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Den ordinarie juryn har som har bedömt 2019 års 
årsredovisningar har haft följande sammansättning:

Nils Liliedahl 
Juryns ordförande 
Sveriges Finansanalytikers Förening

Anders Haskel 
Fristående analytiker och journalist 

Pontus Herin 
Journalist

Annica Gerentz 
Kommunikationschef FAR

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

Stockholm den 29 september 2020

FAR 
Karin Apelman

Nasdaq Stockholm 
Adam Kostyál

Sveriges Kommunikatörer 
Hanna Brogren

Sveriges Finansanalytikers Förening 
Lars Söderfjell

I syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin 

externa information har det sedan mitten av 1960-talet 

arrangerats en årlig årsredovisningstävling i Sverige, 

med en i huvudsak kvalitativ ansats. Att tävlingen haft 

betydelse för kvaliteten råder det ingen tvekan om då 

svenska bolags finansiella information i internationella 

jämförelser alltid ligger bland de absolut främsta i 

världen. 

Arrangörsgruppen bakom tävlingen; FAR, Nasdaq 

Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och 

Sveriges Kommunikatörer beslöt 2016 att i högre grad 

fokusera på själva årsredovisningen. Mot denna bakgrund 

bytte tävlingen namn till Sveriges bästa årsredovisning. 

Det är således årsredovisningen som är det dokument 

som tävlingen behandlar – inget annat.

Genom att nominera tre bolag i varje klass och sedan utse 

en vinnare hoppas dessutom arrangörerna att intresset 

ska öka för tävlingen. 

Alla svenska bolag på Nasdaq Stockholm har granskats på 

sedvanligt sätt. Utifrån genomgången har juryn nominerat 

tre bolag i varje storleksklass Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap. De tre nominerade bolagen i varje storleksklass 

har sedan rankats av varje jurymedlem och det bolag med 

lägst platspoäng har utsetts till segrare.

Innehållet i denna broschyr, med undantag av priset för 

bästa design, har sammanställts och tagits fram av juryn i 

Sveriges bästa årsredovisning.

Arrangörsgruppen hoppas att dessa förändringar kommer 

att leda till att Sveriges bästa årsredovisning kommer att 

förbli den ledande tävlingen avseende årsredovisningars 

kvalitet i Sverige.

Mer information om tävlingen tillsammans med tidigare 

broschyrer som tagits fram under åren finns på  

www.sverigesbastaarsredovisning.se

Sveriges bästa 
årsredovisning 
2019
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Som framgår av inledningen har denna tävling funnits 

i mer än 50 år så visst går det att tävla i finansiell 

information! 

Det som kännetecknar just denna tävling är den 

kvalitativa ansatsen. Det är helt upp till juryn att 

bestämma vilka bolags årsredovisningar som är bäst. 

Det existerar inga mallar, instruktioner eller krav som 

ska uppfyllas utan det är juryns bedömningar som 

avgör. Det gör att ett bolag inte kan bocka av utvalda 

mätpunkter och på det sättet samla poäng. Det måste 

finnas en helhet. Det gäller inte minst de kommunikativa 

delarna som är svåra att fånga upp i en mer formaliserad 

tävlingsform. 

Sammantaget anser arrangörerna bakom tävlingen att det, 

i en alltmer regelstyrd värld, är extra viktigt att försöka 

bedöma hur bra bolagen är på att transparant, tillförlitligt 

och ärligt kommunicera finansiell information - i detta fall 

i bolagens årsredovisningar. 

Även om tävlingen i allt väsentligt har en kvalitativ ansats 

så har juryn sedan många år identifierat ett antal områden 

där bolagen måste lämna tillfredsställande information för 

att komma i fråga i den första gallringen. Dessa områden är:

• VD-ord

• Mål- och måluppfyllelse

• Affärsidé och strategi

• Affärsområdesinformation

• Information kring marknad och konkurrenter

• Beskrivning av risker och möjligheter – gärna grafisk

• Bolagsstyrning

• Hållbarhet

• Grafisk utformning

Under våren och sommaren 2020 har juryn i Sveriges 

bästa årsredovisning således i en första gallring 

identifierat ungefär sju till tio bolag i varje klass som 

har god information inom ovan nämnda områden. Som 

framgår av dessa områden ligger fokus i juryns arbete 

på att i första hand bedöma och analysera vilken frivillig 

information som bolagen väljer att presentera. Men det 

är givetvis också av stor betydelse på vilket sätt bolagen 

väljer att redovisa den obligatoriska informationen i 

förvaltningsberättelse och bakvagn. Juryn har sedan 

reducerat det första urvalet till de tre bolag som är 

nominerade till att bli Sveriges bästa årsredovisning i 

varje klass. 

Vilka bolag har juryn granskat?

I årets tävling, som är den femtiofemte i ordningen har 

310 svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm bedömts. 

Bolag som har avnoterats under året har exkluderats i 

genomgången.

Tävlingen är indelad i tre klasser som överensstämmer 

med indelningen på Nasdaq Stockholm, Large Cap, Mid 

Cap och Small Cap. Enligt tävlingsbestämmelserna står 

de tre senaste årens vinnare utanför tävlingen. Dessa är 

Boliden (2016), Axfood (2017) och Epiroc (2018) i klassen 

Large Cap. Clas Ohlson (2016), Bulten (2017) och Corem 

(2018) i klassen Mid Cap samt Proact IT Group (2016), 

Balco (2017) och NCAB (2018) i klassen Small Cap.

Kan man tävla  
i finansiell information?
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Fokus i presentationen kring Sveriges bästa årsredovisning kommer i enlighet med statuterna att ligga på vinnarna. 

Juryn tar ändå tillfället i akt att kort kommentera hur genomgången går till samt presenterar några enskilda iakttagelser 

som kan vara av intresse för bolag och informationskonsulter i deras arbete med att kontinuerligt ta fram allt bättre 

årsredovisningar. 

Allmänna iakttagelser  
i juryarbetet 2020

Innan vi går vidare till några konkreta exempel i årets 

skörd vill juryn konstatera att en stor del av den 

information som bedöms, på ett eller annat sätt, är 

”frivillig”. Om ett bolag vill lämna minimal information 

är det ofta möjligt utan att bryta mot regelverket. Mot 

denna bakgrund finns det stora frihetsgrader i hur mycket 

information som bolagen kan välja att lämna ut. Det kan 

vara värt att poängtera att det inte är en fråga om en 

formell granskning utifrån IFRS samt andra lagar och 

bestämmelser utan istället en beskrivning av vad vi i 

juryns tycker är god finansiell information.

I processen att ta fram Sveriges bästa årsredovisning har 

alla bolag betygssatts enligt skala ett till fem. 

Betygsskalan utgörs av följande kriterier :

1. Undermålig och absolut minimum

2. All obligatorisk information – men inget extra

3. Enstaka ”bra” områden – men annars standardkvalitet

4. Flera ”bra” områden

5. Extra information i nästan samtliga prioriterade 

områden

Trots att alla betyg är subjektiva och upp till varje 

enskild betraktare så ger betygen en översiktlig bild 

av kvaliteten på bolagens årsredovisningar. Bland 

svenska årsredovisningar kan konstateras att den bästa 

tredjedelen håller mycket hög klass, likväl nationellt som 

internationellt, vilket även påtalats tidigare år. Bolagen 

som erhållit en mittenplacering presenterar gedigna 

årsredovisningar men med viss utvecklingspotential 

medan det finns klar utvecklingspotential för den 

tredjedel av årsredovisningarna som har fått de lägsta 

betygen. Inte oväntat finns de flesta av dessa bolag i 

gruppen mindre bolag. 

Juryns förhoppning och mål med denna broschyr är 

att på ett enkelt sätt ge bolag och rådgivare tips och 

råd på förbättrande åtgärder samt specialgranska de 

vinnande bolagens – såväl som de nominerade bolagens – 

årsredovisningar. 

Iakttagelser avseende hållbarhet och icke 
finansiell rapportering

Kraven på transparens avseende hållbarhetsfrågor har 

ökat avsevärt de senaste åren. 

För att tillmötesgå både marknadens och myndigheternas 

krav på hållbarhetsarbetet har detta inneburit att 

frågor relaterade till hållbar utveckling och icke-

finansiell rapportering är nödvändiga att integrera i 

både rapportering och verksamhet. I den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten, som dock inte gäller alla 

börsnoterade bolag, finns det krav på att rapporten ska 

innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat 

och konsekvenserna av verksamheten. 

Under de senaste åren har vi sett en positiv utveckling 

i ett flertal redovisningar avseende beskrivningen av 

hur hållbarhetsfrågor påverkar affärsmodellen. De 

redovisningar som framgångsrikt lyckas förmedla hur 

hållbarhetsfrågor har integrerats i verksamheten, har 

i de allra flesta fall beskrivit hur hållbarhetsfrågor har 

inkluderats i företagets vision, mission, affärsidé, strategi, 

styrningsmodell och hur detta mynnar ut i konkreta 

aktiviteter samt resultatet av dessa. 

Bland årets vinnare finns goda exempel på detta. Atriums 

Ljungbergs rapport integrerar ekonomisk, hållbarhets- och 

bolagsstyrningsinformation för att ge en övergripande 

och sammanhängande beskrivning av verksamheten. I 
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presentationen av sin affärsmodell gör Instalco en tydlig 

koppling till vilka resurser de är beroende av och hur 

företaget påverkar samhället ur ett hållbarhetsperspektiv. 

I Concordia Maritimes redovisning finns det bra exempel 

på hur finansiella mål och hållbarhetsmål presenteras 

jämsides och med lika stor betydelse.

EU-kommissionens projekt inom icke-finansiell 

rapportering pågår med full kraft. De grundläggande 

idéerna är mycket lika det som vi i juryn för Sveriges 

bästa årsredovisningar har pratat om i många år. I stora 

drag kan man säga att kommissionen delar upp de 

önskvärda informationsområdena i en hållbarhetsdel och 

en bolagsstyrningsdel. Hållbarhetsdelen behandlar miljö, 

personal, mänskliga rättigheter, anti-mutor och korruption 

medan bolagsstyrningsdelen fokuserar på bolagets 

vision, affärsmodell, processer och inte minst en utförlig 

beskrivning av företagets risker och möjligheter.

Alla dessa områden har under lång tid utgjort en central 

del i juryns bedömning. Att kommissionen nu kommer 

att kunna tydliggöra detta i ny reglering anser juryn 

är bra. Det viktiga är emellertid inte att alla bolag ska 

skriva om hela årsrapporten – utan att det finns en 

tydlig materialitetsprincip. Korta, konkreta och tydliga 

årsredovisningar är alltid att föredra. Prospektliknande 

handlingar med standardformuleringar som beskriver alla 

möjliga och omöjliga händelser uppfyller inget syfte.

Vid presentationen av hållbarhetsfrågor i praktiken utgår 

alltfler bolag utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. Detta 

då det ger en rak och tydlig bild av hållbarhetsområdet 

på ett företagsanpassat sätt. I mindre och mellanstora 

bolag finns inte sällan hållbarhetsinformation samlad 

i eget avsnitt på omkring 4-8 sidor även om det också 

kan kommenteras i de inledande strategiska avsnitten. 

Sammantaget tycker juryn att utvecklingen inom området 

är positiv och att bolagen sakta hittat en nivå som är 

både företagsspecifik och relevant. Det resulterar i att 

hållbarhetsinformationen blir mer konkret och kortfattad 

och därmed lättare att ta till sig. 

Avslutningsvis vill juryn framhålla vikten av att informera 

om de effekter som kan komma i samband med pågående 

klimatförändringar och inte minst koldioxidutsläpp. Hur 

påverkas bolagets affärsmodell, intjäning och risk på 

både kort och lång sikt av dessa frågor. Instalco, Årets 

vinnare i Mid Cap-kategorin, behandlar dessa frågor på 

ett bra sätt. Klimatfrågan är också ett prioriterat område 

för ESMA i deras riktlinjer för vilka områden som särskilt 

ska granskas i de börsnoterade bolagens kommande 

finansiella rapportering.

Övriga iakttagelser i årsredovisningarna 
för 2019

Då fokus i denna tävling ligger på vinnarna är det enklaste 

för ett bolag som vill förbättra sig att läsa och ta till sig 

av den information som finns i de vinnande bolagens 

årsredovisningar. Således blir varje utvald årsredovisning 

som en handbok som andra företag kan inspireras av. Det 

finns emellertid alltid ytterligare iakttagelser som kan 

vara av intresse. Under denna rubrik beskrivs några korta 

iakttagelser som fångat juryns intresse i årets skörd. 

Det är svårt att i en broschyr som ges ut 2020 inte 

nämna covid-19. När det gäller kommentarer och tankar 

kring coronaviruset och dess finansiella påverkan på 

bolagen kan vi i juryn bara konstatera att många av 

årsredovisningarna redan var färdigställda eller i princip 

färdiga när pandemin tog fart i mitten av mars 2020. Vi 

har mot denna bakgrund inte tagit hänsyn till covid-19 

som en avgörande faktor i urval av nominerade bolag 

även om vi givetvis kommenterat ämnet i vissa fall. Det 

är däremot något som vi helt säkert kommer att bedöma i 

nästa års genomgång.

När det kommer till form och färg visar det sig till exempel 

att endast fem bolag har ett omslag som går i rött, medan 

de flesta använder den mer förtroendeingivande blå tonen 

på ett eller annat sätt. Ungefär 10 procent av bolagen 

har en närbild på ett ansikte vilket också ger ett intryck 

av förtroende. Två bolag har också spegelvänd baksida i 

förhållande till framsida - är det möjligen samma konsult 

som ligger bakom?

Vi har under många år även kommenterat 

årsredovisningar som presenteras i ett liggande format. 

Antalet bolag som väljer denna layout är fortsatt stabilt 

med ett 20-tal stycken, däribland Concordia Maritime, 

vinnare inom kategorin Small Cap, och Atrium Ljungberg, 

vinnare inom kategorin Large Cap. 

Ett informationsområde som vinner allt mer mark är 

globala megatrender. Att beskriva hur bolaget och inte 

minst dess finansiella utveckling påverkas av de globala 

megatrenderna är viktigt för att kunna göra relevanta 

framtidsbedömningar. 
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Exempel på bolag som tydligt beskrivit dessa trender och 

dess potentiella effekt för bolaget på ett utmärkt sätt är 

de före detta vinnarna Balco och Bulten. Även de större 

bolagen Getinge, Husqvarna och Boliden har gjort det på 

ett bra sätt. I Balco beskrivs de branschspecifika trenderna 

på balkongmarknaden medan man i Bolidens fall utgår 

ifrån de globala megatrenderna befolkningstillväxt, 

klimatomställning, urbanisering, ekonomisk tillväxt och 

infrastruktur. 

Balcos årsredovisning beskrivs de branschspecifika 

trenderna på balkongmarknaden medan man i 

Bolidens fall utgår ifrån de globala megatrenderna 

befolkningstillväxt, klimatomställning, urbanisering, 

ekonomisk tillväxt och infrastruktur.

En detalj i sammanhanget som inte bara rör 

årsredovisningar, utan även delårsrapporter, är den 

ibland frikostiga användningen bullets. Bullets används 

för att lyfta fram enstaka väsentliga mått eller händelser 

på en eller max två rader. Många bolag använder sig av 

för många och för långa bullets, vilket resulterar i att 

effekten av att lyfta fram ett resultat, en händelse eller 

en affär försvinner. Inte sällan används bullets för direkt 

ointressanta nyckeltal, så som soliditet via praxis. Inte 

för att förringa soliditetens betydelse, men som ensamt 

nyckeltal i en årsredovisning är den oftast av begränsat 

intresse.

Ett annat område som intresserat juryn under lång tid 

är förvärv och i synnerhet förvärvsprocessen. Midway 

Holding beskriver sin förvärvprocess på ett utmärkt sätt 

men följer därefter inte upp med en sammanställning 

av gjorda förvärv under de senaste åren. Instalco, årets 

vinnare inom kategorin Mid Cap, beskriver däremot både 

processen och genomförda förvärv med information om 

huvudsaklig verksamhetsinriktning, omsättning samt antal 

anställda på ett utmärkt sätt. Det saknas dock i nästan 

samtliga fall information gällande köpeskilling, även om 

den finns tillgänglig via de omfattande informationskraven 

i IFRS 3 som behandlar rörelseförvärv. Generellt sett är 

också fastighetsbolag bra inom detta området. Både på 

att beskriva köp och försäljningar, även om det är lite 

enklare då det normalt rör sig om enskilda fastigheter 

eller bestånd. Till exempel Castellum som har en enkel och 

bra sammanställning av genomförda större förvärv och 

försäljningar.

Ett område som ofta får lite uppmärksamhet i bolagens 

årsredovisningar är information rörande kostnaderna. 

Dometic gör detta på ett bra sätt i text genom att beskriva 

hur de arbetar för att reducera kostnaderna. Avsnittet 

hade blivit ännu bättre om texten klätts med siffror som 

kunde beskriva utfallet. Det enklaste är att diskutera 

resultaträkningens kostnadsposter med utgångspunkt i 

bruttomarginalen. Essity är ett annat bra exempel på ett 

bolag som tydligt beskriver kostnaderna grafiskt med 

fokus på råvarukostnaderna. Denna information är mer 

vanlig i företag med stora kostnader för insatsvaror men 

inte desto mindre ofta försummad.

Balco Group AB - Årsredovisning 2018
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Verksamhetsbeskrivning – Marknad och trender

ÖVERFÖRANDE AV ÄGANDERÄTT TILL BOSTADS-
RÄTTSFÖRENINGAR

Bostadsrättsföreningar är den vanligaste ägarformen för bostäder i  Sverige 
och andelen föreningar ökade med tolv procent 2014–2018. Detta är en ut-
veckling som förväntas vara fortsatt stark framöver. Ökningen av bostads-
rättsföreningar drivs primärt av att offentliga och privatägda fastigheter säljs 
ut och ombildas till bostadsrättsföreningar för att finan  siera nybyggnations-
projekt och framtida underhållsinvesteringar.

PÅVERKAN PÅ BALCO 
Bostadsrättsföreningar är idag Balcos viktigaste kundgrupp med 69 
procent av bolagets omsättning och de som är mest benägna att göra 
värdeökande investeringar. Balco har en väl fungerande modell och en 
attraktiv lösning för att möta bostadsrättsföreningarnas behov.

MILJÖLAGSTIFTNING OCH ENERGIBESPARINGAR 

Att ta ansvar för ett hållbart samhälle och för att produkter tas fram på ett 
ansvarsfullt sätt blir en allt viktigare drivkraft för dagens konsumenter. En 
global trend att eftersträva en minskad energiförbrukning har resulterat i allt 
strängare lagar och regler för att uppnå en högre energieffektivitet och därmed 
en minskad miljöpåverkan. Energi- och miljöfrågor är viktiga för dagens 
fastighetsägare då rätt hantering bidrar både till en minskad negativ påverkan 
på miljön, och till lägre kostnader.

PÅVERKAN PÅ BALCO 
Inglasade balkongsystem har en längre livslängd, något som gynnar 
energi- och miljöpåverkan på sikt. Vidare ökar energieffektiviteten i fast-
igheter som har inglasade balkonger, vilket bidrar till en minskad energi-
förbrukning och lägre kostnader.

Marknad och trender
Den totala balkongmarknaden i de länder Balco är verksamt värderas till cirka 30 mdr SEK 1⁾ och 
omfattar till största delen renovering av befintliga balkonger, men även av nyproduktion. I huvudsak 
drivs marknaden av åldersprofilen på bostadsfastighetsbeståndet samt av att de som bor i fastigheterna 
önskar ökad livskvalitet och en möjlighet till en värdeökning på sitt boende.

Balco verkar på den nordeuropeiska mark-
naden för balkonglösningar, med stort 
fokus på inglasning, som är en nischmark-
nad inom den bredare byggmarknaden. 
Balkongmarknaden innefattar främst 
renovering av befintliga balkonger och 
installation av nya balkonger på befintliga 
fastigheter, men också installation av bal-
konger vid nybyggnation av fastigheter. 
Den totala balkongmarknaden på de mark-
nader där Balco är verksamt värderas till 
cirka 30 mdr SEK enligt en marknadsstu-
die av Arthur D. Little.

Balcos huvudmarknader utgörs av Sve-
rige, Norge och Danmark. Värdet på bal-
kongmarknaden i dessa länder uppgick till 
cirka 4,8 mdr SEK under 2017, varav 2,8 
mdr SEK inom renoveringssegmentet som 
är Balcos fokussegment. Renoveringsseg-
mentet i dessa länder förväntas växa med i 
genomsnitt 9,6 procent per år fram till 
2022, då ett marknadsvärde för segmentet 
om cirka 4,5 mdr SEK förväntas uppnås  
och totala marknaden växer till cirka 6,9 
mdr SEK.1⁾

Balco är utöver huvudmarknaderna 
även verksamt i Finland, Storbritannien, 

Nederländerna och Tyskland. Därutöver 
har Balco genomfört projekt på Island och 
i Schweiz. Det totala värdet på balkong-
marknaden i dessa länder uppgick till cirka 
25,6 mdr SEK under 2017 varav cirka 19,0 
mdr SEK inom renoveringssegmentet. 
Dessa marknader förväntas ha en genom-
snittlig tillväxt om 2,0 procent per år under 
perioden 2018–2022 för att 2022 uppgå till 
cirka 29,1 mdr SEK. Även på dessa mark-
nader förväntas renoveringssegmentet visa 
högre tillväxt än nybyggnationssegmentet.

I ett antal, selektivt utvalda, projekt till-
verkar, säljer och installerar Balco även 
maritima balkonger som säljs till kryss-
ningsfartyg i Europa. Värdet på maritima 
balkonger i Europa uppgick till cirka  
1 mdr SEK 2017.

Balkongmarknaden delas in i två mark-
nadssegment; renovering och nybyggnation, 
där renoveringssegmentet, utgjorde cirka 90 
procent av Balcos omsättning 2018.

MARKNADSPOSITION OCH KONKURRENTER
Balkongmarknaden är fragmenterad och 
består av ett fåtal större aktörer som är 
verti kalt integrerade i värdekedjan och 

verksamma i flera länder, samt ett flertal 
mindre lokala balkonginstallatörer, bal-
kongtillverkare och betongrenoverings-
entreprenörer. De större aktörerna tar en 
större roll i hela värdekedjan från produkt-
utveckling till att erbjuda montage i egen 
regi. Balco är den ledande aktören på den 
nordiska balkongmarknaden och är mark-
nadsledare i Sverige och Norge och näst 
störst i Danmark sett till omsättning. Sett 
till orderingång är Balco även störst i  
Danmark. Balcos totala marknadsandel i 
Sverige 2018 uppgick till 21 procent, mot-
svarande 32 procent inom renoverings-
segmentet och 5 procent inom segmentet 
nybyggnation. I Norge uppgick Balcos 
marknadsandel till 18 procent och i Dan-
mark till 11 procent.

De största aktörerna på den nordiska 
balkongmarknaden är Balco, Lumon, 
Win  door (en del av Wingroup) och Solar-
lux. Bland de mindre lokala aktörerna åter-
finns Teknova, Alnova, TBO-Haglinds,  
Balcona, Svalson, Altan.dk, MinAltan och 
Weland Aluminium.

TRENDER PÅ BALKONGMARKNADEN
Det finns många faktorer som påverkar balkongmarknaden, såsom prisutvecklingen på bostadsmarknaden, de boendes disponibla 
inkomst, ränteutvecklingen, ekonomisk tillväxt och byggkonjunkturen. Dessutom påverkas branschen av ett antal trender.

1) Arthur D. Little marknadsstudie åt Balco september, 2018

Beskrivning av kostnader

Råvaror

Essity-koncernen Personal Care

Consumer Tissue Professional Hygiene

Energi, 4%
Transport- och distributionskostnader, 10%
Övriga kostnader för sålda varor3), 27%
Råvaror och förnödenheter, 39%

Totala rörelsekostnader1): 113 972 MSEK
Försäljnings- och administrationskostnader2), 20%

Energi, 7%
Transport- och distributionskostnader, 11%
Övriga kostnader för sålda varor, 18%
Råvaror och förnödenheter, 52%

Totala rörelsekostnader1): 44 591 MSEK
Försäljnings- och administrationskostnader, 12%

Energi, 1%
Transport- och distributionskostnader, 9%
Övriga kostnader för sålda varor, 20%
Råvaror och förnödenheter, 40%

Totala rörelsekostnader1): 42 352 MSEK
Försäljnings- och administrationskostnader, 30%

Energi, 5%
Transport- och distributionskostnader, 11%
Övriga kostnader för sålda varor, 35%
Råvaror och förnödenheter, 35%

Totala rörelsekostnader1): 26 338 MSEK
Försäljnings- och administrationskostnader, 14%

Varav
Massa 17%
Returpapper 4%
Non woven 3%
Superabsorbenter 2%
Övrigt4) 13%
Totalt råvaror och förnödenheter 39%

Varav
Massa 8%
Non woven 7%
Superabsorbenter 6%
Övrigt 19%
Totalt råvaror och förnödenheter 40%

Varav
Massa 29%
Returpapper 4%
Övrigt 19%
Totalt råvaror och förnödenheter 52%

Varav
Massa 10%
Returpapper 9%
Övrigt 16%
Totalt råvaror och förnödenheter 35%

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) I Försäljnings- och administrationskostnader ingår kostnader för marknadsföring med 6 procentenheter.
3) De två största posterna i Övriga kostnader för sålda varor utgörs av personal och avskrivningar med 10 respektive 4 procentenheter.
4) I Övrigt under råvaror och förnödenheter ingår bland annat kostnader för kemikalier, förpackningsmaterial och plastmaterial.

Massakonsumtion Returpapperskonsumtion

Consumer Tissue, 79%
Professional Hygiene, 8%

Personal Care, 13% Consumer Tissue, 34%
Professional Hygiene, 66%

Totalt 3,1 miljoner ton
Essitys egna massatillverkning motsvarade 8 procent av 
 massakonsumtionen och är främst relaterad till en integre-
rad mjuk pappersanläggning i Mannheim, Tyskland.

Totalt 2,1 miljoner ton

130 Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Essity-data – Beskrivning av kostnader samt Råvaror
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Ett område som vi också till och från kommenterat mellan 

åren är aktieavsnittet. 2019 var ett bra år för börsen med 

en uppgång på 25 %. Det kan således argumenteras för 

att det borde vara ett minimum att ha två aktiediagram i 

aktieavsnittet. Ett diagram som presenterar det aktuella 

året, gärna med kommentarer kring väsentliga händelser 

som skett under året. Det är också lämpligt att ha med ett 

diagram över flera år för att på så sätt se den långsiktiga 

trenden. Detta förslagsvis tillsammans med ett lämpligt 

jämförelseindex eller kursutvecklingen för relevanta 

konkurrenter. Många investmentbolag använder sig även 

av ett diagram som illustrerar totalavkastningen, dvs. 

aktiekursutvecklingen inklusive återinvesterad utdelning, 

vilket på ett ännu bättre sätt visar bolagets långsiktiga 

prestation. I anslutning till diagrammen finns i vissa 

fall information om bolaget som investering. Denna 

information har inte sällan en tendens att bli lite väl 

allmän och säljinriktad med kommentarer kring starka 

varumärken, finansiell stabilitet och god avkastning. Det 

är inte fel men ofta blir informationen för allmän och 

därmed inte företagsspecifik. Invisio har emellertid 

lyckats med detta på ett bra sätt. När det gäller vanlig 

aktieinformation så har till exempel Swedish Match och 

Nolato bra, enkel och tydlig information. 
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Nominerade  
bolag i klassen 
Large Cap

Atrium Ljungberg 2019

ÅRSREDOVISNING OCH 
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 PERSPEKTIV PÅ  

FRAMTIDENS STAD
FÖRNYBAR ENERGI  &  KRAFTPRODUKTION  TERMISK ISOLERING  POLY TETRAFLUORETEN (PTFE)  
P O LY U R E TA N  ( P U )   SY S T E M  F Ö R  A N G Ö R I N G  O C H  F Ö R T Ö J N I N G   B U L L E R -  O C H  V I B R AT I O N S -
D Ä M P N I N G   B Ä LG A R  ( I N K A P S L I N G A R )   U P P B L Å S B A R A  R Ä D D N I N G S B Å TA R   E T E N P RO P E N G U M M I 
( E P M / E P D M )   B Ä R L AG E R   S P E C I A LT Ä T N I N G A R   U T RY M N I N G S R U T S C H K A N O R   I S O P R E N G U M M I  
M OTO R T Ä T N I N G A R   SY N T E TG U M M I   R Ö R T Ä T N I N G A R   S P E N G U M M I   V I B R AT I O N S D Ä M PA N D E 
L Ö S N I N G A R   E X PA N S I O N S E L E M E N T   M A R I N A  F E N D R A R   F L E X I B L A  B E H Å L L A R L Ö S N I N G A R   B E -
LAGDA VÄVAR  FLOAT OVER-LÖSNINGAR  INDUSTRIDÄCK  ANGÖRINGS- ,  DOCKNINGS-  OCH FÖRTÖ-
JNINGSSYSTEM  TUNNELTÄTNINGAR  FORDON  FLY TANDE S IL IKONGUMMI  MUDDRINGSSLANGAR  
MARINTEKNIK  OLJESANDAPPLIKATIONER  DÄCK,  HJUL OCH FÄLGAR  FÖRNYBAR ENERGI  & KRAFT-
PRODUKTION  BRANDSKYDD  FENDRAR OCH FÖRTÖJNING  T ILLVERKNINGS-  OCH MASKINUTRUST-
N I N G   O L JA  O C H  G A S   G U M M I   PAC K N I N G A R   J Ä R N V Ä G  O C H  KO L L E K T I V T R A F I K   D Ä C K S E RV I C E  
ST YRENGUMMI (SBR)   LANTBRUK  NATURGUMMI  BYGG OCH ANLÄGGNING  ROTATIONSTÄTNINGAR  
SLANG AR OCH KOPPL ING AR  SPEC IALDÄCK  PROCESS INDUSTRI   BROMSSHIMS  TÄTN INGSPRO-
F I L E R   T Ä T N I N G A R   M A R K S U P P O R T U T RU ST N I N G   E L E K T R I S K T  S K Y D D   L AG E R   M AT E R I A L H A N -
T E R I N G   O - R I N G A R   E N T R E P R E N A D -  O C H  G R U V U T R U S T N I N G   F LYG   E L A S TO M E R E R   F O R D O N  
T Ä T N I N G S SY S T E M   B U TA D I E N G U M M I  ( B R )   T E R M O P L A S T E R   G U M M I D U K   M A R I N A  S L A N G A R  
S P E C I A L S L A N G A R   H Y D R AU L I S K A  T Ä T N I N G A R   H Ä L S OV Å R D  &  M E D I C I N T E K N I K   S L I TAG E S K Y D D  
ANTIV IBRATIONSSYSTEM  POLYMERER  LÖSNINGAR FÖR LASTBIL  & DIESEL  MARINA LÖSNINGAR  
LUFTSKEPP  TÄTNINGSLÖSNINGAR  FORDON  LÖSNINGAR FÖR LASTBIL & DIESEL  ROTATIONSTÄT-
N ING AR  EXPANSIONSELEMENT   BUTADIENGUMMI  (BR)   SPENGUMMI   ANT IV IBRAT IONSSYSTEM  
ISOPRENGUMMI   TÄTN INGSSYSTEM  BROMSSHIMS  GUMMIDUK  ELASTOMERER  HYDRAUL ISKA 
T Ä T N I N G A R   M A R I N A  F E N D R A R   F LY TA N D E  S I L I KO N G U M M I   P O LY M E R E R   F LYG   ST Y R E N G U M M I 
(SBR)   TÄTN ING AR  TERMOPLASTER  BRANDSKYDD  DÄCKSERV ICE   NATURGUMMI   TUNNELTÄT-
N I N G A R   O - R I N G A R   E L E K T R I S K T  S K Y D D   O L JA  O C H  G A S   S P E C I A LT Ä T N I N G A R   S L A N G A R  O C H 
KO P P L I N G A R   LU F T S K E P P   T Ä T N I N G S P RO F I L E R   R Ö RT Ä T N I N G A R   PAC K N I N G A R   M A R I N T E K N I K  
P R O C E S S I N D U ST R I   M A R K S U P P O R T U T R U ST N I N G   SY ST E M  F Ö R  A N G Ö R I N G  O C H  F Ö R T Ö J N I N G  
O L J E S A N DA P P L I K AT I O N E R   G U M M I   I N D U ST R I D Ä C K   D Ä C K ,  H J U L  O C H  F Ä LG A R   S L I TAG E S K Y D D  
M A R I N A  L Ö S N I N G A R   M U D D R I N G S S L A N G A R   H Ä L S O V Å R D  &  M E D I C I N T E K N I K   U T R Y M N I N G S -
RUTSCHKANOR  SPEC IALDÄCK  T ILLVERKNINGS-  OCH MASKINUTRUSTNING  FÖRNYBAR ENERGI 
&  KRAFTPRODUKTION  BÄRLAGER  SYNTETGUMMI   MOTORTÄTNINGAR  BYGG OCH ANLÄGGNING  
E N T R E P R E N A D -  O C H  G RU V U T RU ST N I N G   M A R I N A  S L A N G A R   U P P B L Å S B A R A  R Ä D D N I N G S B Å TA R  
T Ä T N I N G S L Ö S N I N G A R   P O LY T E T R A F L U O R E T E N  ( P T F E )   E T E N P R O P E N G U M M I  ( E P M / E P D M )  
B U L L E R -  O C H  V I B R AT I O N S D Ä M P N I N G   T E R M I S K  I S O L E R I N G   S P E C I A L S L A N G A R   F LOAT  OV E R -
LÖSNING AR  LAGER  FENDRAR OCH FÖRTÖJN ING  POLYURETAN (PU )   BÄLG AR  ( INKAPSL ING AR)  
J Ä R N V Ä G  O C H  KO L L E K T I V T R A F I K   V I B R AT I O N S D Ä M PA N D E  L Ö S N I N G A R   M AT E R I A L H A N T E R I N G  
LANTBRUK  FLEX IBLA  BEHÅLLARLÖSNING AR  BELAGDA VÄVAR  ANGÖRINGS- ,  DOCKNINGS-  OCH 
F Ö R T Ö J N I N G S SY S T E M   F Ö R T Ö J N I N G S SY S T E M   T U N N E LT Ä T N I N G A R   F O R D O N   F LY TA N D E  S I -
L IKONGUMMI  MUDDRINGSSLANGAR  MARINTEKNIK  OLJESANDAPPLIKATIONER  DÄCK,  HJUL OCH 
FÄLG AR  FÖRNYBAR ENERGI  &  KRAFTPRODUKT ION  BRANDSKYDD  FENDRAR OCH FÖRTÖJNING  
T ILLVERKNINGS-  OCH MASKINUTRUSTNING  OLJA OCH GAS  GUMMI  PACKNINGAR  JÄRNVÄG OCH 
KOLLEKT IV TRAF IK   DÄCKSERVICE   ST YRENGUMMI  (SBR)   LANTBRUK  NATURGUMMI   BYGG OCH 
ANLÄGGNING  ROTAT IONSTÄTNING AR  SLANG AR OCH KOPPL ING AR  SPEC IALDÄCK  PROCESSIN -
DUSTRI   BÄRLAGER  BROMSSHIMS  TÄTNINGSPROFILER  TÄTNINGAR  MARKSUPPORTUTRUSTNING  
ELEKTRISKT SKYDD  LAGER  MATERIALHANTERING  O-RINGAR  ENTREPRENAD-  OCH GRUVUTRUST-
N I N G   F LYG   E L A STO M E R E R   T Ä T N I N G S SYST E M   B U TA D I E N G U M M I  ( B R )   T E R M O P L A ST E R   G U M -
MIDUK  MARINA SLANGAR  BÄRLAGER  SPECIALSLANGAR  HYDRAULISKA TÄTNINGAR  HÄLSOVÅRD 
&  M E D I C I N T E K N I K   S L I TAG E S K Y D D   A N T I V I B R AT I O N S SY ST E M   P O LY M E R E R   L Ö S N I N G A R  F Ö R 
LASTBIL & DIESEL  MARINA LÖSNINGAR  LUFTSKEPP  TÄTNINGSLÖSNINGAR  FORDON  LÖSNINGAR 
F Ö R  L A ST B I L  &  D I E S E L   ROTAT I O N ST Ä T N I N G A R   E X PA N S I O N S E L E M E N T   B U TA D I E N G U M M I  ( B R )  
S P E N G U M M I   A N T I V I B R AT I O N S SY S T E M   I S O P R E N G U M M I   T Ä T N I N G S SY S T E M   B R O M S S H I M S  
GUMMIDUK  ELASTOMERER  HYDRAULISKA TÄTNINGAR  MARINA FENDRAR  FLY TANDE SIL IKONG-
U M M I   P O LY M E R E R   F LYG   ST Y R E N G U M M I  ( S B R )   T Ä T N I N G A R   T E R M O P L A ST E R   B R A N D S K Y D D  
D Ä C K S E RV I C E   N AT U RG U M M I   T U N N E LT Ä T N I N G A R   O - R I N G A R   E L E K T R I S K T  S K Y D D   O L JA  O C H 
G A S   S P E C I A LT Ä T N I N G A R   S L A N G A R  O C H  KO P P L I N G A R   L U F T S K E P P   T Ä T N I N G S P R O F I L E R  
RÖRTÄTNING AR  PACKNING AR  MARINTEKNIK   PROCESSINDUSTRI   MARKSUPPORTUTRUSTNING  
SYSTEM FÖR ANGÖRING OCH FÖRTÖJN ING  OLJESANDAPPL IKAT IONER  GUMMI   INDUSTRIDÄCK  
D Ä C K ,  H J U L  O C H  F Ä LG A R   S L I TAG E S K Y D D   M A R I N A  L Ö S N I N G A R   M U D D R I N G S S L A N G A R  

WWW.TRELLEBORG.COM
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VI SKYDDAR DET  
BETYDELSEFULLA

Årsredovisning 2019
HållbarhetsredovisningM E D  B E S T Y R K T

Rygg

Rygg

Atrium Ljungberg Trelleborg SCA
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Nominerade  
bolag i klassen 
Mid Cap

ÅRSREDOVISN ING 2019

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar 
kunskapsledande bolag som digitaliserar samhället 

Better Chicken 
for a Better Life

Årsredovisning 2019

Årsredovisning  
2019

Instalco erbjuder tekniska 
helhetslösningar inom VS, 

el, ventilation, kyla och 
industri på den nordiska 

marknaden. 

Addnode Instalco Scandi Standard
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Nominerade  
bolag i klassen 
Small Cap

Årsredovisning 2019

20
19

ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING

Concordia Maritime Projektengagemang Rottneros
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Sveriges bästa årsredovisning 2019

Atrium Ljungberg AB 

Det fanns flera värdiga utmanare i klassen 

stora bolag. Juryns val landade till slut på 

Atrium Ljungberg, efter att bolaget under 

flera år har levererat årsredovisningar i 

toppklass.

Atrium Ljungberg har den finansiella 

rapporteringen integrerad med den 

icke-finansiella rapporteringen, vilket 

underlättar för läsaren att förstå helheten 

runt företaget och vad som påverkar dess 

prestation. Företaget lyckas väl med att 

förmedla såväl känsla som fakta och juryn 

uppskattar att få ett tydligt budskap redan 

på omslaget; ”Perspektiv på framtidens 

stad” – ett budskap som sedan följs upp 

med konkreta exempel i årsredovisningen. 

Det mest iögonenfallande för 2019 är att 

formatet ändrats från det vanliga A4-

formatet till liggande format, vilket gör 

årsredovisningarna mer behändig att läsa 

digitalt. Det är förvånansvärt få företag 

som valt att gå på den linjen – trots att 

sannolikt den absoluta majoriteten av 

läsarna nu tar till sig information digitalt. 

Att byta format på informationen kräver 

ny design och nya grafiska lösningar, vilket 

Atrium Ljungberg lyckats väl med. Det är 

emellertid den finansiella informationen 

i årsredovisningen som är väsentligt för 

att kunna värdera och bedöma företaget. 

Atrium Ljungberg serverar detta, ofta på 

ett lättsamt, pedagogiskt och välformulerat 

sätt.

Large Cap

Atrium Ljungberg 2019

ÅRSREDOVISNING OCH 
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 PERSPEKTIV PÅ  

FRAMTIDENS STAD
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Bland många bra avsnitt i årets upplaga finns marknadsinformationen, som är uppdelad i olika avsnitt och beskriver 

transaktionsmarknaden, kontorsmarknaden, detaljhandeln och bostadsmarknaden. En presentation av möjliga 

projekt är ett annat avsnitt som ger relevant framtidsorientering. Atrium Ljungberg har också ett tilltalande sätt att 

redogöra för och presentera hur olika hållbarhetsaspekter vävts in i verksamheten och kopplingen till FN:s globala 

mål. Hållbarhetsredovisningen är förstås också översiktligt granskad av revisor, vilket innebär en kvalitetssäkring för 

investeraren.

Det finns förstås även utvecklingsområden. Ett sådant är kommentarer till utfallen för de olika målen, som är mycket 

knapphändiga. Detta är av stort intresse, i synnerhet när dessa inte nås. Juryn konstaterar även att covid-19 inte 

behandlas i publikationen, även om virusutbrottet i största sannolikhet skedde i samband med publikationens slutfas. 

Detta till trots är Atrium Ljungberg en mycket värdig vinnare av priset Sveriges bästa årsredovisning 2019 i klassen 

Large Cap.

2ATRIUM LJUNGBERG ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

INTRO • STRATEGISK INRIKTNING • HÅLLBART FÖRETAGANDE • MARKNADSUTBLICK OCH FASTIGHETSBESTÅND • PROJEKTINVESTERINGAR • VÅRA FASTIGHETSOMRÅDEN • TL BYGG • STYRNING OCH KONTROLL

PERSPEKTIV PÅ FRAMTIDENS STAD 
Atrium Ljungberg finns representerade 
i Sveriges fyra storstäder – platser 
som alla växer och utvecklas i snabb 
takt. När allt fler människor flyttar till 
urbana områden ställs nya krav på 
staden. Att skapa en stadsmiljö som 
är socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar är en nödvändighet – och 
 ansvaret på oss som stadsutvecklare 
är stort. Ta del av våra perspektiv på 
hur vi skapar framtidens stad.

STADENS NYA 
DESTINATIONER 

När vi utvecklar framtidens 
 attraktiva stadsdelar fokuse-
rar vi på att skapa det bästa 
stadslivet.
Se sidan 12

EN HÅLLBAR 
KVARTERSSTAD

När staden växer ställs nya krav 
på hållbara och effektiva lösningar 
inom bland annat matproduktion 
och transporter.
Se sidan 45

STADEN SOM TJÄNST

Nu adderar vi ett digitalt lager till 
våra fysiska platser för att göra 
dem ännu bättre att leva i.
Se sidan 21

TALANGSTADEN

Hur kan ett levande stadsliv 
bidra till att framgångsrika 
företag  attraherar internatio-
nella talanger? 
Se sidan 36

Dieselverkstaden i Sickla

20ATRIUM LJUNGBERG ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

ANDEL CERTIFIERADE FASTIGHETER

Mål 2021: 100 %  

Utfall: 50 %

GRÖNA HYRESAVTAL

Mål 2021: 50 %  

Utfall: 36 %

MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN (KWH/KVM)

Mål 2021: 188 kWh  

Utfall: 221 kWh

MEDARBETARINDEX

Mål: 85 %  

Utfall: 87 % 
Vid utgången av 2021 ska andelen certifierade 
byggnader vara 100 procent.

Vid utgången 2021 ska andelen gröna hyresavtal 
uppgå till 50 procent av kontrakterad årshyra.

Energianvändning ska minska med 30 procent 
från 2014 till utgången av 2021.

Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, 
som en del i att ha hållbara med arbetare.

MÅL OCH UTFALL 

INTRO • STRATEGISK INRIKTNING • HÅLLBART FÖRETAGANDE • MARKNADSUTBLICK OCH FASTIGHETSBESTÅND • PROJEKTINVESTERINGAR • VÅRA FASTIGHETSOMRÅDEN • TL BYGG • STYRNING OCH KONTROLL

HÅLLBART FÖRETAGANDE
Vi förstärker successivt vårt fokus på hållbart företagande. Sedan 2011 certifierar vi större nybyggnationer. Vi går nu vidare och 
 certifierar hela vårt bestånd och har utvecklat vårt mål till att omfatta såväl nyproduktion som befintliga byggnader.

För sjunde året i rad har Atrium Ljungberg utsetts till 
en av Sveriges bästa arbetsplatser, i kategorin medel-
stora  organisationer.

Vi deltar sedan 2011 i Great Place to Works® (GPTW) 
utvärdering av  ”Sveriges bästa arbetsplatser”. 
Vår målsättning är att minst nå ett  genomsnittligt 
 index på 85 procent. Resultatet omfattar inte 
TL Byggs medarbetare.

Mellan åren 2014 och 2021 ska energianvändningen 
per kvadratmeter minska med 30 procent. Mellan 
2014 och 2019 minskade energianvändningen med 
18  procent per  kvadratmeter. Ökningen av energi-
användningen 2018 berodde på den varma sommaren 
som därmed ökade behovet av kyla i fastigheterna.

År 2021 ska 100  procent av våra byggnader vara 
 certifierade enligt  Breeam eller Miljöbyggnad. Projekt-
fastigheter och fastig heter förvärvade de senaste två 
åren är undantagna och ingår inte i målet.

Vi har valt att miljöcertifiera 
våra byggnader enligt miljö-
klassningssystemet  Breeam. 
Våra bostäder ska certifieras 

enligt  Miljöbyggnad.
Läs mer på sidan 28.
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4ATRIUM LJUNGBERG ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

Händelser under 2019

HÄNDELSER UNDER 2019
BYGGSTARTER UNDER ÅRET 

Under året byggstartade vi tre projekt: BAS Barkarby i Järfälla 
om cirka 25 000 kvadratmeter, Life City i Haga staden om cirka 
27 500 kvadratmeter och det första bostadsrättskvarteret på 
Nobelberget i Sickla med 68 lägenheter. Dessutom har ombygg-
nationer startats i Panncentralen i  Sickla, sista etappen av 
 Forumkvarteret i centrala Uppsala och Sickla Galleria etapp IV.

STRATEGISK FÖRSÄLJNING AV  HYRESBOSTÄDER  

Vi har sedan länge en stark förankring i Kista, främst genom 
våra kontorsfastigheter. Hyresbostäderna skilde sig från våra 
övriga verksamheter och då intresset för att förvärva dem var 
stort valde vi att sälja.

TILLTRÄDE SLAKTHUSOMRÅDET  

I maj godkändes avtalet mellan Atrium Ljungberg och Stock-
holms Stad i kommunfullmäktige avseende affären i Slakthus-
området. Tillträde av den första etappen med 14 fastig heter 
upplåtna med tomträtt om 51 000 kvadratmeter  uthyrbar area 
skedde i början av juni. Vi har också en  option på 32 000 kvadrat-
meter uthyrbar area i området efter att en ny  detaljplan vunnit 
laga kraft och möjlighet att avropa marka nvisningar om totalt 
cirka 100 000 kvadratmeter BTA.

FLERA STORA UTHYRNINGAR 

Under året har uthyrningar om totalt 73 000 kvadratmeter 
 genomförts i hela vårt fastighetsbestånd. Den större 
 uthyrningen var Nordic Choice Hotels som under hösten valde 
att utöka sin yta med 3 000 kvadratmeter för sitt nya  hotell 
 Tapetfabriken i Sickla.

INKLUDERADES I EPRA INDEX 

Vi kan med glädje notera att vår aktie från och med den  
23 september 2019 inkluderas i EPRA Index, ett globalt index 
 bestående av cirka 500 fastighetsbolag. Detta har medfört 
ett ökat intresse för bolaget och varit positivt för likviditeten 
i vår aktie.

INTRO • STRATEGISK INRIKTNING • HÅLLBART FÖRETAGANDE • MARKNADSUTBLICK OCH FASTIGHETSBESTÅND • PROJEKTINVESTERINGAR • VÅRA FASTIGHETSOMRÅDEN • TL BYGG • STYRNING OCH KONTROLL
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H.8 GRÖNA HYRESAVTAL

Med gröna hyresavtal avses avtal som har Fastighetsägarnas gröna standardbilaga. Bilagan 
bifogas hyresavtalet. I uppföljningen av målet ingår pågående hyresavtal per sista december 
som har en grön bilaga. Alla typer av lokaler omfattas, förutom bostäder och garage som än 
så länge saknar gröna bilagor. Hyresvärdet för de avtal som har en grön bilaga delas med det 
totala hyresvärdet inom samma användningsområde.

Atrium Ljungbergs mål är att andelen gröna hyreskontrakt ska uppgå till 50 procent av 
kontrakterad årshyra vid utgången av år 2021. I slutet av 2019 var 36 (27) procent av vår 
 kontrakterade årshyra tecknad med ett grönt hyresavtal. Förbättringen beror på ett fortsatt 
ökande intresse för  denna typ av avtal hos kunderna, men också ett målmedvetet fokus från 
hela förvaltningen att inkludera bilagan i alla nya och omförhandlade avtal. 

H.9 MEDARBETARE

ANTAL ANSTÄLLDA
Beräkningsmetoder och avgränsningar
Atrium Ljungberg är inte uppdelat i regioner utan redovisar koncernens medarbetare samlat. 
Vi redovisar bara våra egna anställda. Vi tillämpar visstidsanställning i mycket begränsad 
 utsträckning och de ingår inte i redovisningen av anställda. Under 2019 hade vi enbart fem 
stycken visstidsanställda. Vi räknar inte heller med inhyrda konsulter eller leverantörer som 
helt eller delvis jobbar under vårt tak. Orsaken är att de omfattas av leverantörens arbetsgivar-
ansvar och att vi därmed inte har tillgång till data gällande hälsa och säkerhet. 

H.9 MEDARBETARE, forts.

Redovisningen i efterföljande tabeller i not H.9 avser antal personer vid årets slut med 
 undantag av den första tabellen som visar medelantalet anställda.

Vi redovisar data för personalomsättning respektive anställda uppdelade på ålder och kön 
i enlighet med EPRA. 

Utveckling under 2019
I slutet av 2019 hade koncernen 334 (304) medarbetare, av vilka 100 (100) procent har 
kollektiv avtal. Vi använder nästan uteslutande tillsvidare- och heltidsanställningar. Medel-
antalet anställda uppgick till 320 (302). 

Medarbetarstyrkan är relativt jämnt fördelad under året förutom på sommaren då vi 
 anställer sommarjobbare framförallt i förvaltningsorganisationen.

Läs också mer på sidorna 32–33 gällande utvecklingen under året.

Medelantal anställda, fördelat per kön

Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Män 231 219 2 019 120 118 115
Kvinnor 90 83 76 79 72 65

320 302 295 198 190 180

NOTER A IK S T OS F E K MB H

H.7 CERTIFIERADE BYGGNADER

BERÄKNINGSMETODER OCH AVGRÄNSNINGAR
Med certifierade byggnader avses byggnader som är hållbarhetscertifierade från ett fristående 
certifieringsorgan. De certifieringar som vi inkluderar i vår statistik är Breeam, Breeam  
In-Use och Miljöbyggnad.

I uppföljningen av vårt mål om att 100 procent av Atrium Ljungbergs fastigheter ska vara 
certifierade år 2021, beräknas utfallet som andelen uthyrbar area som är certifierad delat 
med den totala uthyrbara arean, exklusive projektfastigheter och byggnader förvärvade de 
 senaste två åren. I EPRA-nyckeltalet för certifieringar som redovisas nedan inkluderas dock 

även byggnader förvärvade inom de senaste två åren. Basår för både måluppföljning och 
EPRA-nyckeltalet är 2016. Basåret 2016 var 13 procent av total uthyrbara yta i ett Lika-för-lika- 
bestånd respektive 13 procent i det totala beståndet av fastigheter miljöcertifierade. 

UTVECKLING UNDER 2019
Under året ökade andelen certifierade byggnader enligt EPRA:s definition från 30 till 46 procent. 
Ökningen berodde främst på att fem befintliga byggnader certifierades enligt Breeam In-Use.

Certifierade byggnader Totalt Fördelning per certifiering
Totalt antal certifierade objekt Miljöbyggnad Breeam In-Use Breeam

EPRA kod Indikator 2019 2018 2017 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Cert-tot
Antalet certifierade objekt 30 22 14 3 2 14 9 13 11
Certifierad area (m2) 539 431 365 478 176 626 17 100 10 178 407 419 245 793 114 912 109 507
Certifierad area, andel av  totala beståndet (%) 46 30 15 1 1 35 22 10 10

DENNA SIDA HAR GRANSKATS ÖVERSIKTLIGT OCH INGÅR EJ I FINANSIELLA RAPPORTER 2019
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Sveriges bästa årsredovisning 2019

Instalco AB 

En genomgående trend i klassen för 

mellanstora bolag är att allt fler levererar 

årsredovisningar med en ambitionsnivå 

och omfattning som liknar den hos Nasdaq 

Stockholms största bolag. Det gör att 

konkurrensen är hård, så även i år. Men 

antalet sidor är inte avgörande. Det viktigaste 

i en årsredovisning är att den är väl 

disponerad, tydlig och informativ med en bra 

balans mellan text, siffror, grafik och mjuka 

delar. Instalco lyckas med allt detta. 

Årsredovisningen är tydligt formulerad 

och enkel att ta till sig. Textmängden på 

varje sida är lagom omfattande och andas 

professionalism, utan onödiga floskler. 

Grafiken sticker inte ut visuellt men är tydligt 

strukturerad. Somliga skulle möjligen kalla 

layouten för amatörmässig, men återigen: 

tydligheten är avgörande och Instalcos 

årsredovisning är enkel att ta till sig, oavsett 

förkunskaper. 

Bolagets verksamhetsområde är komplext och 

inriktad på små och medelstora projekt inom 

olika, om än närbesläktade, områden som el, 

ventilation, värme och sanitet. Under rubriken 

Erbjudande lyckas Instalco förklara den här 

komplexiteten på ett tydligt sätt, inte minst 

genom bra sammanfattande grafik.

Mid Cap

Årsredovisning  
2019

Instalco erbjuder tekniska 
helhetslösningar inom VS, 

el, ventilation, kyla och 
industri på den nordiska 

marknaden. 
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Ett ovanligt grepp som Instalco tar i sin 

årsredovisning är att, vid sidan av VD-

ordet, även låta bolagets CFO 

sammanfatta det gångna året. Han tar 

här upp vad som enligt honom är de 

viktigaste siffrorna, samt beskriver 

bolagets strategi för att skapa värde. 

Det här greppet fungerar bra. 

Förvärv är en viktig del i Instalcos 

strategi. Därför är det glädjande att 

bolagets förvärvsstrategi tas upp i 

såväl VD-ord, CFO-ord samt i ett eget 

kapitel. Just kapitlet om förvärv tillhör 

årsredovisningens bästa. Här finns den 

information som olika intressenter 

behöver för att förstå hur bolaget 

jobbar med förvärv. 

Bland andra starka delar finns bolagets 

riskbeskrivning. Här ingår även 

hållbarhetsrelaterade risker. Ett 

intressant grepp är att bolaget även 

presenterar de möjligheter de ser för 

sin verksamhet kopplat till bland annat 

rådande klimatförändringar. 

Årsredovisningen innehåller även andra 

delar inom hållbarhetsområdet som kan 

fungera som ett föredöme. 

En väsentlighetsanalys har tagits fram 

som baserats på intressentdialoger, 

omvärldstrender och bolagets 

strategiska prioriteringar. Som läsare 

får man även en bra bild av hur 

hållbarhet påverkar affärsmodellen när 

det går igenom sitt värdeskapande 

arbete och redogör för samhällsnyttan 

för olika intressenter. 

Sammantaget är Instalco, i tuff 

konkurrens, en värdig segrare i klassen 

för mellanstora bolag. 

Instalco har en uttalad förvärvsstrategi och 
vår ambition är att växa till ett av Nordens 
största och ledande installationsföretag. 
Verksamheten är starkt decentraliserad 
och bedrivs nära kunderna med stöd av 
en liten central organisation. Vår idé är att 
bolagen ska behålla sitt namn, sin lokala 
identitet och kultur vilket uppmuntrar till 
och tillvaratar en stark entreprenörsanda. 

Bolagen är specialiserade på  metod 
eller teknik och genom samverkan, 
synergier och spridande av best practice 
kan vi erbjuda kunden konkurrenskraftiga 
och anpassade lösningar, samtidigt som 
vi uppnår samordningsfördelar. Ledorden 

för Instalco är samverkan, moget ledarskap 
och effektiva processer.

Välpositionerat
Instalco är verksamt i Sverige, Norge 
och Finland där vi främst inriktar oss på 
storstadsregioner med högre tillväxttakt än 
marknaden som helhet. Dessa marknader 
kännetecknas av urbanisering, bostads-
brist och åldrande fastighetsbestånd med 
stora investeringsbehov, vilket gynnar vår 
verksamhet. 

Ökade regleringar kring energianvänd-
ning, ökad komplexitet i byggnader, infra-
struktursatsningar samt samhällsnytta och 

hållbarhet är andra faktorer som påverkar 
och driver installationsmarknaden.

Marknadens mellansegment
Instalco fokuserar huvudsakligen på projekt 
mellan 1 och 75 miljoner kronor i order-
värde. Cirka 80 procent av våra intäkter 
kommer i dagsläget från detta segment. Det 
strategiska valet av segment gör att vi und-
viker risker förknippade med mycket stora 
projekt och samtidigt begränsar antalet små 
kunder. Marknadsstrategin ger oss lägre 
risker och större möjligheter att växa.

VS

Tjänster:

• installation av fjärrvärme, naturgas, 
värmepumpar, tunnelrör och 
komfortkyla

• stambyten och förebyggande 
underhåll 

• vattenrening och optimering av 
vattenåtgång

• nybyggnationer

• löpande reparationer

• service och underhåll

• projektering

Tjänster:

• konstruktion, projektering, 
montage 

• larm och övervakning

• datanät och styrning av teknisk 
utrustning

• energioptimering genom integre-
rad fastighetsautomation

• laddningsstolpar för elbilar 

• fjärravläsning

• service och underhåll

Kunder:

• kommersiella lokaler 

• offentligt byggande

• bostäder

• kontor 

• detaljhandel 

av omsättningen 

Kunder:

• kommersiella lokaler

• offentligt byggande

• bostäder

 • kontor

 • detaljhandel

av omsättningen 

EL
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FÖRSÄLJNING PER KUNDGRUPP
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Instalco erbjuder tekniska installationstjänster, underhåll och service inom 
fem huvudområden, el, VS, ventilation, kyla och industri. Vi samarbetar  
mellan dotterbolagen och mellan teknikområden för att ge kunden attraktiva 
och hållbara helhetslösningar som fungerar på lång sikt. 

Erbjudande

FÖRSÄLJNING PER SLUTPRODUKT

Utbildning & 
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Bi-Vent föregångare inom jämställdhet

Bygg- och installationsbranschen är sedan länge mans-
dominerad och i Instalco är andelen kvinnor drygt fem 
procent. Skånebaserade Bi-Vent sticker dock ut där 
hälften av tjänstemännen är kvinnor.

MönstretärdetsammaideflestaavInstalcos70
dotter bolag. Ekonomi och HR bemannas nästan ute-
slutande av kvinnliga tjänstemän medan det bland 
montörerbarafinnsettfåtalkvinnor.PåInstalcobolaget
Bi-Vent ser det helt annorlunda ut.

– Det som är lite unikt hos oss är att vi har kvinnor 
som projektledare, entreprenadchef och servicechef, 
det är inte vanligt. När vi har sökt folk har vi framhållit 
att vi gärna ser sökande av båda könen och vi har alltid 
anställd den mest lämpade oavsett kön, säger Åsa Süll-
mann, HR-ansvarig på Bi-Vent.

Åtta av de 16 tjänstemännen på Bi-vent är kvinnor i  
positionerna ekonomichef, ekonomiassistent, HR- 
ansvarig, entreprenadchef, projektadministratör, 
projekt ledare och servicechef. Kvinnliga montörer har 
man dock inte på Bi-Vent.

– Det är väldigt tydligt att det blir en bra dynamik i 
gruppen när det är en mix av kvinnor och män, säger 
Åsa Süllmann.

–JagtrorattdetharsöktsigflerkvinnortillBi-Vent
efterhand just eftersom det redan varit en del kvinnliga 
anställda här, det är en trygghet för många. Bland vår 
personalfinnsdetentraditionochandaattvijobbar
bäst tillsammans om vi är både kvinnor och män.

råden. Vi möter således oftast konkurrens från 
ett fåtal andra större aktörer samt små, lokala 
leverantörer på respektive ort.

Investeringar i infrastruktur
Den svenska infrastrukturen har i flera år varit 
eftersatt. Andelen infrastrukturinvesteringar av 
BNP har minskat de senaste årtiondena och är 
på en låg nivå relativt andra utvecklade länder. 
Behovet av omfattande investeringar konstateras 
i en rapport från Trafikverket som beskriver en 
infrastrukturplan fram till och med 2025, vilken 

innefattar investeringsplaner som uppgår till över 
600 miljarder kronor. Exempel på projekt inom 
infrastruktur är belysning, säkerhet, el och ventila-
tion i tunnelbyggen.

Åldrande fastighetsbestånd
Omkring 25 procent av det svenska bostadsbe-
ståndet är byggt under slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet, den tid som betecknas 
miljonprogrammet. Dessa byggnader bedöms idag 
vara i behov av renovering och teknisk upprust-
ning. Sverige har under en längre tid uppvisat låga 

totala investeringar inom byggnation i förhållande 
till ekonomins storlek. 

Instalco bedömer att efterfrågan på 
renoveringar, elinstallationer och miljötekniska 
upprustningar kommer att öka tack vare såväl 
politiska beslut gällande upprustning av fastighets-
beståndet som fastighetsägarnas egna initiativ 
till renoveringar. Vi upplever också en tilltagande 
efterfrågan från kunder vad gäller energieffektivi-
sering, miljöcertifiering och hållbarhet.

• Installationer av VS, ventilation, sprinkler 
samt styr- och reglerteknik åt Skanska vid 
byggnationen av ny handelsplats åt ICA.

• Industrirörinstallationer vid utbyggnad av 
befintligreningsanläggningvidStoraEnsos
Papers anläggning Skoghall i Karlstad.

• VS-installationer av två Instalcobolag vid 
ombyggnad av kontorsfastighet i Solna.

• Fyra Instalcobolag samarbetar vid byggna-
tionen av ett nytt LloydsApotek i Malmö. 
Uppdraget gäller tekniska installationer av 
VS, el, ventilation och sprinkler. 

STÖRSTA KUNDERNA

NCC
Skanska

PEAB
JM
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2018: 3 312
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2018: 348

JUSTERAD EBITA, MSEK
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ORDERSTOCK, MSEK

3 741
2018: 3 202

ORDERSTOCK, MSEK

MSEK 2019 2018 För ändring, %

Nettoomsättning 4 221 3 312 +27

EBITA 418 348 +20

EBITA-marginal, % 9,9 10,5

Orderstock 3 741 3 202 +17
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OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, MSEK

2018 2019

ORGANISK 
TILLVÄXT

FÖRVÄRV

3 312

771 138

 4 221

VALUTA
EFFEKTER

0

ORGANIC 
GROWTH

ACQUISITIONS CURRENCY
EFFECTS

2018 2019

3,312

771 138

 4,221

0

Marknadsområde
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Tjänster:

 • installation och lösningar för 
inomhusklimat 

 • luftrening

 • energioptimering

 • OVK-besiktning

 • service och underhåll

Kunder:

 • kommersiella lokaler

 • offentligt byggande

 • bostäder

 • kontor

 • detaljhandel

av omsättningen 

VENTILATION

42% 15%13% 15%15%2% 3%40%

Tjänster:

• installation av kyl- och 
värmeutrustning

• livsmedelskyla

• komfortkyla

• processkyla

• service och underhåll

Tjänster:

• rörinstallationer 

• kylinstallationer

Kunder:

• butikskedjor

• livsmedelsindustrin  

• storkök

 • hotell

 • kyllagerföretag 

av omsättningen 

Kunder:

• industribolag

• kommunala bolag

• landsting 

 • förvaltningar

av omsättningen 

KYLA INDUSTRI

42% 15%13% 15%15%2% 3%40% 42% 15%13% 15%15%2% 3%40%

DEN TYPISKA TIDSLINJEN VID ETT BYGGE GER HÖG SYNLIGHET ÖVER KOMMANDE INSTALLATIONSPROJEKT

 ~12 MÅNADER  ~8 MÅNADER 

 ~12–18 MÅNADER INSTALLATIONSBOLAG 

KONTRAKTERAS VANLIGTVIS

BYGGLOV

GRUNDBYGGLOV BYGGNADSSKAL INSTALLATION

Erbjudande
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 Instalcos verksamhet anser vi bäst bidrar till FNs hållbarhetshållbarhetsmål 57, 9, 11 och 17.

Instalco är en värderingsstyrd koncern 
som månar om alla anställdas lika 
rättigheter och möjligheter. Vi bidrar 
till målet genom att alla medarbetare, 
oavsett kön eller etnicitet, ska ha till-
gång till utvecklingsmöjligheter, bland 
annat genom vidareutbildning eller 
lärlingsprogram. 

Genom våra värderingar och installa-
tioner bidrar vi till hållbara industrier, 
innovationer och infrastruktur. Vi 
bidrar till FNs mål 9 genom effektivare 
resursanvändning och förespråkande 
av miljövänliga tekniker vid installatio-
ner.

Vår kärnverksamhet går ut på att rena 
luft, rena vatten och spara energi. 
Genom våra installationer bidrar vi 
till FNs mål 6 genom effektivisering av 
vattenanvändning, säkrande av vatten-
försörjning, förbättrad avloppsrening 
och ökad återanvändning.

Vår kärnverksamhet går ut på att rena 
luft, rena vatten och spara energi. 
Genom våra installationer bidrar vi till 
FNs mål 11 om hållbara städer och 
samhällen. 

Vår kärnverksamhet går ut på att rena 
luft, rena vatten och spara energi. 
Våra installationer bidrar till FNs mål 
7 genom tillgång till elförsörjning och 
modern energi, ökad andel förnyelse-
bar energi samt delmål 7.3 om ökad 
förbättringstakt av energieffektivitet. 

Vi tror att förändring enklast uppnås 
om vi samarbetar. Genom partner-
skap och samarbeten med andra 
samhällsaktörer tror vi därför att vi på 
bästa sätt kan bidra till FNs globala 
mål 5, 6, 7, 9 och 11. 

sättning. Då Instalco är verksamt i en traditionellt mansdominerad 
bransch samarbetar vi med skolor, arbetsgivarorganisationer och 
yrkesnämnder för att öka andelen kvinnor i verksamheten. 2019 
var andelen kvinnor i Instalco 5 procent.

Instalco-Klubben
Instalco ska erbjuda sina medarbetare en stimulerande arbets-
miljö. Med syftet att stimulera och premiera aktiviteter som skapar 
social gemenskap och hälsa för medarbetarna startade vi 2018 
Instalco-Klubben. Det är en intern personalfond för att uppmuntra 
personaldrivna aktiviteter. Grunden i Instalco-Klubben är att det 
ska vara aktiviteter som är initierade och genomförda av medar-
betarna och alla i respektive dotterbolag ska ha möjlighet att vara 
med. Aktiviteterna kan vara av social, kulturell eller fysisk natur och 
bestäms av den eller de som söker anslag från fonden.

Under 2019 har 32 ansökningar om aktiviteter inkommit, 
beviljats och genomförts.

Instalcos medarbetare ska respektera FN:s deklaration för mänsk-
liga rättigheter och följa internationella överenskommelser inom 
området. Vi arbetar för att ingen anställd eller arbetssökande 
ska diskrimineras oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning eller funktionshinder. Vi accepterar aldrig ett kränkande 
beteende eller bemötande såsom respektlöshet eller sexuella 
trakasserier. 

En form för intern dialog är den årliga medarbetarundersök-
ningen som skickas ut till samtliga anställda i koncernen. 2019 
års undersökning hade en svarsfrekvens på 50 procent och av de 
som svarade var 67 procent montörer och 33 procent tjänstemän. 
Resultatet från delar av undersökningen redovisas på sid 30.

De huvudsakliga kanalerna för interninformation är Instalco- 
nätet som är ett intranät för koncernens medarbetare med över 
2 000 användare och Instalco News, en kund- och medarbetartid-
ning som startades under 2019.

Jämställdhetsarbete är en aktiv del i det dagliga arbetet och 
beaktas särskilt vid rekrytering, kompetensutveckling och löne-

önskvärd utveckling. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för 
att målen ska uppnås till år 2030. Hållbarhetsmålen används 
som ramverk för nationella planer, internationella åtaganden 
och inom den privata sektorn. I Instalcos verksamhet anser vi 
att hållbarhetsmålen 5-7, 9, 11 och 17 är de mest väsentliga.

FN:s globala mål för hållbar utveckling
Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats 
om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida genera-
tioner. Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål 
som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en 

Hållbarhet
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Transporter
Instalcos verksamhet kräver omfattande transportflöden. Vi sam-
arbetar därför med företag som erbjuder effektiva och miljömed-
vetna logistiklösningar. Vi minskar också miljöpåverkan genom 
effektiv intern logistik.

Kontinuerligt förbättringsarbete
Det interna programmet IFOKUS är ett ramverk för att bedriva 
kontinuerliga förbättringar i koncernen. Programmet innehåller 
ett flertal strategiska verktyg för att belysa och utveckla nyckel-
förbättringsområden, såväl som att säkerställa att alla enheter är 
delaktiga i koncernens utveckling och att initiativen inte inkräktar 
på enheternas autonomi. 

IFOKUS är en process som utgår från en analysfas där ett antal 
möjliga förbättringsområden definieras. I analysfasen samlas alla 
enhetschefer för att gemensamt samla upp och prioritera idéer 
kring möjliga förbättringsområden. 

Utgångspunkten kan vara såväl existerande problem som iden-
tifierade möjligheter. Varje förbättringsområde blir grunden till 
ett initiativ. För varje initiativ formuleras en tydlig målbild och en 
arbetsgrupp med en gruppansvarig skapas. Arbetsgrupperna kan 
bestå av enhetschefer, personer inom enheterna som besitter 
specifik kompetens relaterad till initiativet och personer i den 
centrala organisationen. 

Instalcos filosofi är att målbilden ska vara högt ställd för att 
motivera nya angreppssätt och kreativt tänkande. Arbetsgruppen 
är ansvarig för att definiera en strategi för hur den uppsatta mål-
bilden ska nås, samt att omsätta strategin i en konkret handlings-
plan som beskriver stegen fram till målet. Under planering och 
implementering utvärderas initiativen löpande för att anpassa mål, 
strategier och handlingsplaner.

IFOKUS

MÅLANALYS

STRATEGIER

HANDLINGSPLAN

UTVÄRDERING

De övergripande målsättningarna för IFOKUS är att:

• Förbättra lönsamheten

• Öka kassagenereringen

• Vi ska arbeta smartare – inte hårdare

IFOKUS står för:
I Instalco
F Förbättringsarbete
O Ordning
K Kompetens
U Utveckling av processer
S Samverkan

Hållbarhet
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Sveriges bästa årsredovisning 2019

Concordia Maritime AB

Tankerrederiet Concordia 

Maritime har under lång tid legat 

högt på listan med de bästa 

årsredovisningarna bland Nasdaq 

Stockholms mindre bolag och har 

också vunnit småbolagsklassen vid 

tidigare tillfällen. Senaste gången 

bolaget vann var år 2010 och 

efter nästan tio år är tiden inne för 

att på nytt belöna bolaget med en 

seger. 

En av de främsta styrkorna 

är den enkelhet och goda 

pedagogik som genomgående 

präglar årsredovisningen. 

Årsredovisningen omfattar 

ca. 100 sidor, vilket numera 

måste betraktas som ett 

relativt begränsat omfång. I en 

värld där alltmer omfattande 

legala krav leder till svällande 

årsredovisningar, lyckas Concordia 

Maritime på ett komplett och 

intresseväckande sätt beskriva 

alla aspekter av sin verksamhet. 

En extra eloge ger vi för att 

bolaget, trots att årsredovisningen 

publicerades redan den 20 mars, 

hunnit få med förhållandevis riklig 

information om hur Coronaviruset 

förväntas påverka verksamheten.

Small Cap
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Årsredovisningen inleds med en översiktlig 

och väl avvägd överblick av verksamheten. 

Därefter följer ett lagom omfattande vd-ord 

där såväl väsentligheter under det gångna 

året som aktuellt läge avhandlas.

Sedermera presenteras en beskrivning av 

affärsmodell, mål och strategi, företagets 

fartygsflotta och organisation, omvärld och 

marknad samt hållbarhetsfrågor. Att bolaget 

vill lägga vikt på hållbarhetsfrågorna framgår 

tydligt då finansiella mål och hållbarhetsmål 

presenteras jämsides och med lika stor 

betydelse.

Riskanalysen är ett föredöme för andra bolag 

där en sammanfattning av identifierade 

riskområden presenteras. Därefter följer en 

fördjupad genomgång av de olika riskerna. 

Layouten är okomplicerad med god balans 

mellan texter, bilder, tabeller och diagram.

Vi gillar också att Concordia Maritime valt 

liggande format, något som juryn förordat 

sedan några år då det underlättar digital 

läsning, vilket numera torde vara det utan 

jämförelse vanligaste sättet att granska en 

årsredovisning.
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Kraftig marknads uppgång i slutet av året

Efter flera svaga år vände tankmarknaderna i slutet av 2019 kraftigt uppåt. Utvecklingen syntes inom 
 samtliga marknads segment och var till stora delar strukturellt driven. Till de främsta drivkrafterna 
hörde en underliggande stabil efterfrågan på olja, en omfattande amerikansk export och en allt lägre 
nettotillväxt i tankflottan. Därutöver medförde även installationen av s.k. scrubbers på ett relativt stort 
antal  fartyg att den totala tillgängliga flottan minskade, vilket stärkte  marknaderna ytterligare. 

160 000
USD/dag

80 000

0
2017 2018 2019 2020

VLCC Suezmax

VLCC och Suezmax

20 000

10 000

0
2017 2018 2019 2020

USD/dag

Produkttank (MR clean) 

Källa: Clarkson Average VLCC/Suezmax/MR Clean Long Run Historical Earnings.
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Finansiella mål Övergripande hållbarhetsmål

Mål Utfall 2019 Kommentar

Lönsamhet 10%
avkastning på eget 
 kapital.

–9% 2019 blev ett år med en mycket 
 utmanande tankmarknad och 
 därmed dålig lönsamhet.

Soliditet >40%
över en konjunktur-
cykel.

29% 2019 innebar avsevärda operativa 
förluster till följd av en  utmanande 
tankmarknad. Därtill påverkar 
även förändrade IFRS-regler nega-
tivt. Justerat för de nya reglerna 
uppgick soliditeten till 37 procent.

Tillväxt 10%1)

genomsnittlig årlig 
 flottillväxt över en 
 konjunktur cykel.

–26% Per 31 december 2019 hade 
 Concordia Maritime 14 fartyg 
i flottan (23). 

1)  Handel med fartyg, köp såväl som försäljning, utgör ett väsentligt inslag i rederiverksamheten. Rätt timing vad gäller 
köp och försäljning av fartyg kan vara helt avgörande för en långsiktigt fördelaktig finansiell utveckling. För Concordia 
Maritimes del innebär detta att flottans storlek kan variera över tid. Av denna anledning är årlig tillväxt i flottan inte ett 
övergripande mål i sig själv. Ambitionen är dock att verksamheten över tid ska generera en avkastning som möjliggör 
en genomsnittlig flottillväxt om 10 procent över en konjunktur cykel.

Mål Utfall 2019 Kommentar

Safety first 0
LTIF

0,35 För  första gången på sex år 
 drabbades en besättningsman 
under året av en skada som 
resulterade i förlorad arbetsdag. 

Miljö- 
mässigt 
ansvar

0,3mt
Minskad bränsle
förbrukning mt/dygn

0,24mt Under året fortsatte det kontinu-
erliga arbetet med att öka bränsle-
effektiviteten och därigenom 
minska utsläppen av skadliga 
ämnen och partiklar. Samman-
taget minskade förbrukningen 
med 0,24 mt per fartyg och dygn. 
Detta bidrog i sin tur till minskade 
utsläpp av koldioxid, svavel- och 
kväveoxider samt partiklar. 

2 800mt
CO2reducering

1 940mt

36mt
SOxreducering

26,5mt

80mt
NOxreducering

55,0mt

Mål och strategi
Concordia Maritimes övergripande mål är att säkerställa en lönsamhet 
som möjliggör såväl kontinuerliga investeringar som god avkastning till 
aktieägarna. Verksamheten ska bedrivas med största möjliga hänsyn  
till både människa och miljö.
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SÄKERHETSARBETET UTGÖR EN AV GRUNDBULTARNA i Concordia 
Maritimes verksamhet. Omfattande resurser läggs på att kontinuer-
ligt utveckla fartyg, rutiner och besättningar. Målet är dels att 
förebygga risken för olyckor, dels att begränsa och minimera skadan 
om en olycka ändå skulle inträffa. Arbetet sker på flera olika plan: 
genom konstruktionen av själva fartygen och dess utrustning såväl 
som genom ett omfattande och kontinuerligt arbete med att identi-
fiera potentiella risker och farliga arbetsmoment.

Safety first

Nyckeltal: Safety first
Mål  

2019
Utfall  
2019

Mål 
2020

LTI 0 1 0
LTIF 0 0,35 0
Antal vettinginspektioner med fler än  
fem observa tioner (ägda fartyg) 0 0 0
Genomsnittligt antal vettingobserva tioner 
(hela flottan) per inspektion (ägda fartyg) <4 2,1 <4

Antal hamnstatskontroller som  resulterat 
i kvar hållande i hamn 0 0 0

Antal piratrelaterade  incidenter 0 0 0

Skada på egendom 0 4 0

Medical treatment case 0 1 0

Restricted work case 0 1 0

High potential near miss 0 4 0

High risk observation 0 0 0

MAX-konceptet

Concordia Maritimes största insats för en säker tanksjöfart ligger i säkra  fartyg. 
I flottan förenas transportekonomi och flexibilitet med mycket god säkerhet. Med 
P-MAX-konceptet tog Concordia Maritime i början av 2000-talet säkerhetstänkandet 
in i en ny dimension. Fartygen är byggda med dubbla drift- och styrsystem. Varje 
fartyg har två separata maskinrum med brand- och vattentäta skott. Alla kontroll-
system är separerade och varje maskin har separata bränslesystem. Dubbla roder 
och propellrar ger dessutom en bättre manöverförmåga, vilket är en stor fördel både 
effektivitets- och säkerhetsmässigt. Kommandobryggan har 360 graders sikt och är 
utrustad med ett copilot-system, det vill säga dubbla kommandopunkter. Detta är en 
stor fördel säkerhetsmässigt och underlättar också vid utbildning och träning.
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Juryn består av

Hanna Brogren 
Generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer

Thomas Sjöberg 
Brand Consultant, Trinken AB

Design är en del av berättelsen som lyfter det 

viktiga, stärker och särskiljer varumärket, bolagets 

unika identitet. Designpriset delas ut av Sveriges 

Kommunikatörer för tredje året i rad. Jury har varit 

Thomas Sjöberg, varumärkes- och designexpert numera 

verksam i Trinken och Hanna Brogren, generalsekreterare 

och VD för Sveriges Kommunikatörer.

Årets bästa design delas ut till det av de nio nominerade 

bolagen i övriga kategorier som uppvisar funktionell 

och estetisk design som är anpassad för målgruppen och 

formatet.  

Juryn har utgått från fyra kriterier:

1. Design som förstärker varumärkesupplevelsen

• Handlar i synnerhet om att stärka förtroendet för 

bolaget (tydlighet kring vad de vill göra och hur 

de gör detta, samt hur de håller ihop berättelsen i 

text, bild och illustration/grafik) 

2. En årsredovisning som förmedlar bolagets identitet 

och DNA och som särskiljer från andra

• En formgivning som lyfter fram texten och 

förstärker rapporteringen (en konsekvent och 

särskiljande design)

3. En årsredovisning och design som inspirerar 

• Gör komplexa begrepp enkla att förstå, sticker ut 

på ett känslomässigt och sympatiskt sätt (färg, 

bildval, layout och övrig design som förmedlar 

känsla)

4. Design som på ett visuellt, pedagogiskt sätt lyfter 

bolagets budskap

• Grafik, bildval och välformulerade texter för att på 

så sätt nå en bredare målgrupp

Årets  
bästa design 
2019



Atrium Ljungberg 2019

ÅRSREDOVISNING OCH 
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 PERSPEKTIV PÅ  

FRAMTIDENS STAD

5ATRIUM LJUNGBERG ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

Vd har ordet

VD HAR ORDET 

ETT DECENNIUM AV 
FÖRÄNDRING 
Med en växande befolkning i storstäder är 
innovationsförmåga och hållbarhetsfokus 
två ingredienser som krävs för att utveckla 
stadsmiljöer där människor trivs och mår bra. 
Under året har vi stärkt vår organisation för 
att möta dessa krav och för att långsiktigt 
kunna investera två miljarder per år i egna 
utvecklingsprojekt.

De senaste decenniet har Atrium Ljungberg gjort stora 
 strategiska förändringar. Vi har sålt fastigheter på platser 
utanför landets fyra storstäder och fastigheter där vi inte ser 
 möjlighet till en långsiktig utveckling i linje med vår vision.
Vi har avyttrat handel till förmån för kontorsfastigheter, 
 utökat projektportföljen från 5,5 miljarder till 28 miljarder 
och förfinat vår stadsutvecklingsstrategi. Vi har även tagit 
det första steget in på bostadsrättsmarknaden. På tio år har 
vi ökat vårt fastighetsvärde från knappt 20 till 49 miljarder, 
det vill säga 161 procent. 

Under året som gått har vi lagt stort fokus på att rusta 
vår organisation för att långsiktigt kunna investera två mil-
jarder kronor om året i egna utvecklingsprojekt. Detta har 
bland annat skett genom rekrytering av fler affärsutvecklare 
och projektledare. Vår omvärld förändras i snabb takt vilket 
blir särskilt tydligt när man tittar på människors livsstil och 
konsumtionsmönster. Med bakgrund av detta tillsatte vi 
under 2019 även en helt ny tjänst inom affärsutveckling 
med ansvar för innovation och nya digitala tjänster. Jag är 
stolt över att vi vågar satsa nytt och är övertygad om att det 
behövs för att vara relevant i framtiden.

INTRO • STRATEGISK INRIKTNING • HÅLLBART FÖRETAGANDE • MARKNADSUTBLICK OCH FASTIGHETSBESTÅND • PROJEKTINVESTERINGAR • VÅRA FASTIGHETSOMRÅDEN • TL BYGG • STYRNING OCH KONTROLL
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Varför investera

ATRIUM LJUNGBERG SOM  
INVESTERING
Atrium Ljungberg befinner sig på en förändringsresa. Med rötterna i den 
gamla byggmästartraditionen har vi utvecklat våra strategier och renodlat 
vårt fastighetsbestånd. Idag består det av stora sammanhängande fastig
hetsområden som under de senaste tio åren mer än fördubblats i fastighets
värde. Vi finns på Sveriges starkaste tillväxtmarknader där vi tar aktiv del 
i utvecklingen av framtidens hållbara städer. 

VARFÖR INVESTERA

INTRO • STRATEGISK INRIKTNING • HÅLLBART FÖRETAGANDE • MARKNADSUTBLICK OCH FASTIGHETSBESTÅND • PROJEKTINVESTERINGAR • VÅRA FASTIGHETSOMRÅDEN • TL BYGG • STYRNING OCH KONTROLL

MED EN TYDLIG  
STADSUTVECKLINGSSTRATEGI ... 
Runt 85 procent av Sveriges befolkning bor idag i städer och inflyttningstakten till större tätorter 
ökar. Det innebär utmaningar och möjligheter för alla oss som arbetar för att skapa attraktiva platser. 
Atrium Ljungberg utvecklar stadsdelar som skapar värden för kommuner, hyresgäster, våra aktieägare 
och alla som bor och verkar i våra områden. Och vi har en tydlig strategi för detta. Vårt arbetssätt 
bygger på samverkan och dialog och vi strävar alltid efter att ta tillvara platsernas själ, ursprung och 
bästa egenskaper. 

För att en plats ska vara attraktiv och locka människor under dygnets alla timmar behövs många 
anledningar att vara där. Vi på Atrium Ljungberg utgår ifrån konceptet ”the power of ten” i vårt 
stadsutvecklingsarbete, som innebär att det alltid ska finnas minst tio anledningar att besöka en plats. 

Vårt fokus är hållbara stadsmiljöer med ett blandat innehåll av kontor, handel, bostäder, service 
och kultur. Ett stadsliv där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i framtiden. Med visionen 
”Alla vill leva i vår stad” i sikte skapar vi värde för bolaget, våra aktieägare och samhället.

Tio goda skäl
att vara på en plats
 1. Folkliv hela dygnet 
 2. Aktiviteter och sport 
 3. Kultur och lärande
 4. Konst och kulturhistoria
 5. Natur och smarta ekosystem
 6. Lek och sociala ytor 
 7. Mat och uteserveringar
 8. Lugna oaser
 9. Digital infrastruktur och wifi 
10. Handel och service 

Visionsbild Slakthusområdet
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Sveriges bästa årsredovisning 2019

Atrium Ljungberg AB  

Vi ser en tydlig trend i att årsredovisningen är en 

viktig del i bolagens kommunikation och som även 

riktas till allt fler målgrupper än tidigare. Utifrån vår 

erfarenhet kan slutsatsen dras att företagen ser ett 

större behov av en sammanhållen berättelse som finns i 

årsredovisningen, vilket vi tycker är glädjande. 

Förutsättningarna i de tre olika klasserna är självklart 

varierande men vi ser exempel på bra design i alla 

klasserna. 

Vinnare av priset för Bästa design 2019, är Atrium 

Ljungberg. 

Juryns vinnarmotivering

Atrium Ljungberg har varit en favorit hos juryn sedan 

länge. Bolaget håller ihop sin årsredovisning visuellt och 

beskriver värderingarna som genomsyrar affären och 

verksamheten på ett pedagogiskt sätt. Det är lätt att 

gilla Atrium Ljungberg då de tydligt i sin årsredovisning 

behandlar frågor om samhällsansvar och medarbetares 

välmående. Vi ser befolkade stadsmiljöer och olika 

människor i bild tillsammans med visionsbilder av 

det som ännu inte är byggt. Design och text förstärker 

varandra väl i de beskrivande delarna, färgerna och 

formen. Identiteten och företagets unika DNA fångas i ett 

tydligt designmanér som går igen i hela deras 187 sidor 

långa årsredovisning som i år presenteras i liggande PDF.

Bästa design
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Före 1993 bedömdes alla bolag i samma klass
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PA Resources AB

Home AB

NCAB

Balco AB

ProAct AB

Swedol AB

Rottneros AB

Addnode Group AB

DGC One AB

Global Health Partner AB

Concordia AB

Swedol AB

AB Sagax

HL Display AB

Small Cap

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

År Klassen stora bolag

SAS AB

NCC AB

Vattenfall AB

Gambro AB

Svenska Cellulosa AB SCA

JM AB

Stora Enso Oyj

Vasakronan AB

Svenska Cellulosa AB SCA

NCC AB

AssiDomän AB

Luossavaara-Kiirunaava AB, LKAB

AB Volvo

Svenska Cellulosa AB SCA

Concordia AB

Elanders AB

BossMedia AB

ProfilGruppen AB

NIBE Industrier AB

Karlshamns AB

Scandiaconsult AB

Medivir AB

Finnveden AB 

Svolder AB

Gunnebo AB

Ingen vinnare

Hexagon AB

Scandiaconsult AB

Klassen mindre bolag

Tidigare 
års vinnare 
av bästa 
redovisningen 






