslängd

Minskning i
antagande

Inverkan på den förmånsbestämda förpliktelsen
Förändring
i antagande

Ökning i
antagande

Diskonteringsränta

0,5%(0,5)

– 7,9%(–8,3)

9,0%(9,6)

Framtida löneökningar

0,5%(0,5)

0,7%(0,8)

–0,6%(–0,7)

Ökningar i pensionskostnader

0,5%(0,5)

5,9%(6,0)

–5,3%(–5,5)

Ökning med 1 år
av antagandet

Minskning med 1 år
av antagandet

2,6%(2,5)

–2,7%(2,6)

Schweiz

Förväntad livslängd

Minskning i
antagande

Inverkan på den förmånsbestämda förpliktelsen
Förändring
i antagande

Ökning i
antagande

Minskning i
antagande

Diskonteringsränta

0,5%(0,5)

–7,2%(–6,8)

6,5%(7,6)

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

5,8%(5,9)

–5,7%(5,8)

Sverige

Förväntad livslängd

Inverkan på den förmånsbestämda förpliktelsen
Förändring
i antagande

Ökning i
antagande

Minskning i
antagande

Diskonteringsränta

0,5%(0,5)

–6,0%(–6,0)

6,0%(6,0)

Framtida löneökningar

0,5%(0,5)

—(—)

—(—)

Ökningar i pensionskostnader

0,5%(0,5)

6,0% (6,0)

–5,0%(–6,0)

Ökning med 1 år
av antagandet

Minskning med 1 år
av antagandet

5,0%(5,0)

–4,0%(–4,0)

Tyskland

Förväntad livslängd
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Not 21 forts.
Föregående känslighetsanalyser baseras på en förändring i anta
gande medan alla andra antaganden hålls konstanta. Vid beräk
ningen av känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen för
väsentliga aktuariella antaganden används samma metod

(nuvärdet av den förmånsbestämda 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.

Följande betalningar förväntas genomföras de kommande åren
baserat på förpliktelserna i de förmånsbestämda planerna:

2021

2020

Inom de närmaste 12 månaderna

0,8

0,7

Mellan 2 till 5 år

2,5

2,6

Mellan 5 till 10 år

4,5

4,3

Mer än 10 år

2,4

2,7

Totala förväntade betalningar

10,2

10,2

Genomsnittlig vägd löptid för den förmånsbestämda förpliktelsen

2021

2020

Belgien

22

21

Schweiz

17

18

Sverige

12

13

Tyskland

12

12

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Antal år

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner belastar resultat
räkningen under det år som de avser.
Pensionskostnaderna för avgiftsbestämda planer uppgick
2021 till –8,9 miljoner euro (–7,6).

NOT 22
OMSTRUKTURERINGSRESERV OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA AVSÄTTNINGAR

Ingående balans

8,1

6,5

10,8

16,8

–15,1

–15,3

–0,1

0,1

Utgående balans

3,7

8,1

Varav redovisad som långfristig i balansräkningen

0,6

0,8

Varav redovisad som kortfristig i balansräkningen

3,1

7,3

Nya avsättningar under året
Återförd avsättning som utnyttjats eller upplösts
Omräkningsdifferens

Ovanstående avsättningar avser till största delen organisationsförändringar samt omstruktureringar där utflödet varit löpande under året. Inga
identifierade osäkerheter har framkommit, och som framgår av noten är merparten av beloppen hänförliga till kortfristiga skulder.

NOT 23
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen har inga väsentliga eventualförpliktelser.
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NOT 24
UPPLYSNINGAR OM TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Följande affärsförbindelser sköts med normala marknadsvillkor
och med krav ”på armlängds avstånd” och i tabellen nedan för
tecknas de bolag som anses vara närstående parter. Kompensa
tion till styrelse och ledande befattningshavare återfinns i not 7.

Namn

Förbindelse

% av andelar

Enheter med betydande inflytande över koncernen:
Altor II OG Holdco Limited

Aktieägare

41,4

Triton via Ply Acquisition AB

Aktieägare

39,8

RoosGruppen AB

Aktieägare

14,3

Pyramidion Consulting AB

Aktieägare

Kronogaard Invest AB

Aktieägare

Hulelyckan Invest AB

Aktieägare

Brd. Kors & Hors ApS

Aktieägare

Molndala Invest AB

Innehavare av preferensaktie

Forsåker Invest AB

Innehavare av preferensaktie

De finansiella rapporterna omfattar OptiGroup AB och de
dotterbolag som förtecknas i tabellen under avsnittet ”Informa
tion om moderbolaget”. I följande tabell visas de väsentligaste

transaktionerna som har ingåtts med närstående parter under
det aktuella räkenskapsåret. Samtliga transaktioner skedde med
marknadsmässiga villkor.

Under året har transaktioner gjorts mellan koncernföretag Altor
II OG Holdco Limited,bolag med betydande inflytande över
gruppen, till ett värde om mindre än 0,0 (0,0) miljoner euro.
Under året har transaktioner gjorts mellan koncernföretag och
Triton Advisers Limited,bolag med betydande inflytande över
gruppen, till ett värde om mindre än 0,0 (0,0) miljoner euro.
Under året har transaktioner gjorts mellan koncernföretag och
bolag kontrollerade av RoosGruppen AB, till ett värde om min
dre än 0,2 (0,1) miljoner euro.
Under året har transaktioner gjorts mellan koncernföretag och
intressebolaget Norrpartner AB, intäkter till ett värde om 4,1
miljoner euro samt kostnader till ett värde om 3,1 miljoner euro.
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NOT 25
AVSTÄMNINGSPOSTER MELLAN VINST FÖRE SKATT OCH NETTOKASSAFLÖDE
Justering icke-kassaflödespåverkande poster

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

2,7

3,0

Avskrivning och nedskrivning av immateriella tillgångar

6,4

6,7

Avskrivning av nyttjanderättstillgångar

20,4

18,0

Realisationsresultat i samband med avyttring av materiella anläggningstillgångar

–1,2

–1,2

Orealiserade valutakurseffekter

–1,5

–1,3

Resultatandel intresseföretag

–0,1

—

Värdeförändring finansiell tillgång värderad till verkligt värde

–0,1

–0,9

Nedskrivning övriga långfristiga anläggningstillgångar
Förändring villkorad köpeskilling
Summa

7,8

—

—

–0,2

34,5

24,0

Räntor som betalats under perioden uppgår till 3,0 miljoner euro (2,5).
Räntor som erhållits under perioden uppgår till 0,8 miljoner euro (2,0).

NOT 26
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
OptiGroup har genom dess dotterbolag PacsOn AB förvärvat
utestående 70 procent av aktierna i Norrpartner AB, vilket där
med blev ett helägt dotterbolag inom OptiGroup. Förvärvet
innebar att affärsområdet Packaging ytterligare stärker sin ställ
ning i Sverige.
I samband med Rysslands invasion av Ukraina har samtliga
bolag gått igenom sin kund- och leverantörsbas för att säker
ställa att inga transaktioner görs som strider mot de sanktioner
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som utfärdats, något, som liksom tidigare, görs kontinuerligt
inom ramen för koncernens bolagsstyrning. Bedömningen är att
de nya sanktionerna kommer att ha begränsad påverkan på
resultatet 2022.
Den 16 mars inträdde FSN Capital som kontrollerande ägare
av OptiGroup-koncernen. Tidigare investerare kvarstår som
minoritetsägare. Detta innebar en förändring av styrelsesam
mansättningen, se sidan 37.
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Resultaträkning för moderbolaget

Miljoner euro

Not

2021

2020

6,4

5,5

Personalkostnader

–7,3

–5,5

Övriga rörelsekostnader

–9,4

–3,5

–10,3

–3,5

Nettoomsättning

Rörelseresultat

2

Resultat från andelar i koncernföretag

3

—

–15,4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3

11,6

8,1

Räntekostnader och liknande resultatposter

3

–14,5

–2,1

–2,9

–9,4

–13,2

–12,9

Bokslutsdispositioner/koncernbidrag

13,0

0,0

Resultat före skatt

–0,2

–12,9

Finansiella poster netto
Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

–0,2

–0,2

Årets resultat

–0,3

–13,1

Övrigt totalresultat för moderbolaget
Miljoner euro

2021

2020

–0,3

–13,1

Övrigt totalresultat

—

—

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt

—

—

–0,3

–13,1

Årets resultat

Summa totalresultat för året
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Balansräkning för moderbolaget

Miljoner euro

Not

31 dec. 2021

31 dec. 2020

4, 6

138,8

265,3

394,4

168,7

0,3

0,3

533,5

434,3

39,4

20,5

Aktuella skattefordringar

0,2

0,2

Övriga kortfristiga fordringar

0,0

0,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0,4

0,2

Kassa och bank

9,6

2,0

49,6

23,0

583,1

457,3

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Miljoner euro

Not

31 dec. 2021

31 dec. 2020

18,4

18,4

Överkursfond

241,9

241,9

Balanserad vinst

117,2

130,3

–0,3

–13,1

377,2

377,5

Periodiseringsfond

—

0,2

Summa obeskattade reserver

—

0,2

76,8

—

76,8

0,0

0,5

0,5

Skulder till koncernföretag

118,8

75,8

Övriga kortfristiga skulder

1,1

0,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8,7

3,0

Summa kortfristiga skulder

129,1

79,6

Summa eget kapital och skulder

583,1

457,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital1
Fritt eget kapital

Årets resultat
Summa eget kapital

8

Obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande lån
Summa långfristiga skulder

5

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 7.
1) För ytterligare uppgifter om aktiekapitalet, se not 19 i koncernen.
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Kassaflödesanalys för moderbolaget

Miljoner euro

Not

2021

2020

Resultat före skatt

–0,2

–12,9

Betalda inkomstskatter

–0,3

–0,1

—

10,7

Löpande verksamheten

Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultat före skatt:
Nedskrivning av aktier i dotterföretag
Nedskrivning av övriga aktier och andelar

7,8

—

Periodisering av finansieringskostnader

–0,0

–0,2

Ränteintäkter

–4,5

–0,9

Räntekostnader
Ej erhållet/erlagt koncernbidrag
Förändring obeskattade reserver

0,3

—

–13,1

5,9

–0,2

0,2

–10,2

2,8

Förändring av rörelsefordringar

–8,3

165,0

Förändring av rörelseskulder

56,3

21,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

48,0

186,6

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

37,8

189,4

126,5

0,0

-7,8

—

118,7

—

–225,7

–168,0

Nyupptagna lån

88,5

10,0

Amorteringar

-11,7

–35,0

–148,9

–193,0

Nettoförändring av banktillgodohavanden

7,6

–3,6

Kassa och banktillgodohavanden i början av året

2,0

5,6

Kassa och banktillgodohavanden vid årets slut

9,6

2,0

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Avyttring av aktier i dotterföretag
Förvärv av aktier och andelar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förändring av fordringar på koncernföretag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Förändring i eget kapital för moderbolaget
Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

18,4

241,9

130,4

390,6

Årets resultat

—

—

–13,1

–13,1

Övrigt totalresultat för året

—

—

—

—

Summa totalresultat för året

—

—

–13,1

–13,1

Utgående balans per den 31 december 2020

18,4

241,9

117,3

377,5

Ingående balans per den 1 januari 2021

18,4

241,9

117,2

377,5

Indragning aktier

Miljoner euro
Ingående balans per den 1 januari 2020

-0,3

—

0,3

—

Fondemission

0,3

—

-0,3

—

Årets resultat

—

—

–0,3

–0,3

Övrigt totalresultat för året

—

—

—

—

Summa totalresultat för året

—

—

–0,3

–0,3

18,4

241,9

116,9

377,2

Utgående balans per den 31 december 2021
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NOT 1
GRUNDER FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
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 regelverk.
En redogörelse för OptiGroup-koncernens redovisningsprinciper
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 tillämpar koncernen IFRS 16
Leasing. Moderbolaget tillämpar undantaget i RFR 2 och redo
visar samtliga leasingavgifter linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar som inte är hänförliga till dotterbolag eller

intressebolag värderas till marknadsvärde i koncernredovisningen,
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 återanskaffningsvärdet. Återanskaffningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningspriset 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 enlighet 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 2
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA OCH ÖVRIGA ARVODEN
Löner och ersättningar

Medelantal anställda

Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör uppgick under 2021 till 1,2 miljoner euro (1,1), varav 0,7 miljoner
euro (0,5) avsåg rörlig ersättning. Sociala avgifter och pension till
styrelse och verkställande direktör uppgick till 0,4 miljoner euro
(0,4). För viktiga avtalsvillkor för vd, se not 7 för koncernen.
Löner till övriga anställda uppgick till 3,8 miljoner euro (2,8).
Sociala avgifter och pension till övriga anställda uppgick till 1,9
miljoner euro (1,2).

Genomsnittligt antal anställda uppgick till 20 (19), varav 70 procent (74) män. Styrelsen består av fyra män (fem) och en kvinna
(noll).

Revisionsarvode
Under 2021 har revisionsarvoden till valda revisorer, EY, om 0,1
miljoner euro (0,1) kostnadsförts. Övriga arvoden till EY uppgår
under samma period till 0,1 miljoner euro (0,1).

NOT 3
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Resultat från andelar i koncernföretag

2021

2020

Nedskrivning av aktier i dotterföretag och kostnadsförda aktieägartillskott

—

–16,4

Utdelningar från dotterföretag

—

1,0

Summa

—

–15,4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2021

2020

Ränteintäkter från koncernföretag

11,2

5,0

0,4

3,1

Summa

11,6

8,1

Räntekostnader och liknande resultatposter

2021

2020

Räntekostnader

–0,8

–0,5

Räntekostnader från koncernföretag

–0,0

–0,0

Övriga finansiella kostnader

–3,1

–0,7

Valutakursdifferenser

Nedskrivning övriga aktier och andelar

–7,8

—

Valutakursdifferenser

–2,8

–0,9

–14,5

–2,1

Summa
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NOT 4
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
31 dec. 2021

31 dec. 2020

0,2

0,2

Andelar i koncernföretag
OptiGroup Packaging AB
Scaldia NV

—

0,0

Papyrus AB

105,6

105,6

33,0

33,0

Procurator AB

OptiGroup FSF AB

—

58,5

Stadsing A/S

—

48,9

Pac-Production Sweden AB

—

19,1

138,8

265,3

Redovisat värde per balansdagen

Under 2021 har ägarbyten inom koncernen gjorts för att bl.a. anpassa bolagsstrukturen till den operativa verksamheten. Bolagen är
därefter indirekt ägda av OptiGroup AB, se not 6.

NOT 5
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER
Förfallodatum gällande långfristiga lån är enligt följande:
Banklån vid utgången av 2021 förfaller till betalning inom 1-5 år.
Vid utgången av 2020 hade moderbolaget inga långfristiga lån.

Kapitaliserade finansieringskostnader skrivs av över kontraktets
löptid och uppgår till –0,3 miljoner euro (–0,3).

NOT 6
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
OptiGroup AB äger direkt Papyrus AB, OptiGroup FSF AB, samt
OptiGroup Packaging AB och övriga bolag i förteckning nedan är
indirekt ägda. Den legala strukturen är anpassad för att på ett
effektivt sätt hantera legala krav, administration och skatter samt

den operativa verksamheten i respektive land. Huvudverksamhet
i majoriteten av bolagen är grossistverksamhet men koncernen
innehar även ett fåtal holdingbolag.

Företagets namn

Etableringsland

% av
aktiekapitalet

Funktion som huvudkontor
Papyrus AB, org nr 556734-1630, säte Mölndal, eget kapital 17,5 miljoner euro, 1 000 andelar

Sverige

100

OptiGroup FSF AB, org nr 556685-2280, säte Mölndal, eget kapital 34,8 miljoner euro, 53 380 andelar

Sverige

100

OptiGroup Packaging AB, org nr 559138-8888, säte Mölndal, eget kapital 8,7 miljoner euro, 50 000 andelar

Sverige

100

Avodesch B.V.

Nederländerna

100

Ekopack i Sydsverige AB

Sverige

100

J. Koemans Czn. Beheer B.V.

Nederländerna

100

Koemans Verpakkingen B.V.

Nederländerna

100

Mercamer Oy

Finland

100

OptiGroup Shared Services Division Kft

Ungern

100

Oy Telpak AB

Finland

100

Pac-Production Sweden AB

Sverige

100

Packagegroup Moonen B.V

Nederländerna

100

Packteam Europe AB

Sverige

100

Övriga dotterföretag
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Not 6 forts.

100

% av
aktiekapitalet

Företagets namn

Etableringsland

PacsOn AB

Sverige

100

PacsOn Helmer Nilsson AB

Sverige

100

PacsOn Import & Agentur AB

Sverige

100

PacsOn Lager nr 1 AB

Sverige

100

PacsOn Lager nr 2 AB

Sverige

100

PacsOn Mälardalen AB

Sverige

100

PacsOn Pappers-Partner AB

Sverige

100

PacsOn Sverige AB

Sverige

100

PacsOn Väst AB

Sverige

100

PacsOn Öresundspapper AB

Sverige

100

PacsOn Östgöta Papper AB

Sverige

100

Pacudo AB

Sverige

100

Papyrus A/S

Danmark

100

Papyrus AS

Estland

100

Papyrus Bohemia s r. o.

Tjeckien

100

Papyrus Finland Oy

Finland

100

Papyrus GmbH

Tyskland

100

Papyrus Groep Nederland BV

Nederländerna

100

Papyrus Group Germany GmbH

Tyskland

100

Papyrus Group Holland BV

Nederländerna

100

Papyrus Hungária Zrt.

Ungern

100

Papyrus Norge AS

Norge

100

Papyrus NV/SA

Belgien

100

Papyrus Romania SRL

Rumänien

100

Papyrus Schweiz AG

Schweiz

100

Papyrus SIA

Lettland

100

Papyrus Sp. z. o.o.

Polen

100

Papyrus Sverige AB

Sverige

100

Procurator A/S

Danmark

100

Procurator AB

Sverige

100

Procurator Danmark A/S

Danmark

100

Proxima Comserv SRL

Rumänien

100

Scaldia A/S

Danmark

100

Scaldia AB

Sverige

100

Scaldia AG

Schweiz

100

Skovly-Gruppen AS

Norge

100

Stadsing A/S

Danmark

100

Sterling Finemballage Aktiebolag

Sverige

100

Stockholms Kartong & Kuvertspecialist AB

Sverige

100

Supplies Direct City (Årsta) AB

Sverige

100

Supplies Direct Göteborg AB

Sverige

100

Supplies Direct Malmö AB

Sverige

100

Supplies Direct Stockholm Länna AB

Sverige

100

Totalo AB

Sverige

100

UAB Papyrus Lietuva

Litauen

100

Walki Medical Oy

Finland

100

Vangby A/S

Danmark

100

Vangby AB

Sverige

100

VeliMark Oü

Estland

100

VeliMark OY

Finland

100

Viking Cimex AS

Norge

100
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NOT 7

NOT 8

STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

FÖRSLAG TILL
VINSTDISPOSITION

Ställda säkerheter

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Andelar i dotterföretag

138,8

265,3

Summa ställda säkerheter

138,8

265,3

Inga

Inga

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

Eventualförpliktelser

117 236 347

Överkursfond

241 858 155

Årets resultat

–298 254

Resultat till förfogande

358 796 248

Styrelsen föreslår att balanserat vinstmedel disponeras så att:
EUR
I ny räkning överföres

358 796 248

Göteborg den 5 april 2022

Sören Gaardboe
Styrelsens ordförande

Thomas Eriksson
Styrelseledamot

Mattias Hallendorff
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 5 april 2022
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 koncernredovisningen för OptiGroup AB för år 2021. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 43–101 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och
av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt års
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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 standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen återfinns på
sidorna 1–42 samt 104–115 (men innefattar inte årsredovisningen,
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 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 identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen 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. 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 fel
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aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
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 årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 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 misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
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 kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direk
törens 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 betydande
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på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, där
ibland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella 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 för OptiGroup AB för räkenskapsåret 2021 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för
slaget 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 fortlöp
ande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direk
tören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nöd
vändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 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 fören
ligt 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 tillkom
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professio
nella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 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 bolagets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 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 5 april 2022
Ernst & Young AB
Heléne Siberg Wendin
Auktoriserad revisor
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Om hållbarhetsrapporten
OptiGroup använder hållbarhet som ett övergripande begrepp för
att beskriva ansvarsfullt företagande som omfattar socialt, miljö
mässigt och ekonomiskt ansvar. Denna hållbarhetsrapport beskri
ver OptiGroups aktiviteter under 2021 inom de områden som
bedöms vara väsentliga för verksamheten. Rapporten har sam
manställts i enlighet med GRI Standards: Core. Läsaren hittar rele
vant hållbarhetsinformation i de olika delarna av årsredovisningen.
Dessa upplysningar ger OptiGroups intressenter information om
koncernens hållbarhetsarbete.
All GRI-relaterad data i 2021 års rapport gäller OptiGroups verk
samheter på de marknader där bolaget är verksamt om inget annat
anges. Rapporten omfattar alla dotterbolag och verksamheter som
bedrivs på alla anläggningar, ägda eller leasade, där OptiGroups
bolag har kontroll över verksamheten. I rapporten ingår dock inte

data från Koemans Verpakkingen, Vangby och Avodesch som förvär
vades under fjärde kvartalet 2021.
Datainsamlingen hanteras av koncernens internrevisionsfunktion
i samarbete med berörda parter hos dotterbolagen. För de indikato
rer som bedömts vara väsentliga har upplysningar rapporterats i så
stor utsträckning som möjligt beroende på tillgänglighet av data.
Rapporten och hållbarhetsupplysningarna för 2021 har inte
granskats av tredje part. Bolagets revisor har dock avlämnat ett ytt
rande avseende hållbarhetsrapportens upprättande.
Återkoppling
Återkoppling på denna rapport och på bolagets hållbarhetsarbete
välkomnas. Vänligen skicka kommentarer till:
stefan.sikander@optigroup.com

VÄSENTLIGHETSANALYS OCH PRIORITERADE OMRÅDEN
OptiGroup använder väsentlighetsmatrisen för att säkerställa
att fokus och resurser läggs på de områden som engagerar intressenterna mest och som har störst inverkan på OptiGroup.
Koncernens senaste fokuserade väsentlighetsanalys genom
fördes 2019. Granskningen genomfördes tillsammans med
en extern partner som konsulterade bolagets intressenter för
att bedöma hur väl hållbarhetsagendan är anpassad till deras
behov och förväntningar. Resultaten av analysen var i stort
sett i linje med OptiGroups tidigare väsentlighetsanalys som
gjordes 2015.

Baserat på väsentlighetsanalysen har OptiGroup identifierat
fem fokusområden inom hållbarhetsarbetet:
• Hållbara produkter – Marknadsföra hållbara produkter och
kundlösningar
• Kontroll av leveranskedjan – Strikta principer för leveran
törsutvärderingar
• Utsläpp – Minskad klimatpåverkan i egna verksamheten
• Antikorruption och affärsetik – Högt ställda etiska normer
i alla affärskontakter
• Mångfald, jämställdhet och inkludering – Engagerade
medarbetare i jämställda och berikande arbetsmiljöer

• Utsläpp

• Hållbara produkter

PÅVERKAN PÅ INTRESSENTERS
VÄRDERINGAR OCH BESLUT

• Kontroll av leveranskedjan
• Antikorruption och affärsetik

Hög

• Mångfald, jämställdhet och inkludering

Medel

Låg
Låg

Medel

Hög

VÄSENTLIG EKONOMISK, MILJÖMÄSSIG OCH SOCIAL PÅVERKAN

104

OptiGroup Årsredovisning 2021

HÅLLBARHETSRAPPORT

Intressentdialog
OptiGroup har som mål att anpassa sina affärsmetoder efter
intressenternas behov och förväntningar. Intressentgrupper
definieras som organisationer eller individer som kan påverka
och påverkas av OptiGroups verksamhet. Det är viktigt att få
samtliga intressentgruppers syn eftersom de har olika behov

inom hållbarhetsområdet. Återkoppling och synpunkter hämtas
in på olika sätt från ett brett spektrum av intressenter. I samband
med uppdateringen av väsentlighetsanalysen 2019 gjordes en
översyn av intressentdialogen med en extern partner.

INTRESSENTGRUPP

INTRESSENTDIALOG OCH BEHOV

NYCKELFRÅGOR

Ägare

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potentiella
förvärvsobjekt

• Personliga möten
• Finansiella rapporter

• Långsiktigt värdeskapande
• Hållbart företagande och långsiktig
ekonomisk utveckling
• Finansiellt resultat och strategisk utveckling

Medarbetare

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kunder

•
•
•
•
•
•

Kundundersökningar och återkoppling
Personliga möten
Webbplats, nyhetsbrev
Årsredovisning och hållbarhetsrapport
Miljödeklarationer
Miljömärkning av produkter (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
• Mänskliga rättigheter och barnarbete i
leverantörskedjan

Leverantörer

•
•
•
•
•

Personliga möten
Leverantörsutvärderingar
Miljöcertifieringar (ISO, EMAS)
Miljömärkning och miljöstatistik
Gemensamma förbättringsprojekt och
avtal om servicenivå
• Uppföljning av nyckeltal och KPIer
• FSC- och PEFC-certifieringar
• Årsredovisning och hållbarhetsrapport

• 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
• Årsredovisning och hållbarhetsrapport
• Personliga möten

• Efterlevnad av lagar och regler
• Transparent kommunikation
• Snabb information och öppen dialog

Medlemskap, certifie
ringar, bransch
organisationer och
externa initiativ

• Årsredovisning och hållbarhetsrapport
• Certifieringar
• Branschsamarbeten

• Forest Stewardship Council (FSC)
• Programme for the Endorsement of the
Forest Certification (PEFC)
• European Paper Merchants Association
(EUGROPA)
• Two Sides
• GRI, Global Compact, ILO

Resultatgenomgångar
Finansiella rapporter
Årsredovisning och hållbarhetsrapport
Styrelsemöten

OptiGroups resultatstyrningsprocess
Utvecklingssamtal
Kompetensutveckling och utbildningsprogram
Utbildning inom arbetsmiljö och säkerhet
Medarbetarundersökning
Employer branding initiativ
Uppförandekod och koncernpolicyer
Intranät

OptiGroup Årsredovisning 2021

Affärsmodell och strategi
Finansiellt resultat och strategisk utveckling
Långsiktigt värdeskapande
Bolagsstyrning
Risker
Prognoser

Finansiella resultat
Beskrivning av affärsmodellen
Affärsetik och kultur
Kompetensutveckling
Arbetsvillkor, arbetsmiljö och säkerhet
Mångfald
Bolagets fokus på hållbarhet och miljöpåverkan
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Hållbarhetsstyrning
Vikten av god affärsetik, integritet och ansvarstagande betonas i
ledningen av dotterbolagen och är grundläggande för OptiGroups
bolagsstyrning. OptiGroups styrelse, genom koncernledningen, är
ytterst ansvarig för koncernens hållbarhetsarbete.
Styrning av hållbarhet och etik
Koncernledningen beslutar om bolagets strategi för hållbarhet och
etik, framtagning av koncerngemensamma policyer och nyckeltal,
liksom ansvarar för implementering och uppföljning. Ansvaret för
hållbarhetsarbetet ligger på dotterbolagen och ska genomföras
enligt den strategi och de grundläggande krav som fastställts av
koncernledningen. Avdelningen för kommunikation samordnar
koncernens hållbarhetsarbete och ansvarar för översyn av den
övergripande strategin.
OptiGroups internrevisionsavdelning, som arbetar på lednings
nivå under CFO, ansvarar för att implementera, leda och övervaka
programmen för revision och efterlevnad för koncernens bolag.
Detta arbete omfattar:
• Implementering av policyer och affärspraxis, inklusive
OptiGroups uppförandekod
• Identifiering av utvecklingsfrågor
• Processer och verktyg för regelefterlevnad
• Legal och rättslig affärspraxis
Åtgärder relaterade till större etik- och lagefterlevnadsfrågor över
vakas av styrelsen. Om en allvarlig överträdelse misstänks avseende
medarbetare i nyckelpositioner eller ledande ställning kan dessa
rapporteras anonymt genom den etablerade visselblåsartjänsten.
Efterlevnad
OptiGroups uppförandekod utgör, tillsammans med andra kon
cerngemensamma policyer, grunden för bolagets hållbarhets
arbete, vilka har som mål att bygga och upprätthålla förtroende
fulla relationer med kunder, aktieägare, medarbetare och
leverantörer.
OptiGroup förväntar sig att chefer och medarbetare följer
koncernens 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. Eventuella överträdelser mot policyer, principer och
riktlinjer undersöks noggrant och åtföljs av nödvändiga åtgärder.
Koncernens internrevisionsavdelning ansvarar för OptiGroups
regelbundna Corporate Governance Certification Process som
säkerställer att koncernens policyer har varit föremål för årlig
översyn och blivit implementerade i dotterbolagen.
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Visselblåsartjänst
OptiGroup har en visselblåsartjänst som ger alla medarbetare möj
lighet att anonymt informera om en misstanke om allvarliga över
trädelser mot uppförandekoden, koncernens policyer samt lagar
och förordningar. Visselblåsartjänsten finns tillgänglig för samtliga
bolag på lokala språk. Koncernens internrevisionsavdelning bistår
alla medarbetare i ärenden som rör etiskt och lagligt beteende.

OptiGroup
Corporate Governance
Certification Process
OptiGroup genomför en årlig certifieringsprocess för
att säkerställa att koncernens policyer är uppdaterade och
har varit föremål för en årlig översyn. Ledande befattnings
havare ska gå igenom och bekräfta sin förståelse och
ansvar för koncernens policyer genom att å rligen:
• Underteckna och skicka in bekräftelse av efterlevnad,
inklusive beskrivningar av eventuella kända avvikelser.
• Vidta ändamålsenliga och nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att rapporterande funktioner och medarbe
tare är medvetna om gällande policyer och har fått
information om eventuella förändringar i dessa.
• Säkerställa integrering av koncernens policyer i bola
gens egna riktlinjer och processer, samt tillförsäkra
efterlevnad.

OPTIGROUPS HÅLLBARHETSMÅL
• 90 procent av produktförsäljningen ska utgöras av artik
lar tillverkade av bio-baserade eller återvunna material.
• 100% efterlevnad av OptiGroups uppförandekod för
leverantörer.
• Koldioxidneutral år 2030 i Scope 1 och 2 enligt GHG
protokollet samt i Scope 3 beträffande utgående
distribution.
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Ledningens tillvägagångssätt
OptiGroup arbetar på ett strukturerat sätt med de fem fokusområden som identifierats i väsentlighetsanalysen. Tabellen nedan visar de
väsentliga aspekterna och de huvudsakliga målsättningarna för varje fokusområde, samt verktyg och ansvariga som är kopplade till dem.

FOKUSOMRÅDE ASPEKT

HUVUDSAKLIG MÅLSÄTTNING

VERKTYG

ANSVAR

Hållbara
produkter

• I det löpande arbetet med att utveckla
sortimenterbjudandet ta hänsyn till
produkternas miljöpåverkan under hela
livscykeln

• Interna utbildningspro
gram för att säkerställa
god produktkunskap,
logistikkompetens och
förståelse för k undernas
verksamhet

• Produktchefer och
kategoriansvariga

• Transparent och
objektiv information
om kunderbjudandet
• Miljömärkta
produkter

• Med öppen och transparent kommuni
kation möta kundernas behov och för
väntningar
• Rekommendera kundlösningar som
leder till minskad klimatpåverkan

Kontroll av
leverantörs
kedjan

• Strikta intags
processer av nya
leverantörer
• Löpande utvärdering
av leverantörer

• Marknadsförare
• Försäljningschefer
• Nyckelkundsansvariga

• Produktinformation och
miljömärkning tillgäng
ligt online för kunder

• Hjälpa kunder att arbeta mer hållbart
och fatta välinformerade köpbeslut

• Uppföljning av KPIer

• Verka för ansvarstagande och transpa
rens i leverantörskedjan

• Inköpspolicy och process
för intag av nya leveran
törer

• Inköpchefer

• Supplier Code of
Conduct

• Kvalitet- och miljö
ansvariga

• Efterlevnad av OptiGroups Supplier
Code of Conduct
• Leverantörsutvärdering baserad på
kvalitets- och hållbarhetsaspekter

• Produktchefer och
kategoriansvariga

• Revision och kontroll
• Uppföljning av KPIer

Utsläpp

• Effektiv energi
användning
• Övergång till fossil
fria energikällor

Antikorruption
och affärsetik

• Antikorruption
• Konkurrensbegrän
sande beteende

• Ansvarsfullt minimera koldioxid
utsläppen och minska miljöpåverkan
från egna verksamheten

• Effektivt utnyttjande av
lokaler

• Bolagsledning

• Val av energikällor

• I samarbete med affärspartners mini
mera utsläpp från inköpta transport
tjänster och kontinuerligt minska
energianvändningen i fastigheter

• Ökad användning av
online-möten

• Kvalitet- och miljö
ansvariga

• Hög medvetenhet och engagemang
för etisk affärspraxis

• Koncerngemensamma
policyer

• Koncernledning

• Säkerställande av verksamhetens
efterlevnad av koncernens policyer,
nationella lagar och lokala legala krav

• Årlig corporate
governance certification
process

• Försäljningschefer

• Nolltolerans för korruption

• Visselblåsartjänst

• Bolagsjurist

• Logistikchefer

• Uppföljning av KPIer

• Bolagsledning
• Inköpschefer
• Internrevision

Mångfald och
lika möjligheter

• Mångfald och jäm
ställdhet
• Hälsa och säkerhet
på arbetsplatsen

• Attraktiv arbetsgivare
• Engagerade medarbetare i jämställda
och berikande arbetsmiljöer
• Inkluderande kultur, där alla har
samma möjligheter
• Medarbetarnas hälsa och olycksfria
arbetsplatser

• Strukturerad process för
utvecklingssamtal

• Bolagsledning

• Interna utbildnings
program

• Human Resources

• Chefer och ledare

• Systematiskt förbätt
ringsarbete för att före
bygga arbetsplatsolyckor
och arbetsrelaterad
ohälsa
• Uppföljning av KPIer
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Miljöindikatorer
Utsläpp och klimatpåverkan
Scope 1 – Energianvändning och CO2e-utsläpp
Olja, terajoule (TJ)

2021

2020

0,1

0,3

Gas, terajoule (TJ)

16,0

14,4

Diesel, terajoule (TJ)

36,4

53,4

Bio-diesel, terajoule (TJ)

3,7

—

Bensin, terajoule (TJ)

9,5

1,4

Gas/LPG, terajoule (TJ)

—

—

65,6

69,5

4 092

4 596

2021

2020

Fjärrvärme, terajoule (TJ)

17,0

18,5

Electricitet från nationella kraftnät, terajoule (TJ)

15,3

15,9

Scope 1 – Total energianvändning, terajoule (TJ)
Scope 1 – Utsläpp, ton CO2e
Scope 2 – Energianvändning och CO2e-utsläpp

Elektricitet från förnybara källor, terajoule (TJ)

13,3

14,9

Scope 2 – Total energianvändning, terajoule (TJ)

45,5

49,3

1 988

1 705

2021

2020

5,7

6,6

Scope 2 – Utsläpp, ton CO2e (Market based)
Utsläppsintensitet (Scope 1 och Scope 2)
Koldioxidutsläpp i relation till omsättningen (ton CO2e/miljoner EUR)

CO2-utsläpp är baserade på omvandlingsfaktorer för växthusgasrapportering tillhandahållna av Worldfavor och är baserade på Defra
och AIB.
Vatten och avfallshantering
OptiGroup har ingen tillverkning och vattenanvändningen är i huvudsak 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 återvinningsbart.
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 och PEFC
Andel FSC och PEFC-certifierade artiklar av totala antalet lagerhållna grafiska produkter, %
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2021

2020

84

83
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Indikatorer för mångfald
och socialt ansvar
Medarbetardata

2021

2020

1 632

1 541

Kvinnor, %

38

38

Män, %

62

62

Antal heltidsanställda vid årets slut

Ålder <30, %

11

10

Ålder 30–50, %

52

56

Ålder >50, %

37

34

Personalomsättning, %

18

13

2021

2020

242

238

Chefer med direktrapporterande medarbetare
Antal chefer
Kvinnor, %

31

33

Män, %

69

67

Ålder <30, %

4

4

Ålder 30–50, %

55

60

Ålder >50, %

41

36

2021

2020

7

7

Koncernledning
Antal medlemmar
Kvinnor, %
Män, %
Ålder <30, %

0

0

100

100

0

0

Ålder 30–50, %

29

29

Ålder >50, %

71

71

2021

2020

3,2

3,4

Hälsa och säkerhet
Frånvaro relaterad till sjukdom och olyckor i procent av teoretiskt antal arbetstimmar
Antal olyckor på arbetsplatsen per en miljon arbetade timmar

9,2

7,8

Antal olyckor på arbetsplatsen med förlorad arbetstid per en miljon arbetade timmar (LTIFR)

5,7

3,4

0

0

Antal arbetsplatsrelaterade dödsolyckor
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GRI-index
GRI-standard

Upplysning

Sidhänvisning

GRI 101:
Foundation 2016
GRI 102:
General Disclosures
2016

ORGANISATIONSPROFIL
102-1

Organisationens namn

Omslag

102-2

Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster

1–5, 24–31

102-3

Lokalisering av huvudkontor

52

102-4

Lokalisering av verksamhet

24–31, 52

102-5

Ägare och legal struktur

37–39

102-6

Marknader där organisationen är verksam

24–31, 52

102-7

Organisationens storlek

6–7, 109

102-8

Information om anställda och andra arbetare

20, 109

102-9

Leverantörskedja

18–21

102-10

Betydande förändringar i organisation och leverantörskedja

6, 14, 59, 104

102-11

Försiktighetsprincipen

18–21

102-12

Externa initiativ

105, 107

102-13

Medlemskap

105

102-14

Uttalande från högsta beslutsfattare

8–9

102-15

Risker och möjligheter

33–36

102-16

Värderingar, principer, standarder och riktlinjer för uppförande

13, 21, 106

102-18

Styrningsstruktur

37–39, 106–107

102-40

Lista över intressentgrupper

105

102-41

Kollektivavtal

20

102-42

Identifiering och urval av intressenter

104–105

102-43

Tillvägagångssätt för intressentdialoger

105

102-44

Viktiga frågor och ämnen för intressenterna

105

STRATEGI

ETIK OCH INTEGRITET

STYRNING

INTRESSENTDIALOG

110
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GRI-standard

Upplysning

Sidhänvisning

102-45

Enheter inkluderade i den finansiella rapporteringen

99-100, 106

102-46

Definition av rapportinnehåll och avgränsningar

104

102-47

Lista över väsentliga ämnen

104

102-48

Ändringar av tidigare lämnad information

104

102-49

Förändringar i rapporteringen

104

102-50

Rapporteringsperiod

104

102-51

Datum för den senaste rapporten

104

102-52

Rapporteringscykel

104

102-53

Kontaktinformation avseende rapporten

104

102-54

Uttalande om rapportering i enlighet med GRI Standards

104

102-55

GRI-index

110–112

102-56

Extern granskning

104, 113

GRI 103:
Management
approach 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

18–21, 104, 106–107

103-2

Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll

18–21, 104, 106–107

103-3

Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning

104, 106–107

GRI 205: Anticorruption 2016

205-2

Kommunikation och utbildning kring antikorruptionspolicy och rutiner

18–21, 106

205-3

Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder

20, 106

RAPPORTERING

ANTIKORRUPTION

KONKURRENSBEGRÄNSANDE BETEENDE
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

18–21, 104, 106–107

103-2

Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll

18–21, 104, 106–107

103-3

Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning

104, 106–107

GRI 206: Anticompetitive Behavior

206-1

Legala åtgärder mot korruption, konkurrensbegränsande aktiviteter
och monopol

20, 106

GRI 103:
Management
approach 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

18–21, 104, 106–107

103-2

Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll

104, 106–107

103-3

Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning

104, 106–107

GRI 302: Energy
2016

302-1

Energiförbrukning inom organisationen

108

GRI 103:
Management
approach 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

18–21, 104, 106–107

103-2

Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll

104, 106–107

103-3

Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning

104, 106–107

GRI 305:
Emissions 2016

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

108

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

108

ENERGI

UTSLÄPP
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GRI-INDEX

GRI-standard

Upplysning

Sidhänvisning

UTVÄRDERING AV LEVERANTÖRER – MILJÖ
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

18–21, 104, 106–107

103-2

Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll

104, 106–107

103-3

Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning

104, 106–107

GRI 308: Supplier
Environmental
Assessment 2016

308-1

Nya leverantörer som utvärderats mot miljökriterier

18–21

308-2

Negativ miljöpåverkan i leveranskedjan och vidtagna åtgärder

18–21

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

18–21, 104, 106–107

103-2

Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll

104, 106–107

103-3

Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning

104, 106–107

GRI 405:
Diversity and Equal
Opportunity 2016

405-1

Mångfald i styrande organ och bland anställda

40–41, 109

405-2

Förhållande mellan kvinnors och mäns grundlön och ersättning

Procenttal kan inte redo
visas, eftersom uppgifter
inte finns tillgängliga.

UTVÄRDERING AV LEVERANTÖRER – SOCIALT
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

18–21, 104, 106–107

103-2

Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll

104, 106–107

103-3

Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning

104, 106–107

GRI 414:
Supplier Social
Assessment 2016

414-1

Nya leverantörer som utvärderats utifrån sociala kriterier

20
Procenttal kan inte redo
visas. Det totala antalet
nya lokala leverantörer
är inte känt.

MARKNADSKOMMUNIKATION

112

GRI 103:
Management
approach 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

18–21, 104, 106–107

103-2

Beskrivning av struktur för hållbarhetsstyrning och dess innehåll

104, 106–107

103-3

Utvärdering av struktur för hållbarhetsstyrning

104, 106–107

GRI 417:
Marketing and
Labeling 2016

417-1

Krav på märkning av produkter och tjänster

18, 108
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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 för år 2021 på sidorna 18–21, 33–36,
104–112 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den
lagstadgade h
 ållbarhetsrapporten. Detta innebär 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 S
 tandards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 5 april 2022
Ernst & Young AB

Heléne Siberg Wendin
Auktoriserad revisor
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DEFINITIONER

Definitioner och avstämningar av
alternativa nyckeltal
Syftet med alternativa resultatmått är att underlätta analysen av affärsresultat och branschtrender som inte direkt kan härledas från de
finansiella rapporterna. OptiGroup använder följande alternativa resultatmått:

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 ä ndrade 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 EBITA för senaste 12 månaderna

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 jämförelsestörande poster. Avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar är främst avskrivningar hänförliga till av
skrivningar på förvärvsövervärden och jämförelsestörande poster
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 r esultat
före sådana avskrivningar och för att ge jämförbara siffror mellan
perioderna.
Jämförelsestörande poster för 2021 uppgår till netto –10,8 miljo
ner euro. Kostnaderna består i huvudsak av avvecklingskostnader
för personal och lokaler. Motsvarande poster för 2020 uppgår till
–14,0 miljoner euro.
Avstämning av justerad EBITDA och rörelseresultat
Justerad EBITDA avser rörelseresultat före av- och nedskrivningar
på materiella och immateriella anläggningstillgångar och
jämförelsestörande poster.
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Miljoner euro

2021

Justerad EBITA

2020

58,5

42,7

–10,8

–14,0

EBITA

47,7

28,7

Av- och nedskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar

–6,4

–6,7

Rörelseresultat

41,4

22,0

Miljoner euro

2021

2020

Justerad EBITDA

81,5

63,7

–23,0

–21,0

–6,4

–6,7

–10,8

–14,0

41,4

22,0

Jämförelsestörande poster

Av- och nedskrivningar på materiella
anläggningstillgångar
Av- och nedskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat
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DEFINITIONER

Avstämning av operativt kassaflöde
Operativt kassaflöde avser kassaflöde från den löpande verksam
heten med avdrag för investeringar i anläggningstillgångar exklusive investeringar som skett genom förvärv av dotter- eller
intressebolag.

Miljoner euro

2021

2020

Kassaflöde löpande verksamhet

42,4

54,9

Investeringar i anläggningstillgångar

–4,8

–5,1

Operativt kassaflöde

37,6

49,8

Miljoner euro

2021

2020

Operativt kassaflöde, senaste 12 mån

37,6

49,8

Justerad EBITA, senaste 12 mån

58,5

42,7

64
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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 av
yttringar, analyseras försäljningen i organisk försäljningstillväxt.
Organisk försäljningstillväxt representerar jämförbar försäljnings
tillväxt eller minskning i euro och synliggör effekten av förvärv/
avyttringar och förändringar i valutakurser. Tabellerna nedan visar
förändringen i organisk försäljningstillväxt avstämd med föränd
ringen i totalt rapporterad försäljning.

Miljoner euro

2021

%

Facility, Safety & Foodservice
Organisk tillväxt

–13,3

–3,8

Förvärv/avyttringar

3,5

1,0

Valutakurseffekter

6,7

1,9

–3,1

–0,9

Organisk tillväxt

25,0

16,7

Förvärv/avyttringar

72,1

48,3

2,2

1,5

99,3

66,5

Total tillväxt

2021

%

23,5

5,3

Förvärv/avyttringar

0,6

0,1

Valutakurseffekter

0,4

0,1

24,6

5,5

–15,6

—

Organisk tillväxt

35,2

3,7

Förvärv/avyttringar

76,2

7,9

9,3

0,9

120,7

12,4

Paper & Business Supplies
Organisk tillväxt

Total tillväxt
Koncerngemensamt och elimineringar
Elimineringar
Totalt koncernen

Avstämning av cash conversion
Cash conversion avser operativt kassaflöde i förhållande till
justerad EBITA för senaste 12 månaderna.

Cash conversion, %

Miljoner euro

Valutakurseffekter
Total tillväxt

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 16 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

2021

2020

Nettoskuld

98,2

20,1

Justerad EBITDA, senaste 12 mån

81,5

63,1

1,2

0,3

Nettoskuld/justerad EBITDA

Packaging

Valutakurseffekter
Total tillväxt
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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.

Papper omslag: MultiDesign original white 300 g/m2
Papper inlaga: MultiDesign original white 150g/m2
Tryckpress: Manroland 700 (s/w)
Raster: Kodak Electra Max
Tryckfärg: epple, Premium Cobano CF (Seq. KCMY)
Plåtar: Kodak, Sonora X
Gummidukar: UMP- Evolution
CTP: Kodak Magnus 800 CTP
Färgordning: KCMY
Produktion: Solberg
Tryck: Billes tryckeri
Foto: Jesper Orrbeck,
iStock, Getty Images m fl.
© OptiGroup AB, 2021. Eftertryck förbjudes.
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