
Årsredovisning 2019



DETTA ÄR 
CONSIVO
En stark partner för  
dagligvarumarknaden 
Consivo är en koncern inom försäljning och 
marknads föring av dagligvaruprodukter  
i Norden. Genom våra bolag tillhandahåller  
vi varumärkesägare och producenter med  
professionella tjänster och skräddarsydda 
lösningar, som bland annat omfattar inför
säljning, säljbearbetning, produktexponering  
och distributörsupplägg i kanaler där daglig   
varor säljs. Vi marknadsför också egna varu
märken i huvudsak till foodservicemarknaden.

Två kompletterande affärs  - 
om råden som driver försäljning 
och skapar starkare varumärken
Varans väg från producent till konsument  
innefattar många led som kräver proaktiv  
bearbetning för att driva försäljning och  
stärka varumärkets konkurrenskraft. Genom  
vår samlade expertis och långa erfarenhet  
i olika säljkanaler och produktkategorier  
kan vi vara en central samarbetspartner till 
varumärkes ägare och producenter i hela eller  
flera delar av värdekedjan för att effektivt  
stödja deras kommersiella verksamhet.  

Consivos verksamhet bedrivs inom de två  
affärs  om    rå dena Sales & Marketing och  
Trade & Distribution, där sam ordning och  
styrning av bolagets olika verksamhets områden 
sker. Med delvis olika affärsmodeller kom
pletterar affärsområdena varandra väl. 

Samman taget ger de en större bredd i vårt  
erbjudande men också möjligheter att  
utnyttja kanalglidning på marknaden,  
vilket skapar tydliga fördelar bland  
annat utifrån ett konjunkturperspektiv.
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CONSIVO

Lokal närvaro på fyra nordiska marknader 

Nyckeltal 2019
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Vi representerar starka varumärken i flera kategorier,  
här är några exempel

Antal anställda per land

Mkr 2019 2018

Omsättning 1 144 1 106

EBITDA 93,1 92,0

Resultat före skatt 62,3 63,9

Antal anställda 609 661

Omsättning per land Omsättning per affärsområde

Sverige, 76%
Norge, 11%
Finland, 10%
Danmark, 3%

Sales & 
Marketing, 53%  
      

Trade & 
Distribution, 47%     
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500  
Varumärken

Våra erfarna team som arbetar med  
butiksmaterial skapar årligen effektiv  

butikskommunikation åt drygt 160 kunder 
med över 500 varumärken vilket resulterar 
i cirka 5 miljoner enheter kommunicerande 

material som skapar synlighet i butik.608 Mkr

Affärsområdet Sales & Marketing
tillhandahåller professionella tjänster 
inom försäljning och marknadsföring 
till varumärkesägare inom daglig
varumarknaden

 Sales & Marketing omsättning
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250 000  
Säljbesök 

Våra säljkårer företräder cirka 150 varumärkes-
ägare med en sammanlagd försäljning som  

i konsumentledet motsvarar över 12 miljarder 
kr per år. Med 330 säljare i Norden gör vi 

fler än 250 000 säljbesök och drygt 1 miljon 
säljpresentationer per år.

3 000 000  
Smakprover

Inom nordisk butiksmarknads föring 
samarbetar vi med drygt 130 kunder. 
Våra skickliga medarbetare genomför 

årligen närmare 3 miljoner  
provsmakningar i butik.



Consivo årsredovisning 2019 –  6

 



Consivo årsredovisning 2019 –  7

 

Affärsområdet Trade & Distribution  
köper, lagerför, säljer och marknads
för livsmedelsprodukter under egna 
och andras varumärken till restaurang, 
storhushåll, livsmedelsindustri samt 
dagligvaruhandel.

Trade & Distribution omsättning

536 Mkr

18 000  
Ton

Vi köper årligen in cirka 18 000 ton  
livs medelsprodukter som marknadsförs  
och säljs till restaurang, storhushåll och  
livsmedelsindustri. Totalt serveras cirka  

6 miljoner måltider om dagen på den svenska 
restaurang- och storhushållsmarknaden.

44%  
Växtbaserade produkter

Ansvarsfulla produkter som bland annat  
innefattar ekologiska, växtbaserade och  

hälsosamma produkter är en viktig komponent 
i vårt långsiktiga företagande. Inom produkt-

kategorin växtbaserat uppgår andelen  
ekologiskt till hela 47 procent.

25  
Varumärken

Inom Trade & Distribution säljer vi produkter 
under 25 olika varumärken. Våra egna varu-

märken Tage Lindblom och Monarch står för 
cirka 50 procent av affärsområdets omsättning.
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Vårt hittills bästa år

Vårt hittills bästa år
Januari 1993 började jag min bana inom försäljning på 
Sales Support och från år 2005 har jag varit VD, först 
i Sales Support och senaste åren i Consivo Group. 
Sedan 2016 är Sales Support en del av Consivo och 
det är med stolthet som jag, 27 år efter starten, får 
fortsätta vara med att utveckla och forma koncernen 
med både nytt namn, ny varumärkesidentitet och inte 
minst en gemensam värdegrund som stöd inför vår 
fortsatta tillväxt. Det är också med stor stolthet som 
jag kan konstatera att 2019 är vårt hittills bästa år med 
avseende på omsättning och lönsamhet men kanske 
framför allt med avseende på vårt fokus på fortsatt ut-
veckling och långsiktig strategisk affärsplanering. Vi är 
stolta över det vi har åstadkommit och vi har fortsatt 
blicken stadigt riktad mot framtiden.

Verksamheter i ständig utveckling 
Vi har under många år sett förutsättningarna på 
dagligvarumarknaden förändras, vilket lett till stadigt 
ökande konkurrens. Några av de viktigaste faktorerna 
har varit:
• Konsumenterna blir allt snabbare att testa nya  

produkter och anamma nya vanor, och därmed 
snabbare att förkasta existerande produkter vilket 
leder till att produkternas livscykel förkortas.

• Samtidigt som utvecklings- och lanseringstakten 
ökar, så misslyckas fler och fler lanseringar.

• Nya produkter får då kortare och kortare tid att  
bevisa sitt värde och säkra en plats i handelns utbud.

• Handelns aktörer har blivit både mer professionella 
och i högre grad centralstyrda, något som  
ställer nya och många gånger högre krav på  
varumärkesägarna. 

• Handelns egna märkesvaror har fortsatt att ta  
andelar i både volym och värde.

• Ökad grad av kedjebildningar inom restaurang-
branschen ger ökad prispress men skapar  
samtidigt nya affärsmöjligheter.

Alla dessa faktorer har lett till ökande lönsamhets-
press på de flesta aktörerna på dagligvarumarknaden. 
Parallellt med en ökad konkurrens på marknaden har 
även kraven på våra verksamheter ökat, något som 
krävt ett kontinuerlig fokus på ökad effektivitet och 
kvalitet i alla delar våra verksamheter. Om vi inte  
ständigt utvecklas så tappar vi snabbt i konkurrenskraft. 

Det är inom ramen för dessa ändrade marknads-
förutsättningar som Consivos olika verksamheter 
under många år har utvecklats till det de är idag; 
konkurrenskraftiga och specialiserade med värdes-
kapande kundnytta som främsta prioritet. Devisen  
har genom åren varit att vi inte gör allt men det vi  
gör ska vi alltid sträva efter att vara bäst på.

2019 var det år Consivos verksamhet på allvar började formera  
sig och vi kan konstatera att det är ytterligare ett år av tillväxt  
med både ökande omsättning och lönsamhet.
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Engagerade medarbetare
Våra medarbetares engagemang och förmåga att 
arbeta för kundernas bästa har haft avgörande  
betydelse för våra framgångar, och är även en  
nyckelfaktor för vår framtida utveckling. Som en  
naturlig följd är en av våra viktigaste prioriteringar  
för en långsiktigt hållbar utveckling av våra affärer  
att vara en attraktiv arbetsgivare som både har  
förmågan att rekrytera och utveckla medarbetarna  
och deras kompetens.

Under det senaste året har vi genomfört ett  
koncernövergripande arbete för att identifiera de 
gemensamma värden och beteenden som beskriver 
både vår personal och vårt sätt att agera på marknaden. 
Det är särskilt roligt att kunna konstatera hur homogena 
våra verksamheter är i både värderingar och beteende  
på de nordiska marknaderna. Vår företagskultur 
kännetecknas av att vi är Engagerade, Personliga och 
Ärliga, vilka representerar våra värderingar väl och är 
starkt relaterade till vår mission – Att skapa värden för 

330  
säljare i Norden
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VD har ordet

Vår företagskultur kännetecknas av att 
vi är Engagerade, Personliga och Ärliga

våra kunder och varumärken. Oavsett bolag eller land 
finns ett passionerat engagemang för att förstå våra 
kunders behov, att bidra med värde i allt vi gör och  
att i alla lägen agera med transparens och öppenhet  
i våra affärsrelationer. 

Framtida färdriktning
Vi ska bedriva vår verksamhet långsiktigt med ansvars-
fulla affärer och ett aktivt miljöarbete som skapar 
värde för både affärspartners, medarbetare, ägare 
och samhället i stort. Under 2019 gick startskottet för 
ett mer samordnat och fokuserat hållbarhetsarbete för 
koncernen, ett arbete som tar sin utgångspunkt i FNs 
globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Vi inom Consivo 
ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till de 
samhällsutmaningar vi står inför. Läs gärna mer om 
vårt hållbarhetsarbete i avsnittet om hållbarhet på 
sidan 36.

Om vi blickar in i framtiden så kommer konkurrensen 
fortsätta att öka vilket medför nya krav på vår expertis 
och vår förmåga att skapa kundnytta. Dels kommer 
det krävas att vi i högre grad arbetar synkroniserat 
mellan olika verksamheter och över landgränserna, och 
dels kommer vi genom teknisk utveckling kunna öka 
både effektivitet och kvalitet i arbetet åt våra kunder. 
Jag är övertygad om att nyckeln till fortsatt framgång 

ligger i fortsatt specialisering för att säkra vår kon-
kurrenskraft inom respektive verksamhet. Med ökad 
samverkan för att djupare förstå våra kunders behov 
kommer vi i ökad grad kunna skapa skräddarsydda 
helhetslösningar där vi tar ansvar från ax till limpa,  
över både bolags- och landgränser. En nödvändig 
komponent i våra framtida verksamheter kommer 
därför vara effektiva och samordnade processer  
och system, något som kommer möjliggöras genom 
ett allt större fokus på teknisk utveckling.

Med styrkan i våra specialiserade verksamheter  
samt de möjligheter till starkare helhetslösningar och 
snabbare teknisk utveckling som koncernens samlade 
kunskap och resurser ger oss, står vi starka och väl 
rustade inför framtidens utmaningar. 

Jag ser med tillförsikt fram emot kommande år.

Stockholm den 25 april 2020

Pål Netsman 
VD Consivo Group
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1) Dagligvaruhandel, Servicehandel, Foodservice

Att vara  
dagligvaru marknadens 1)  
bästa samarbetspartner 
i Norden

Att skapa värden  
för våra kunder  
och varumärken

VISION
M

ISSIO
N

VERKSAMHET
Consivo erbjuder tjänster inom försäljning och  
marknadsföring på den nordiska dagligvarumarknaden 
samt verkar som distributör med såväl egna som  
andras varumärken.

Genom våra kunskaper och expertis tillhandahåller  
vi skräddarsydda lösningar med stor kommersiell 
nytta, driver försäljning och medverkar till att bygga 
starkare varumärken.

Vision  
Mission

Verksamhet
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Inom ramen för vår affärsplanering har vi definierat Consivos strategiska 
inriktning som sammanfattas i fem huvudpunkter nedan.

Vi ska fortsätta att växa organiskt genom att realisera potentialen i våra 
verksamheter på respektive marknad där vi ser spännande möjligheter att 
attrahera nya kunder samt utveckla nya tjänster & produkter. 

Parallellt skall vi också driva tillväxt genom strategiska tilläggsförvärv,  
men också utvärdera förvärv av bolag som kan bilda nya kompletterande 
verksamhetsområden. 

Vår verksamhet ska finnas etablerad med ett heltäckande och enhetligt  
erbjudande i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi finns i dag etablerade  
i samtliga dessa länder men ett heltäckande erbjudande kommer bredda  
vår tillgängliga marknad samt ytterligare öka våra möjligheter att erbjuda 
effektiva nordiska lösningar.

Vi ska utveckla vår förmåga att i nära samarbete med våra kunder skapa 
skräddarsydda affärslösningar som omfattar flera av våra verksamheter och 
länder. Det kommer leda till att vi breddar våra affärer med respektive kund, 
att vi fördjupar relationerna samt i högre grad ses som en strategisk affärs-
partner. Detta kommer kräva att våra verksamheter, i än större omfattning  
än i dag, samverkar över både bolags- och landgränser. 

Det finns ett direkt samband mellan medarbetarnas prestationer och hur väl 
vi lyckas nå våra målsättningar. Medarbetarnas kompetens är av avgörande  
betydelse, liksom deras engagemang och motivation. Vi ska erbjuda en 
inspirerande arbetsplats med öppenhet och mångfald, där det finns goda 
utvecklingsmöjligheter för medarbetaren. Vi värnar om vår företagskultur,  
där strävan att skapa maximal nytta för kunden är djupt förankrad.

Vi ska utveckla våra affärer långsiktigt och ansvarsfullt på ett sätt som skapar 
värde för både affärspartners, medarbetare, ägare och samhället i stort.  
Genom att integrera de olika dimensionerna av hållbarhet - sociala, miljö-
mässiga och ekonomiska – i driften av våra verksamheter och i våra affärs-
processer strävar vi efter att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och 
samtidigt ta hänsyn till de samhällsutmaningar vi står inför.

Strategisk inriktning

Strategisk 
inriktning

Lönsam  
tillväxt

Geografisk  
expansion

Strategisk  
samarbets
partner

Attraktiv  
arbetsgivare

Hållbart  
företagande
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Marknad och 
trender

Marknad och trender
Dagligvarubranschen är mogen marknad, relativt okänslig för 
konjunktur svängningar, och har en stabil tillväxt som framförallt  
drivs av befolkningstillväxten och produkt utveckling. Under 2019  
uppgick tillväxten i nordiska dagligvaruhandeln och restaurang
sektorn till 2,2 procent respektive 3,8 procent i löpande priser. 1)

I samtliga nordiska länder domineras handeln av ett 
fåtal större aktörer, samt ett varierande antal mindre 
aktörer. Inom restaurang- och storhushållsmarknaden 
ser vi en liknande bild med ett begränsat antal större 
aktörer i form av de stora grossisterna som domi-
nerar marknaden i respektive land kompletterat av 
mindre och ofta lokala aktörer. I restaurangledet har 
kedjebildningar och samarbeten av olika slag skett i 
en allt större omfattning sedan flera år, vilket leder till 
mer centraliserade inköp och ökade möjligheter till 
sortimentsstyrning. Vidare bidrar handelns och gros-
sisternas egna märkesvaror (EMV) till ökad konkurrens 
för leverantörer och varumärkesägare. Inom svensk 
dagligvaruhandel utgör andelen egna märkesvaror  
cirka 25 procent av marknaden men varierar stort 
mellan olika produktkategorier.

Dagligvarumarknaden är en marknad i förändring.  
När marknadsförutsättningarna förändras så  
förändrar vi också våra verksamheter och vårt  
arbetssätt för att säkerställa att vi i varje tid levererar 
maximal affärsmässig nytta till våra kunder. När vi 
utarbetar våra affärsstrategier tar vi stor hänsyn  
till de trender vi ser och de förväntningar vi har  
gällande framtida utveckling.

Digitalisering
Nya beteende hos konsumenterna samt teknik-
utvecklingen medför bland annat en ökad försäljning 
via e-handel som uppvisat en stark tillväxt de senaste 
åren. E-handeln står idag cirka 2 procent av daglig-
varuhandelns försäljning i Norden och förväntas gå  
till en andel på mellan 5–10 procent år 2025.  

Marknadsandelar inom dagligvaruhandeln i de nordiska länderna 2018

S GROUP, 46%
K GROUP, 36%
Lidl,10%
Övriga,8%
   

Finland

COOP, 35%
Salling Group, 35%
Lidl, 3%
Övriga, 1%
Aldi, 3%
Reitangruppen, 12%
Fria köpmän, 11%

Danmark

COOP, 17%
ICA, 51%
Lidl, 5%
Axfood, 18%
Bergendahls, 7%
Netto, 2%

Sverige

COOP, 29%
REMA, 24%
Bunnpris, 4%
Norgesgruppen, 43%

Norge

Källa: Nielsen, Retail Institute Scandinavia

1) Avser kvartal 1–3 2019.
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Olika varugrupper har dock olika förutsättningar,  
färska livsmedel handlas i större utsträckning i butik 
och hushållsartiklar och andra basvaror i större omfatt-
ning via e-handel. Vår bedömning är att butiken som 
marknadsplats blir allt viktigare för varumärkesägare 
då det inom e-handeln är svårare att marknadsföra 
sig mot konsument med rätt positionering, synlighet, 
budskap och upplevelser.

Branschglidning
Gränserna mellan branscher och kanaler förändras  
där det sker en förflyttning av köpbeteendet. 

Livsmedel i butik ersätts i större utsträckning av 
färdiglagade rätter och måltider konsumeras mer på 
restauranger och caféer. Livsmedel säljs också i större 
utsträckning i servicehandel och övrig detaljhandel. 
Genom bredden i vårt erbjudande har Consivo möjlig-
heter att dra nytta av förändringarna på marknaden.

Branschglidningen gör det också viktigare för  
handelns aktörer att ha en multi-channel strategi för 
att driva sin tillväxt och för att täcka in alla de olika 
försäljningskanalerna som man vill nå ut med sina  
produkter genom. Vid sidan av e-handelns utveckling  
förväntar vi oss en ökad differentiering mellan olika 
butikskoncept vilka riktar sig med mer tydliga budskap 
till specifika målgrupper. Butikerna blir i allt större ut-
sträckning en mix mellan den fysiska- och den digitala 
världen. Fokuseringen på upplevelser, aktiviteter och 
personliga bemötande förväntas öka som ett sätt att 
bygga varumärke, relationer och skapa känslomässiga 
kopplingar till konsumenterna. Arbetet med att vinna 
konsumenternas lojalitet sker både i butik och i andra 
miljöer. Genom de tjänster vi idag erbjuder och  
kontinuerligt vidareutvecklar, är vi väl positionerat  
för att stödja våra kunder i denna trend.

>12 000  
livsmedelsbutiker 

inom dagligvaruhandeln  
i Norden

˜860 mdr sek  
omsättning

Nordiska dagligvaruhandeln

*avser försäljning i butiksledet  
inklusive mervärde sskatt, 

för de traditionella kedjorna, 2018

27miljoner  
invånare

i Norden

Konkurrens och effektivitet 
Dagligvarubranschen präglas generellt av hård  
konkurrens i kombination med ökad transparens kring  
priser, vilket ställer höga krav på effektivitet. Att ha 
starka varumärken och produkter med hög kvalitet 
som är attraktivt prissatta och kan exponeras och 
marknadsföras på ett effektivt sätt är därför av stor 
betydelse. För många leverantörer och varumärkes-
ägare är det svårt att internt upprätthålla kunskap, 
system och kompetens på den nivå som krävs för att 
på bästa sätt utföra varje del i verksamheten. Detta 
medför att man söker hjälp av externa specialiserade 
leverantörer som Consivo som kan erbjuda en  
specia liserad och kostnads effektiv outsourcing  
av utvalda funktioner. 

Hälsa och hållbarhet
Frågor som rör hållbarhet, miljöpåverkan och hälsa blir 
allt viktigare och medvetenheten bland konsumenter 
allt större. Produkter som är växtbaserade, ekologiska,  
närodlade, hälsosamma och på andra sätt anses 
hållbara bedöms ta fortsatta andelar, både inom 
dagligvaruhandeln och foodservice. Producenterna 
förväntas att utveckla sina förpackningar till mer  
miljöanpassade och återvinningsbara alternativ.  
Varumärken som står för tydliga värderingar, inte 
minst vad gäller social- och miljömässig hållbarhet  
har goda förutsättningar att nå framgångar framgent. 
Inom affärsområdet Trade & Distribution utgörs  
cirka 45 procent av omsättningen av växtbaserade 
produkter, varav närmare hälften är ekologiska. Vi  
har ett stort fokus på matsvinn, förpackningar och 
andra hållbarhetsrelaterade frågor.
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En av oss

Kan du berätta om din roll i Sales Support?
Jag började här i samband med att vi startade vår 
verksamhet i Danmark 2014. Första året på Sales 
Support var vi elva anställda och hade tre kunder som 
vi utförde försäljningstjänster åt i butikerna. Sedan 
dess har jag tillsammans med mina anställda arbetat 
mycket målmedvetet med att utveckla företaget och 
idag har vi 29 kunder, fyra säljteam och 28 anställda.

Vad har varit dina främsta drivkrafter när ni 
utvecklat verksamheten?
Engagemang och uthållighet, säkerställa kvalitet i alla 
processer, ett nära samarbete med varumärkesägarna 
och en öppenhet runt resultaten vi åstadkommer för 
dem. Jag har också sett det som mycket viktigt att 
skapa en organisation med hållbar företagskultur samt 
en väl fungerande och effektiv struktur där vi hela 
tiden vidareutvecklar vårt arbetssätt. Vi är specialister 
på fältförsäljning till butiker vilket enligt min mening 
innebär att vi måste ta ledningen, driva utvecklingen 
och vara i framkant inom alla aspekter av området, för 
att leverera det bästa resultatet till våra kunder. 

Michael Gram, VD Sales Support 
Danmark, var med och startade 
Sale Supports danska verksamhet 
från grunden för 6 år sedan.

Sales Supports danska verksamhet startade 
2014. Vid starten hade vi tre varumärkesägare 
som kunder, för vilka vi skötte försäljnings-
arbetet i de danska livsmedelsbutikerna. Idag, 
sex år senare, har vi 29 kunder och ser med 
tillförsikt på framtiden och en fortsatt tillväxt.

Hur skiljer sig den danska dagligvarumark-
naden från de andra nordiska länderna?
En skillnad är att en stor del av försäljningen sker 
genom tillfälliga kampanjer. Över 60 procent av alla 
livsmedel som konsumenter köper i Danmark köps till 
ett kampanjpris. Samtidigt är marknaden starkt präglad 
av lågprisbutiker, som har en andel på 54 procent av 
Danska dagligvaruhandeln. Sammantaget betyder det 
att våra kunder är utsatta för en stor prispress och vi 
måste säkerställa att vi tillför mesta möjliga värde vid 
varje butiksbesök.

I Danmark får vi tillgång till POS-data för alla detalj-
handelskedjor vi besöker. Det medför att vi får en 
mycket god insikt i butikernas och kundernas andelar 
i olika produktkategorier. Baserat på det har vi bättre 
förutsättningar att optimera butikernas försäljning, 
vilket gynnar både butikerna och våra kunder. Detta är 
ett viktigt verktyg som kommer bli ändå mer värdefullt 
framöver, för att skapa maximalt värde i relation till 
försäljningsvolym på en kampanjdriven marknad.

Vad är den största nyttan vi gör för våra 
kunder och för butikerna?
Insikterna i butikernas försäljning och vår försäljning 
till butik ger oss goda förutsättningar att hjälpa buti-
kerna med att optimera sin försäljning och lönsamhet. 
Vi skapar på så sätt en tät relation med butikerna, som 
bygger på ömsesidig tillit. I vårt samarbete och dialog 
med kunderna relaterar vi mycket till fakta och insikter 
som vi får från det goda samarbetet med butikerna – 
vi kan då bedöma hur vi skall lägga upp vårt arbete för 
att skapa bästa resultat för våra kunder. Det är på så 
sätt vi skapar det största värdet och gör mest nytta  
för både våra kunder och för butikerna.
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En av oss

Vilka skillnader ser du efter att företaget 
tillhör Consivo?
Jag tycker att vi som företag har vi blivit mycket 
starkare när vi ingår i en större helhet. Det är också 
positivt att vi fått en mer stabil struktur och väl 
fungerande processer, vilket passar mig som person 
bra. Tillsammans har vi i Consivo mer kompetens och 
specialistkunskap som jag ser kommer hjälpa till att 
stärka oss ännu mer inför framtiden.

Vad tycker du är det roligaste med ditt 
arbete?
Att vidareutveckla Sales Support Danmark ihop med 
mitt team. Det är fantastiskt att se hur medarbetarna 
utvecklas genom våra gemensamma framgångar. Det 
finns fortfarande en stor potential för oss i Danmark 
och jag ser fram emot att fortsätta utveckla och  
optimera våra processer för fältförsäljning genom  
nya verktyg och ett fortsatt faktabaserat arbetssätt.

Hur kan du som person bidra på bästa sätt 
till en fortsatt framgångsrik utveckling?
Genom att fortsätt driva mitt team och säkerställa vår 
kvalitet i samarbete med våra kunder och vid varje  
butiksbesök. Jag anser att vi har skapat en stabil 
grund för att vidareutveckla vår verksamhet och vi 
har ett mycket gott rykte på marknaden genom de 
resultat vi skapar och det sätt vi bedriver försäljnings-
arbetet. Jag skall säkerställa att vi har på oss ledar-
tröjan och är de som först upptäcker och agerar på 
nya trender och beteenden på marknaden.

Jag anser att vi har skapat en stabil  
grund för att vidareutveckla vår 
verksamhet och vi har ett mycket 
gott rykte på marknaden genom  
de resultat vi skapar och det sätt  
vi bedriver försäljningsarbetet.

”
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Våra affärsområden
Bolagen i Consivo-koncernen är verksamma på den  
nordiska dagligvarumarknaden, där vi erbjuder tjänster 
inom försäljning och marknadsföring samt förser  
marknaden med produkter genom att verka som  
distributör med såväl egna som andras varumärken. 
Verksamheten är organiserad i två affärsområden, 
Sales & Marketing samt Trade & Distribution.

Omsättning per affärsområde

Sales & Marketing, 53%        
Trade & Distribution, 47%     
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•  

Varans väg från producent till konsument innefattar många  
steg som kräver proaktiv bearbetning för att driva försäljning 
och stärka varumärkets konkurrenskraft. Consivos roll är  
att tillhanda hålla varumärkesägare och producenter med  
professionella tjänster och skräddarsydda lösningar i hela eller 
delar av värdekedjan. Vårt erbjudande omfattar olika typer av 
sälj- och marknadsföringstjänster i butiker, restauranger och 
andra kanaler där dagligvaror säljs. Vi erbjuder också central 
kund bearbetning av grossister och kedjor samt olika former av  
distributörslösningar samtidigt som vi säljer och marknadsför 
våra egna produkter, främst på foodservicemarknaden.

Consivos roll i varans väg från producent till konsument

KonsumentDagligvaru-
grossister

ButikerDagligvaru-
kedjor

Varumärkesägare 
& Distributörer

Restauranger 
& Storkök

Restaurang- 
och hotellkedjor,
kommuner

Restaurang-
grossister

Varumärkesägare 
& Distributörer

Producent

Dagligvaruhandel

Foodservice

Consivos roll
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Alla tjänster vi erbjuder inom Sales & Marketing ska 
utmynna i att försäljningen av våra kunders produkter 
ökar. Marknadsaktiviteter vi utför riktar sig till shoppern, 
det vill säga den som gör inköpen i butiken. Tack vare 
mångårig erfarenhet av dagligvaruhandeln känner vi 
marknaden väl. Vi förstår kundernas behov och kan 
därmed skapa effektiva kommersiella lösningarna 
inom både försäljning och butiksmarknadsföring.  
Vi verkar inom dagligvaruhandeln i bland annat livs
medelsbutiker, bensinstationer, servicebutiker, kiosker, 
apotek men även gentemot restaurangmarknaden. 
Våra olika verksamhetsområden styrs och utvecklas 
med ett nordiskt perspektiv. Verksamheten bedrivs 
genom våra olika bolag, vilka beskrivs kortfattat  
på sidorna 32–33. 

Skräddarsydda lösningar
För att vara långsiktigt konkurrenskraftig krävs en 
utpräglad specialisering grundad i förståelse och 
anpassning till respektive marknads förutsättningar. 
Även om våra verksamheter agerar med stort själv
ständigt ansvarstagande i varje land, är utgångs
punkten alltid våra väl beprövade och övergripande 
arbetsmetoder. Det gör att vi kan erbjuda skräddar
sydda och väl samordnade uppdrag som sträcker sig 
över både bolags och landgränser. Detta är bakgrun
den till att vi kallar oss specialister i samverkan. 

Med drygt 330 säljare på fältet i Norden gör vi  
fler än 250 000 säljbesök och över en miljon sälj
presentationer årligen. Vi erbjuder även tjänster  
inom Key Account Management och telesälj. I nära 
samarbete med kunden målsätter och planerar vi 
arbetet och totalt ansvarar vi för en omsättning  
i konsumentledet på över 12 miljarder kr per år.

Inom marketing ligger fokus på tjänster med syfte 
att påverka shoppern och som stödjer kundernas 
försäljnings utveckling. Vi erbjuder produktdemon
strationer, merchandising, events samt utveckling  
av butiksmaterial. Totalt sett utför vi årligen närmare 
3 miljoner provsmakningar åt drygt 130 kunder med 
cirka 350 varumärken. 

Sales & Marketing

Våra kunder
Consivos kunder inom affärsområdet Sales & Marke
ting är de producenter eller leverantörer som äger 
varumärken inom i första hand livsmedel, drycker, 
egenvård och nonfood produkter. Kunderna kan  
vara dels större internationella aktörer, dels företag 
som är mindre och mer lokala. I vissa fall utför vi  
upp  drag för samma kunder i flera länder, i andra fall  
i ett specifikt land eller område. För oss är det väsentligt 
att vi kan ge kunden ett likvärdigt resultat oavsett 
olikheterna i marknaderna. Genom att våra verksam
heter samverkar och samtidigt är specialister på sin 
respektive marknad skapar vi de rätta förutsättningarna 
för att uppfylla, och helst överträffa, våra kunders 
förväntningar.

Affärsområdets utveckling under året
Under året har omsättningen inom affärsområdet 
Sales & Marketing ökat med 1,5 procent. Verksam
heterna inom Sales Support har fortsatt att utvecklas 
väl på samtliga marknader. Norska, danska och finska 
verksamheterna har visat ett tillväxt på över 15 procent.
En lägre efterfrågan på tjänsterna inom merchandising 
i både Norge och Finland har medfört en negativ ut
veckling på omsättningen medan en större efterfrågan 
på butiksmaterial har bidragit till ökad omsättning.

I nära samarbete med kunderna tillhandahåller vi tjänster 
och lösningar inom försäljning och marknadsföring på 
den nordiska dagligvarumarknaden som driver våra  
kunders försäljning och stärker deras varumärken.

Sales & 
Marketing

53%
av Consivos
Omsättning

Nyckeltal Sales & Marketing 1)

Mkr 2019 2018

Omsättning 608 599
EBITDA 43,6 35,7
Resultat före skatt 42,7 35,0
Antal anställda 582 637

1) IFRSjusteringar redovisas i Not 3.
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Tjänster inom affärsområde Sales & Marketing

Telefonförsäljning

Vi stödjer kundernas verksamhet på fältet  
genom kvalificerad telefonförsäljning. Vi  
erbjuder allt ifrån projektbaserade uppdrag, 
som införsäljning av nyhetslanseringar och  
kampanjer till butik, till att exempelvis bygga 
upp och sköta driften av en permanent  
funktion för innesälj åt kunden.

Produktdemonstrationer 

Vi genomför uppdrag där 380 skickliga  
medarbetare skapar kännedom, prövoköp  
eller ren extraförsäljning genom cirka  
3 miljoner provsmakningar och möten med 
shoppers per år. Totalt arbetade vi under 
2019 med över 130 kunder med cirka  
350 olika varumärken.

Key Account Management

Vi erbjuder Key Account Management mot  
alla tongivande centrala kedjor och grossister 
i de nordiska länderna. Detta innebär ett nära 
samarbete med kunden där vi agerar utifrån  
i förväg överenskomna planer för att till exem
pel hantera nyhetslanseringar, kampanjplaner, 
priser, varuplacering och förhandlingar.

Säljkårer

Vi har 30 säljkårer i Norden och vi erbjuder kund
anpassade lösningar oavsett behov och resurser. 
Med 330 säljare på fältet genomför vi årligen  
genomför fler än 250 000 säljbesök och över  
1 miljon säljpresentationer. Totalt sett ansvar vi  
för försäljning som i konsumentledet motsvarar  
en omsättning om ca 12 miljarder kronor per år.

Sales & 
Marketing
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Vi har sedan flera år ett väl utvecklat samarbete med 
juiceföretaget EckesGranini, som bland annat äger 
varumärkena Brämhults och God Morgon. Samarbetet 
omfattar flera tjänster från våra svenska bolag, såsom 
rikstäckande säljkår för bearbetning av dagligvaru handel, 
telefonförsäljning samt demonstrationstjänster och 
merchandising i butik. Vi utvecklar och producerar även 
butiksmaterial till dem i form av hyllskyltar, golvdekaler, 
butikskuponger etc. På senare år har vi tillsammans 
utvecklat butikskonceptet Juiceriet, där våra säljare 
bygger om och ramar in juicekylen i butiken med hjälp 
av butiksmaterial från vårt bolag Fourside. 

Events 

Vi utvecklar, planerar och genomför olika typer 
av events, av varierande storlek och omfattning. 
Eventen syftar till att skapa försäljning och 
kännedom om varumärkesägarens produkter 
eller tjänster. Totalt möter vi genom denna 
verksamhet årligen över 1,5 miljoner shoppers 
och konsumenter.

Merchandising 

Vi hanterar alla former av löpande eller  
projektbaserat merchandising i butik, allt  
ifrån beställning & påfyllning av produkter  
i butikshyllorna till placering & uppbyggnad  
av tillfälliga exponeringar samt skyltning av 
kampanjer. Årligen genomför våra 340 erfarna 
medarbetare cirka 135 000 butiksbesök.

Butiksmaterial

Med våra team av projektledare, grafiska  
designers, konstruktörer och produktions
partners skapar vi effektivt butiksmaterial  
som både skapar synlighet, ökar kännedomen 
och driver försäljning åt varumärkesägaren. 
Årligen arbetar vi med drygt 160 kunder  
med över 500 olika varumärken som resultar 
i cirka 5 miljoner enheter material.

Sales & 
Marketing

Den skräddarsydda lösningen åt Eckes- 
Granini involverar flera av våra tjänster,  
vilket leder till ökad kundnytta
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När Fernando Di Luca lämnade Italien för Sverige på 
60talet tog han kärleken till mat och goda råvaror 
med sig. Det mynnade ut i familjeföretaget Di Luca 
som sedan länge säljer italiensk mat på den svenska 
marknaden, och numera drivs av barnen Christian, 
Gabriella och Paola.

Passionen för medelhavsmaten och den italienska 
livsstilen är grunden i familjeföretaget Di Luca, och 
visionen är att alla ska kunna njuta av god medel
havsmat varje dag. Det mest kända varumärket är 
Zeta, och flertalet produkterna tar givetvis avstamp 
i den italienska matkulturen även om produkter från 
andra länder runt Medelhavet också förekommer.

Under de senaste 20 åren har Di Luca haft en otroligt 
stark utveckling från ca 80 miljoner i omsättning till 
ett företag som idag är verksamt i 20 kategorier med 
drygt 600 produkter och över en miljard i omsättning 
på dagligvaruhandel och storkök. 

Di Luca & Sales Support –  
Ett fruktbart samarbete som  
utvecklats under 27 års tid.
Ett partnerskap där respekt och tillit utvecklas genom nära och transparent 
samarbete har alla möjligheter att bli långsiktigt hållbart. Två partners i nära 
samarbete kan med öppen dialog och högt ställda förväntningar skapa  
nödvändig utveckling för att ständigt göra saker bättre.

Brinnande vilja och entreprenörskap
Sedan 1993 har Sales Support ansvarat för mat
inspiration och säljkårsverksamhet åt Di Luca,  
Christian berättar mer om samarbetet;

– Vårt samarbete känns som en naturligt förlängning  
av vår organisation. Vi fokuserar på vår kärnverksamhet 
och använder Sales Supports expertis inom butiksarbete. 

Vi utvärderar regelbundet om vi ska driva säljkår  
i egen regi, men har vid varje tillfälle kommit fram till 
att det är bättre att vi fokuserar på det vi är absolut 
bäst på och använder Sales Support till det dom är 
specialiserade på. De lever upp till de mycket tuffa  
krav vi ställer på både kunskap och resultat, samt 
snabbhet och effektivitet.

Di Lucas fokus på kontinuerlig utveckling och  
ständigt förbättrade resultat är något Consivos  
vd Pål Netsman kan vittna om.

Sales & 
Marketing

Foto: Zeta
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Sales & 
Marketing

– Jag tror en av Di Lucas viktigaste framgångsfaktorer 
är att dom aldrig är nöjda, allting kan och bör alltid 
göras bättre. En ytterligare avgörande faktor för  
Di Lucas succé tror jag är det starka engagemanget 
för medelhavsmat, i synnerhet den italienska mat
kulturen, där olivoljan alltid står i centrum. Dessutom 
har Fernandos brinnande vilja och entreprenörskap 
satt en tydlig prägel på verksamheten och den  
passionen är ständigt närvarande. 

Zeta – Passion, tradition & enkelhet
Övertygelsen att de största smakupplevelserna  
kommer ur de renaste smakerna är lika kännetecknande 
för det Italienska köket som för varumärket Zeta. Det 
långsiktiga arbetet har utmynnat i en rad olika produkter 
som vi idag ser som självklara på butikernas hyllor: 
vinäger av alla de slag, pesto, tapenade, soltorkade 
tomater, pasta av bästa kvalitet för att nämna några. 
Zetas sortimentet är brett och innehåller de flesta 
råvaror som behövs för en äkta italiensk måltid.

Men i centrum står ändå olivoljan som sedan lan
seringen av Zeta Olivolja Extra Vergine (1974) varit  
Fernando Di Lucas stora hjärtesak. Passionen för 
att dela med sig av olivoljans smak och hälsosamma 
fördelar, och inte minst att stötta konsumenterna med 
information kring kvalitets och smakskillnader på olika 
oljor, har utvecklat både sortiment och konsumtion.

Mycket av Zetas utveckling är skapad genom ett 
konsekvent och gediget arbete i butik. Di Luca har  
alltid värderat försäljning & marknadsföring i butik 
som en avgörande möjlighet för att utbilda och  
positivt påverka konsumenter och shoppers. 

BreOliv – Årets Kampanj 2018
Våren 2018 lanserade Di Luca BreOliv, en helt  
ny typ av smörgåsfett med 72 procent olivolja.

– Det låter enklare än det visade sig vara. Det 
tog min pappa, Fernando Di Luca, 18 år att få fram 
produkten. Det gör det extra roligt att den belönas 
med ett så fint pris. Vi vill gärna tro att det beror på att 
det är en produkt som har en viktig funktion att fylla, 
såväl ur butik, som smak och hälsoperspektiv, säger 
Christian Di Luca.

Årets Kampanj, det prestigefyllda priset som Di 
Luca vann 2018, delas ut på Dagligvarugalan. Galan 
anordnas av tidningen Fri Köpenskap och här tävlar 
branschen företag och medarbetare om flera olika 
prestigefyllda priser.

För att framgångsrikt genomföra en så omfattande 
lansering krävs ett starkt fokus inom alla delar av 
verksamheten, inte minst en minutiös planering och 
genomförande på central kundnivå och i butik med 
säljkår och matinspiratörer. Att snabbt komma på rätt 
plats, skapa synlighet och genomföra provsmakningar 
i butik, synkroniserat med övrig marknadsföring, är 
helt avgörande för framgången. 

– Det här en av de mest framgångsrika och snab
baste lanseringarna som vi någonsin varit med om  
att genomföra säger Pål Netsman.

– Vi är fantastiskt glada och stolta. Det är nästan 
för bra för att vara sant. Året innan utsågs vi till Årets 
leverantör, och nu blev lanseringen av Zeta BreOliv, en 
av våra största satsningar någonsin, Årets Kampanj”, 
säger Christian Di Luca. 

Foto: Zeta



Consivo årsredovisning 2019 – Våra affärsområden26

En av oss

Kan du berätta om din roll på Sales Support?
Jag började på Sales Support september 2010, som 
säljare och efter ett år blev jag Team Leader för en 
säljkår med distrikt Mellansverige. Efter ytterligare 
två år startade vi en ny kår som bland annat sålde 
Heinz produkter, jag blev då tillfrågad om jag ville ta 
rollen som Regionchef  vilket jag gärna ville. Jag fick 
ansvar att leda och coacha sex säljare genom gemen
samma besök i butik , konferenser med mera. Som 
Regionchef har man ansvar gentemot kunderna för att 
försäljningen av deras produkter i butik samt lönsam
heten utvecklas inom regionen. I slutet av 2018 fick jag 
möjligheten att ta ansvar som Försäljningschef för min 
nuvarande kår. Det innebär att jag är ytterst ansvarig 
för säljkåren och stöttar Regioncheferna. Jag är också 
huvudansvarig för kontakten med våra kunder och 
försäljningsutvecklingen av deras produkter. 

Vilka är dina erfarenheter av att ha  
utvecklats genom olika roller i företaget?
När jag nu är Försäljningschef upplever jag att jag har 
en stor nytta av att ha börjat som säljare och sedan  
arbetat i de olika rollerna inom försäljningsorganisa
tionen. Erfarenheterna och insikterna från arbetet 
i butik har gett mig en förståelse för betydelsen av 
detaljerna och hur arbetet där utförs. Det gör att jag 
lättare kan se vilka behov medarbetarna har av stött
ning och coachning och att jag kan prata med säljarna 
utifrån mina egna erfarenheter. Jag kan också ha mer 

konkreta och meningsfulla diskussioner med våra  
kunder baserat på mina insikter i vad som fungerar  
bra eller mindre bra i butik. 

Vilka utbildningar/kurser har du gått  
genom företaget?
Jag har gått både interna och externa utbildningar  
där jag lärt mig att utvecklas som säljare, ledare och 
person. De flesta utbildningarna var kopplade till att 
jag började arbeta som Regionchef. Vi har en bra 
intern utbildning främst inriktad på att coacha och 
instruera säljarna samt att hantera olika situationer  
i butik. Jag har också gått en riktigt bra ledarskaps
utbildning via utbildningsföretaget Mindit. 

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?
Det är en bra fråga och jag skulle kunna ge ett långt svar, 
men bland det roligaste är att träffa nya människor 
med olika bakgrund samt variationen i arbetet, där 
ingen dag är den andra lik. Allt från möten för att  
planera hela året ihop med mina uppdragsgivare till 
att vara i butik tillsammans med en säljare. Vid butiks
besöken får jag höra om vad som fungerar bra eller 
mindre bra och jag får en insikt i detaljer, vilket är  
viktigt för att jag skall få en bra helhetsbild.

När jag började på Sales Support hade jag redan 
från början en ambition att utvecklas och succesivt ta 
nya roller med större ansvar. Jag uppskattar verkligen 
att jag har fått möjligheten att göra det och att före
taget har filosofin att man vill låta medarbetarna växa 
och vidareutvecklas.

Vilken är den största nyttan vi gör för våra 
kunder och butikerna?
Vi är specialister inom våra områden, vi tänker  
kategori och inte bara enskild produkt. Vi försöker 
alltid hitta nya sätt och vara innovativa för att utveckla 
försäljningen av kundernas produkter i butikerna 
genom hyll förbättringar, ombyggnationer, multipla 

Hannibal Issa, Försäljningschef,  
Sales Support Sverige är ansvarig  
för en av våra säljkårer som besöker  
butiker inom dagligvaruhandeln  
på den svenska marknaden.

Salesforce 6, den säljkår som Hannibal ansvarar 
för, har försäljningsuppdraget för 13 kunder och 
deras varumärkesprodukter. Säljkåren består av 
17 butikssäljare och två regionchefer. Totalt har 
Sales Support Sverige 16 säljkårer.

En av oss
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En av oss

Jag uppskattar den familjära andan vi har 
på företaget. Den fanns här när jag började 
och den finns fortfarande kvar, trots att 
verksamheten har vuxit mycket och att  
vi nu tillhör en koncern.

”

exponeringar och optimal placering. Det skapar  
mervärden och merförsäljning både för våra kunder 
och för butikerna.

Vilka skillnader ser du efter att bolaget 
tillhör Consivo? 
Jag uppskattar den familjära andan vi har på företaget. 
Den fanns här när jag började och den finns fortfarande 
kvar, trots att verksamheten har vuxit mycket och att 
vi nu tillhör en koncern. Jag tror också att man som 
medarbetare kommer ha möjligheter att ta nya steg 
i sin utveckling inte bara inom sitt eget bolag, Sales 
Support i mitt fall, utan också inom andra bolag  
inom koncernen om man tycker det känns intressant 
och spännande.

Hur kan du som person bidra på bästa  
sätt till en fortsatt framgångsrik utveckling 
för Sales Support och Consivo?
Jag trivs mycket bra på företaget och min drivkraft 
kommer främst från att jag mår bra och har roligt på 
jobbet. Jag ansvarar för en säljkår som jag är riktigt 
stolt över och min ambition är att min personal alltid 
ska må bra och trivas på sitt jobb, då blir de motiverade 
och presterar bra. Om mina medarbetare gör ett bra 
jobb kommer våra kunder se ett bra resultat, vilket 
leder till framgång för Sales Support och Consivo. 
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Trade & Distribution
Affärsområdet Trade & Distribution säljer, marknadsför 
och distribuerar varumärkesägares och egna livsmedels-
produkter till storköksmarknaden, livsmedelsindustrin 
och dagligvaruhandeln.  

Varumärken och produkter
Vår produktportfölj består både av produkter som 
marknadsförs under producenternas varumärken och 
produkter som vi saluför under våra egna varumärken. 
Oavsett om produkterna bär producentens varumärke 
eller vårt så är vi måna om att leva upp till våra egna 
krav och kundernas förväntningar gällande bland 
annat kvalitet och användarvänlighet.

Inom foodservice förser vi restaurang- och storhus-
hållsmarknaden med ett omsorgsfullt utvalt sortiment 
av livsmedel från leverantörer och varumärken som 
vi i de flesta fall har arbetat med sedan en lång tid 
tillbaka. Genom våra egna varumärken Tage Lindblom 
och Monarch tillhandahåller vi till övervägande del 
produkter som förbrukas i stora volymer, där vi har  
ett konkurrenskraftigt sortiment inom växtbaserade  
kolonialprodukter samt ost- och mejeriprodukter  
varav en betydande andel ekologiska produkter. Vi 
arbetar också aktivt för att hitta nya användarvänliga 
förpackningslösningar för att underlätta vardagen 
för den som arbetar i det professionella köket som 
samtidigt har goda egenskaper ur ett hållbarhets-
perspektiv. Som exempel har vi varit föregångare  
på den svenska marknaden när det gäller att hitta 
alternativ till den traditionella konservburken där  
vi i stället erbjuder en användarvänlig konservpåse 
som förpackning.

Vi har under året etablerat en verksamhet inom  
dagligvaru- och servicehandeln där vi säljer ett utvalt 
sortiment av livsmedelsprodukter, huvudsakligen natur-
liga mellanmåls- och snacksprodukter under varumärket 
EatNatural. Våra produkter finns i butikerna hos de 
svenska dagligvarukedjorna och i servicebutiker, men 
även på apotek samt sport- och träningsanläggningar 
över hela landet. Försäljnings- och marknadsbearbet-
ningen sker i nära samarbete med affärsområdet  
Sales & Marketing som hanterar den centrala kund-
bearbetningen, Key Account Management, samt 
butiksmaterial och säljkårsarbetet i butiksledet. Vår 
ambition är att växa och vidare utveckla verksamheten 
inom dagligvaruhandeln genom att bredda sortimentet 
med nya varumärken och produkter.

Våra kunder
Kunder inom affärsområdet Trade & Distribution  
utgörs främst av grossister som i sin tur levererar  
varorna till professionella kök och butiker. För att  
säkerställa en efterfrågan på produkterna utför vi,  
vid sidan av försäljningen till grossisterna, även en 
omfattande säljbearbetning gentemot restauranger, 
storkök, hotell, skolor och butiker för att påverka  
dem till att köpa våra produkter från sin grossist.  
Vi säljer också varor till livsmedelsindustrin, med  
produktion av bland annat färdigrätter, vilket är  
ett växande segment där vi ser en ytterligare stor 
potential framöver. 

Trade & 
Distribution

47%
av Consivos  
omsättning
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Sortimentsutveckling
En viktig del av vår verksamhet är ett aktivt och  
kontinuerligt arbete med att hitta nya produkter,  
varumärken och leverantörer för att säkerställa ett  
attraktivt kunderbjudande. Vi strävar också efter  
långsiktiga samarbeten med stabila leverantörer  
och varumärkes ägare för få jämn produktkvalitet  
och hög leveranssäkerhet. Under året har sortimentet 
utvecklats främst inom produktkategorin växt-
baserade produkter avsedda som alternativ  
till animaliska produkter. Jackfruit är ett exempel  
på en ny produkt i vårt sortiment. Fruktköttet från 
den omogna jackfruiten påminner i konsistensen om 
kyckling och den kan användas för att ersätta kött  
i grytor, soppor, smörgåsfyllning etc.

Affärsområdets utveckling under året
Under året har omsättningen inom affärsområdet 
Trade & Distribution ökat med 5,7 procent, främst 
drivet av en ökad efterfrågan på växtbaserade  
produkter till foodservicemarknaden. 

Trade & 
Distribution

Nyckeltal Trade & Distribution 1)

Mkr 2019 2018

Omsättning 536 507
EBITDA 21,7 25,9
Resultat före skatt 21,3 25,5
Antal anställda 23 21

1) IFRS-justeringar redovisas i Not 3.
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Bild: Shutterstock

( Bry Dig AB förvärvades oktober 2019 och ingår 
inte i nedanstående diagram.)
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Trade & 
Distribution

Consivos dotterbolag Tage Lindblom är känt för 
sina produkter i smarta förpackningar anpassade 
för storkök. I sortimentet finns ett brett utbud  
av ekologiska produkter. En kund som är  
mycket nöjd med Tage Lindbloms livsmedel  
är Vasa skolan i Danderyd.

Caroline Larsson, kökschef på Vasaskolan,  
är starkt engagerad i att barnen ska få i sig  
så många ekologiska produkter som möjligt.  
Tage Lindbloms produkter uppfyller dessa krav 
med rena smaker och ett brett ekologiskt utbud. 
Dessutom är förpackningarna lätta att återvinna 
för skolans sophantering. Tillsammans med sitt 
köksteam lagar hon skollunch till 600 elever per 
dag. Hon har tagit fram recept som hon vet att 
barnen och hon själv gillar. 

En dag kan det till exempel serveras ris med 
kyckling och varje dag serveras en salladsbuffé 
med 12–14 olika blandningar av baljväxter och 
färska grönsaker. För skolans många vegeta-
rianer gör man ofta biffar av Tage Lindbloms 
baljväxter vilka är uppskattade även av de 
små barnen. Att man köper bra råvaror som är 
odlade på rätt sätt gör också att maten smakar 
bättre, menar Caroline.

– Vi har buffé där det alltid finns tre rätter  
att välja på; en varmrätt, en vegetarisk och en 
soppa. Sedan har vi salladsbuffén och topping  
i form av såser och dressingar. Därtill har vi alltid 
rostade solros- och pumpakärnor som vi också 
köper från Tage Lindblom vilket passar perfekt 
då vi är en nötfri skola, berättar Caroline.

Bra råvaror 
gör att  

maten smakar 
bättre
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Trade & 
Distribution
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Våra bolag

Våra bolag

• Sales & Marketing
• Land: Sv, No, Dk, Fi
• Startår: 1993
• Omsättning: 316 mkr
• Medarbetare: 269 1)

• Sales & Marketing
• Land: No
• Startår: 1994
• Omsättning: 110 mkr
• Medarbetare: 104 1)

• Sales & Marketing
• Land: Fi
• Startår: 2002
• Omsättning: 82 mkr
• Medarbetare: 149 1)

Sales Support är ett ledande nordiskt säljbolag huvudsakligen  
specialiserat på säljkårsverksamhet och key account management.  
Med effektiva nationella säljkårer med väl utvecklad besöksstruktur  
och arbetsmetodik, representerar och utvecklar Sales Support varu
märkesägarnas position i handeln. Genom volymdrivande, distributions
förbättrande och varumärkesbyggande åtgärder skapas lönsam tillväxt 
för kundernas varumärken och produkter. Verksamheterna är anpassade 
efter respektive lands marknadsförutsättningar men har gemensamma 
processer och kvalitetsstandards för att framgångsrikt kunna erbjuda 
nordiskt koordinerad säljbearbetning. www.salessupport.se

Mersalg är ett rikstäckande norskt säljbolag som är specialiserat på  
att driva säljkårer i syfte att låta varumärkesägarna fokusera på sin 
egen kärnverksamhet: produktutveckling, vårda och stärka varumärken 
och införsäljning till kedjorna. Med utgångspunkt i respektive kunds 
förutsättningar, skräddarsyr Mersalg den lösning som bäst passar för 
kundens individuella behov av säljbearbetning. I nära samarbete med 
varumärkesägarna besöker Mersalgs säljare livsmedelsbutiker, utvalda 
fackhandelskedjor samt servicehandel i syfte att öka uppdragsgivarnas 
försäljning. Mersalg har bedriver också verksamhet inom butiksnära 
marknadsföring med fokus på demonstrationer. www.mersalg.no

Johdin är ett företag med gedigen erfarenhet av butiksnära marknads
föring och kommunikation på den finska dagligvarumarknaden. Fokus 
ligger på nyckelfärdiga lösningar inom merchandising, demonstrationer, 
events samt andra former av säljstödjande åtgärder. Baserat på  
kundernas behov skapar Johdin modeller för genomförande och  
systematisk uppföljning, allt i syfte att påverka shoppern att få en 
positiv inställning till kundernas varumärken och produkter. Johdin  
kan även erbjuda flexibla och temporära lösningar inom säljkårs
verksamhet samt utveckling av butikskommunikation, anpassat efter 
kundens specifika behov. www.johdin.fi

Bolagen inom Consivo drivs som självständiga resultatenheter med  
egen ledning. Vissa verksamheter drivs i flera länder, vilket framgår  
nedan, och då i form av ett bolag med lokal ledning i respektive land. 
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Våra bolag

• Sales & Marketing
• Land: Sv, Dk
• Startår: 2014
• Omsättning: 39 mkr
• Medarbetare: 50 1)

• Sales & Marketing
• Land: Sv
• Startår: 1983
• Omsättning: 75 mkr
• Medarbetare: 10 1)

• Trade & Distribution
• Land: Sv
• Startår: 1922
• Omsättning: 533 mkr
• Medarbetare: 23 1)

• Trade & Distribution
• Land: Sv
• Startår: 2004
• Omsättning: 16 mkr 2)

• Medarbetare: 0 1)

In Store Marketing (ISM) är ett företag med stor erfarenhet av butiks
nära marknadsföring på den svenska marknaden. Tonvikten ligger 
på både löpande arbete och projektinsatser inom merchandising, 
produktdemonstrationer, events samt andra former av säljstödjande 
åtgärder. I nära samarbete med kunderna skapar ISM helhetslösningar 
från plan till genomförande samt systematisk uppföljning och rappor
tering, allt i syfte att skapa kommersiell utveckling genom att positivt 
påverka shoppern. ISM kan även erbjuda flexibla och temporära lös
ningar gällande säljkårer, anpassade efter kundens individuella behov. 
www.instoremarketing.se

Fourside skapar butikskommunikation, som hjälper kundernas varu
märken och produkter att synas i butikshyllan. Med god förståelse  
för både utmaningar och möjligheter i butiksmiljön har Foursides team 
av projektledare, grafiska designers, konstruktörer och produktions
partners under mer än 30 år hjälpt varumärkesägare att utforma  
och producera effektivt butiksmaterial. Rätt kommunikation i butiken 
gör produkterna mer synliga, ökar kännedomen och genererar  
merförsäljning. www.fourside.se

Tage Lindblom är experten på storhushåll med livsmedel och lösningar 
som förenklar tillvaron i det professionella köket. Vi verkar som varu
märkesägare samt distributör och förser svensk storköksmarknad 
och livsmedelsindustri med ett sortiment som i första hand består av 
kolonialvaror, ost och mejeriprodukter. En stor andel av produkterna 
är växtbaserade och ekologiska samt levereras i förpackningar som 
ska underlätta arbetet i köket. www.tagelindblom.se

Bry Dig är distributör med ett utvalt sortiment av produkter för  
konsumenter som bryr sig, både om sig själva och sin omgivning.  
Våra produkter håller en hög kvalitet samt är nyttiga och välsmakande. 
Vi riktar oss i första hand till dagligvaru och servicehandeln på den 
svenska marknaden. www.brydig.se

Våra bolag är specialister inom sitt  
verksamhetsområde och på sin  

geografiska marknad. 

1) Medelantal heltidsanställda 2019
2) Avser helår 2019, ingår i Consivo sedan oktober 2019
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Kan du berätta lite om din roll på Mersalg?
Jag har arbetat på Mersalg sedan 2011. Innan jag 
började här så var jag på en redovisningsbyrå där jag 
skötte redovisningen åt olika kunder. När jag kom till 
Mersalg var det mycket manuellt arbete på ekonomi
avdelningen men vi har efterhand infört systemstöd 
för de flesta arbetsuppgifter och har idag nästan 
ingen manuell hantering kvar. I takt med allt bättre 
systemstöd har jag kunnat ägna mitt arbete i allt 
högre grad åt rapportering, avstämningar och olika 
kontroller, vilket jag tycker är positivt. 

Vi har sedan början av 2019 hand om ekonomifunk
tionen för både Mersalg och Sales Support Norge. 
Det känns bra att vi kan samordna resurserna för 
koncernens bolag och arbeta på ett effektivt sätt. Vi 
har under 2019 också bytt ekonomisystem till Xledger 
och jag har varit med i Consivos projektgrupp för att 
implementera det. Det har varit intressant och roligt 
att få vara med och påverka ända från starten av  
projektet. Eftersom jag lärt mig en hel del om systemet  
så räknar jag med att på något sätt få vara med i det 
fortsatta arbetet när vi ska in med Xledger även i  
bolagen i de andra länderna. 

Nina Nygård arbetar som  
Redovisningsekonom på vårt  
norska bolag Mersalg.

Mersalg startade i Trondheim 1994 och har  
varit en del av Consivo sedan 2018. Mersalgs 
sälj kårer besöker över 3 000 norska butiker  
och arbetar varje dag med att kundernas varor 
ska få de bästa förutsättningarna att landa  
i shopperns kundvagn. Sedan årsskiftet har vi 
installerat ett nytt modernt ekonomisystem.

Kan du berätta lite mer om ert  
nya ekonomisystem?
Vi på Mersalg hade ett behov av att byta vårt ekonomi
system till ett mer modernt och effektivt system. 
Samtidigt utvärderade Consivo att börja arbeta i ett 
gemensamt ekonomisystem i alla verksamheter inom 
affärsområdet Sales & Marketing. Det resulterade i ett 
beslut att implementera affärssystemet Xledger i alla 
bolagen, med start i våra norska verksamheter. Vi hade 
driftstart vid årsskiftet 2019/2020 och under 2020 kommer 
bolagen i de andra länderna installera systemet. 

Vad ser du för fördelar med det  
nya ekonomisystemet?
Det är ett modernt, molnbaserat, system som upplevs 
lätt att jobba i. Det bygger mycket på att vi automatiserar 
processer och förenklar rutiner, och på så sätt underlättar 
och effektiviserar vårt arbete. Vi får då mer tid över för 
analys och värdeskapande arbete. Det är också en stor 
fördel att alla bolagen i affärsområdet arbetar i samma 
system. Vi får ett gemensamt ”språk” och har lättare 
att samordna kommunikation och funktioner mellan 
bolagen. Ur koncernens synvinkel blir det ju också stora 
fördelar eftersom det blir enklare för dem på huvud
kontoret att få en överblick över verksamheternas  
ekonomi och finanser. 

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?
Jag tycker om att kunna ge bra och relevant information 
till ledningen i bolaget så att de får bästa underlaget 
för beslut och styrning av verksamheten. Jag trivs också 
när både mina arbetsuppgifter och hela verksamheten 
utvecklas, och så är det verkligen här på Mersalg. Det 
är väldigt roligt och stimulerande att vi nu tillhör en lite 
större koncern så jag får chansen att lära känna nya  
verksamheter och människorna som jobbar där. 

En av oss

En av oss
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Vilka utbildningar/kurser har du gått  
genom företaget?
Jag är Auktoriserad Redovisningsekonom och det 
innebär bland annat att jag varje år vidareutbildar  
mig 20 timmar inom något område kopplat till  
ekonomi, bokföring, skatter eller etik.

Vilka skillnader upplever du efter  
att bolaget tillhör Consivo? 
Jag är generellt mycket positiv till att vi nu är en del  
av Consivo och tycker att det känns spännande. Vi 
är tillsammans ganska många som arbetar inom 
ekonomi avdelningarna på bolagen så jag har bra  
möjligheter att få hjälp och stöttning i olika frågor.  
Det kommer vi nog ha ännu mer glädje av när vi så 
småningom arbetar i samma ekonomisystem. Sedan 
ska man ju inte sticka under stolen med att det har 
blivit lite fler rapporter som ska skickas in till koncernen 
med korta tidsfrister, men det har vi börjat vänja  
oss vid nu. 

Hur kan du som person bidra på bästa sätt 
till en fortsatt framgångsrik utveckling?
I första hand genom att vara positiv och nyfiken, men 
givetvis också genom att hålla mig uppdaterad vad 
gäller regelverk, systemförändringar och annat.

Det är också en stor fördel att alla  
bolagen i affärsområdet arbetar  
i samma system. Vi får ett gemensamt 
”språk” och har lättare att samordna 
kommunikation och funktioner  
mellan bolagen. 

”

En av oss
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HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 

Om hållbarhetsrapporten:
Det här är vår första hållbarhetsrapport som omfattar 
moderbolaget Consivo Group AB och samtliga dotterbolag 
inom koncernen. Även om vi inte omfattas av lagkravet är 
ambitionen att ta de första stegen mot att uppfylla samma 
standard som det lagstadgade kravet på hållbarhetsrappor-
tering medför, med information inom områdena: miljö, sociala 
förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption.

1. Klimatfrågan
Det är bråttom och vi måste alla agera 
nu för att vända utsläppskurvan, en 
halvering på 10 år är vad som behövs.

2. En tredjedel av världens 
mat slängs

Agenda 2030s delmål 12.3 handlar  
om att vi ska halvera det globala  
matsvinnet per person i butiks- och 
konsumentledet, en viktig målsättning.

3.  Vegetariskt blir allt mer 
etablerat

Allt fler väljer vegetarisk eller vegansk 
kost utifrån miljö- och klimathänsyn, 
men även av hälsoskäl eller etiska 
aspekter. Antalet flexitarianer ökar  
– de som försöker få in så mycket  
vegetarisk kost i vardagen som möjligt, 
men utesluter inte kött helt.

4. Cirkulär ekonomi
Vi behöver gå från ett linjärt till ett 
cirkulärt tänk, där produkter, material 
och resurser behålls i ekonomin så 
länge som möjligt i stället för att  
bli avfall.

5.  Ökade hållbarhetskrav 
på morgondagens  
arbetsgivare

För att lyckas attrahera och behålla 
duktiga medarbetare blir det allt vik-
tigare att hantera hållbarhetsfrågorna 
på ett ambitiöst och trovärdigt sätt.

Consivo ska bedriva affärerna långsiktigt och ansvarsfullt på ett sätt som skapar  
värde för både affärspartners, medarbetare, ägare och samhället i stort. Vi ska  
bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till de samhällsutmaningar vi står inför. 

Agenda 2030 – 10 år kvar 
Vårt hållbarhetsarbete tar sin  
utgångspunkt i FNs globala 
hållbar hetsmål – Agenda 2030, 
samt de tre dimensionerna av  
hållbarhet; miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt ansvarstagande.

FNs globala hållbarhetsmål är 
den mest ambitiösa och viktigaste 
agendan för hållbar utveckling som 
världens länder någonsin antagit. 
Nu återstår 10 år innan de 17 målen 
som syftar till att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred  

och rättvisa samt lösa klimatkrisen 
ska vara uppnådda. 

För att det ska lyckas måste alla 
delar av samhället, regeringar, 
organisationer, näringsliv,  
offentlig sektor och enskilda 
individer, engagera sig och bidra. 
Tillsammans med våra affärspart-
ners och medarbetare ska Consivo 
vara en del av lösningen. 

De mål som vi anser att vi kan 
bidra mest till är mål 2, 5, 8, 10, 12, 
13 och 16. Vi kommer under 2020 
att fördjupa oss ytterligare i hur 
våra olika verksamheter kan göra 
skillnad inom Agenda 2030. 

Trender & utmaningar  
som påverkar Consivo
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Intressentdialog och väsentliga hållbarhetsfrågor 

Under verksamhetsåret 2019 har en väsentlighets-
analys genomförts för att besluta vilka hållbarhets-
frågor som koncernen som helhet ska fokusera på 
framöver. Viktiga steg har varit genomförandet av  
två workshop-tillfällen där ledare från koncernens 
alla bolag medverkat för att diskutera hållbarhet 
samt identifiera hållbarhetsrisker och väsentliga 
hållbarhets frågor, baserat på genomförd omvärlds-
bevakning och intressentdialog hösten 2019.

Miljömässigt ansvarstagande
Vi ska aktivt minska miljöpåverkan 
från våra verksamheter med särskilt 
fokus på: 
• minskat matsvinn, 
• energieffektivisering 
• förnyelsebar energi 
• miljöanpassade förbruknings- 

och förpackningsmaterial 
Vi ska öka utbudet av ekologiska, 
växtbaserade, hälsosamma och 
rättvisemärkta produkter och verka 
för en hållbar leverantörskedja med 
avseende på miljö och klimat.

Socialt ansvarstagande 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 
som präglas av ett gott ledarskap 
och erbjuda en god arbetsmiljö, där 
hälsa och säkerhet för våra med-
arbetare är prioriterat. Vi ska vara  
en jämställd och inspirerande arbets-
plats med öppenhet och mångfald, 
fri från diskriminering, sexuella 
trakasserier eller kränkande sär-
behandling. Consivo ska säkerställa 
en hållbar leverantörskedja med 
avseende på mänskliga rättigheter, 
arbetstagarnas rättigheter samt 
antikorruption.

Ekonomiskt ansvarstagande
Vi ska integrera hållbarhetsarbetet 
i våra affärs- och beslutsprocesser, 
motverka alla former av mutor och 
korruption samt vara ärliga och 
transparenta. Consivo ska leva upp 
till, och helst överträffa, kundernas 
förväntningar och eftersträva en 
stabil ekonomi i tillväxt. Vi ska även 
säkerställa en hög kvalitet på tjänster 
och produkter, en god livsmedels- 
och produktsäkerhet samt att följa 
lagar och regleringar.

Detta innebär de tre dimensionerna av hållbarhet för oss

Policydokument

Under 2019 utarbetade vi en hållbarhetspolicy, med riktlinjer för vårt hållbarhetsarbete 
Under 2020 kommer vi fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram och revidera policydokument  
inom följande områden: arbetsmiljö, antikorruption, tjänstebilar, tjänsteresor och uppförandekod 
för medarbetare och uppförandekod för varuleverantörer.

 Under hösten 2019 genomfördes en identifiering och värdering av hållbarhetsriskerna.  
Dessa risker hanteras inom Consivos funktion för riskhantering.Hållbarhetsrisker: 
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Intressent Kanaler för dialog Huvudfrågor

Ägare & styrelse Styrelsemöten, ägardialog,  
bolagsstämma,  
hållbarhetsenkät 2019

Klimatneutral verksamhet, energieffektivitet och förnyelsebar 
energi, en attraktiv arbetsplats där medarbetarna vill arbeta 
under lång tid, en god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, kund-
nöjdhet, långsiktigt företagande med god stabil ekonomi och 
hög affärsetik (motverka mutor och korruption)

Medarbetare Utvecklingssamtal,  
arbetsplatsträffar, konferenser, 
hållbarhetsenkät 2019,  
löpande dialog

Kundnöjdhet, en attraktiv arbetsplats där medarbetarna 
vill arbeta under lång tid, en god arbetsmiljö, hälsa och 
säkerhet, långsiktigt företagande med god stabil ekonomi, 
förpacknings material med låg miljöbelastning och miljö-
anpassade förbruknings- och reklammaterial

Kunder Kundmöten och -samtal,  
konferenser,  
hållbarhetsenkät 2019

Kundnöjdhet, livsmedels- och produktsäkerhet, energieffek-
tivitet och förnyelsebar energi, en attraktiv arbetsplats där 
medarbetarna vill arbeta under lång tid, goda arbetsvillkor 
samt respekt för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, 
förpackningsmaterial med låg miljöbelastning samt miljö-
anpassade förbruknings- och reklammaterial

Leverantörer/ 
producenter

Leverantörsmöten och -samtal, 
mässor

Goda arbetsvillkor samt respekt för mänskliga rättigheter  
i leverantörskedjan, livsmedels- och produktsäkerhet, hög 
och jämn kvalitet på produkter, förpackningsmaterial med låg 
miljöbelastning, ansvarsfulla produkter och hög affärsetik

Dagligvaru
handeln

Affärsmöten, säljsamtal,  
butiksbesök

Förpackningsmaterial med låg miljöbelastning, minskat 
matsvinn, livsmedels- och produktsäkerhet, kundnöjdhet, 
hög kvalitet på tjänster och produkter, miljöanpassade 
förbruknings- och reklammaterial, hållbar leverantörskedja 
och hög affärsetik

Våra intressenter

Consivos olika verksamheter påverkar och påverkas  
av en rad olika intressenter – allt från ägare och  
medarbetare till kunder och leverantörer. Genom  
löpande dialoger med våra intressenter får vi en  
bättre förståelse för vilka frågor som de anser är 
viktiga, vilket hjälper oss att prioritera och avgöra  
vilka hållbarhetsområden vi behöver utveckla. 

Hållbarhetsenkät 
Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast för dig?
Under hösten 2019 genomförde Consivo en intressent-
dialog för att ta reda på vilka hållbarhetsfrågor som är 
viktigast för ägare/styrelse, medarbetare och kunder 
inom den sociala, miljömässiga och ekonomiska  
dimensionen av hållbarhet. 

En digital enkät skickades ut till 470 medarbetare,  
440 kunder samt ägare och styrelse.  

Svarsfrekvensen i undersökningen var 44 procent, 
totalt fick vi in drygt 400 svar.

Utifrån ett antal listade hållbarhetsfrågor fick varje 
respondent välja ut de tre hållbarhetsfrågor inom  
respektive dimension av hållbarhet, som respondenten 
tycker att Consivo bör prioritera i sitt fortsatta  
hållbarhetsarbete. 

Medarbetare

Ägare/ 
styrelse

 
Kunder 

Dagligvaru-
handeln

Leverantörer/ 
producenter
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Väsentliga hållbarhetsfrågor

Attraktiv 
arbetsplats
Läs mer på sid 40

Aktivt 
miljöarbete 
Läs mer på sid 42

Ansvarsfulla  
affärer
Läs mer på sid 43

Långsiktigt  
företagande 
Läs mer på sid 44 

Baserat på dialog med våra intressenter, omvärldsbevakning, 
identifiering av hållbarhetsrisker samt genomförd väsentlighets
analys har vi definierat våra väsentliga hållbarhetsfrågor. För att 
skapa en bättre översikt och förbättra möjligheterna att arbeta 
med frågorna på ett effektivt sätt har vi delat in hållbarhets
frågorna i fyra fokusområden. 

• Attraktiv arbetsplats 

• En god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 

• Ett bra ledarskap 

• En jämställd arbetsplats med mångfald

• Ingen diskriminering, sexuella trakasserier eller  

kränkande särbehandling

• Minskat matsvinn 

• Förpackningsmaterial med låg miljöbelastning

• Energieffektiv verksamhet och förnyelsebar energi

• Miljöanpassade förbruknings- och reklammaterial

• Hållbar leverantörskedja

• Livsmedels- och produktsäkerhet

• Hög affärsetik 

• Kundnöjdhet

• Hög kvalitet på tjänster och produkter 

• Ansvarsfulla produkter

• Långsiktigt företagande med stabil ekonomi

Hållbarhetsfrågor Fokusområden
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Fokusområden
En viktig målsättning för Consivo är att  
våra verksamheter ska vara attraktiva  
arbetsplatser, där medarbetarna trivs  
och vill arbeta under lång tid.

Vi har under året börjat att samordna HR-frågor inom 
koncernen och inlett processen med att upphandla 
ett gemensamt HR-system för koncernens bolag.  
En kartläggning och harmonisering av policys är  
också inledd, den lägger grunden inför vidare arbete 
med dessa frågor under 2020. Under året har vi också 
börjat mäta nyckeltal kopplade till koncernens  
medarbetare, varav vissa presenteras i nedan. 

Företagskultur
Verksamheterna i Consivo bedrivs inom två affärs-
områden, olika tjänste- och produktområden, i fyra 
olika länder, i verksamheter med olika ursprung och 
historia. När vi samlat ledarna för alla våra verksam-
heter och diskuterat vår företagskultur kan vi glädjande 
nog konstatera att bolagen har stora likheter. Vi sätter 
högt värde på en sund och inspirerande företags-
kultur med värderingar som i stor utsträckning är 
gemensamma mellan bolagen, och vi är övertygade 
om att det är av betydelse för medarbetarnas trivsel. 
Den likartade företagskulturen skapar också goda  
förutsättningar för samverkan mellan våra bolag och 
vår förmåga att skapa maximalt värde för våra kunder. 

Attraktiv 
arbetsplats 

För att våra medarbetare ska trivas och vi  
ska kunna ta tillvara på deras fulla potential  
är det av avgörande betydelse att vi som  
arbetsgivare kan erbjuda

• En jämställd och inspirerande arbetsplats  
med öppenhet och mångfald

• En god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet för  
våra medarbetare

• En arbetsplats utan diskriminering, sexuella 
trakasserier eller kränkande särbehandling

• Ett ledarskap som är inkluderande och  
upplevs motiverande för medarbetarna

• Möjligheter till kompetensutveckling,  
karriärmöjligheter samt balans mellan  
arbete och fritid

Anställda per land 
fördelat på kvinnor och män 

Antal anställda fördelat  
på affärsområde Åldersstruktur

Uttagen föräldra
ledighet fördelat på 
kvinnor och män

Nyckeltal medarbetare 2019
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Företagskulturen  
utgör fundamentet  
i vår verksamhet  
när vi strävar mot  
vår vision.

Planerat för 2020
Under 2020 ska vi fortsätta vårt arbete med att  
harmonisera HR-relaterade frågor inom koncernen. 
För många väsentliga frågor, bland annat HR-system 
och policyutformning, kommer vi fortsätta samord-
ningen mellan våra bolag. Vi är övertygade om att det 
ökar effektiviteten och leder till ett bättre resultat om 
vi involverar bolagen och gör gemensam sak av dessa 
frågor. Vi avser också att mer aktivt börja arbeta med 

kompetens- och karriärkartläggning samt utbildningar, 
på ett koncernövergripande sätt. Det är viktigt att 
medarbetarna kan se utvecklingsmöjligheter, inte bara 
inom det egna bolaget utan också inom koncernen. 
Under året har vi också planerat att påbörja regel-
bundna medarbetarundersökningar där vi kan ta reda 
på status i viktiga frågor och skaffa oss underlag för 
att ytterligare förbättra förutsättningarna att vara den 
attraktiva arbetsplats som vi eftersträvar att vara.

Sales Supports medarbetare på den årliga  
Sommarkonferensen, 2019

Vision

Mission

Strategiska drivkrafter

Kultur

Att vara dagligvarumarknadens  
bästa samarbetspartner i Norden

Att skapa värden för våra kunder och 
varumärken

• Specialister
• Samverkan
• Kunskapsutveckling

• Ärliga
• Personliga
• Engagerade
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Vi vill på olika sätt bidra till  
att minimera miljöpåverkan  
från Consivos verksamheter.

Aktivt 
miljöarbete 

För att minimera miljöpåverkan från våra  
verksamheter har vi följande prioriterade 
hållbarhetsfrågor

• Minskat matsvinn
• Förpackningsmaterial med låg miljöbelastning
• Miljöanpassade förbruknings- och  

reklammaterial
• Bedriva våra verksamheter på ett energi-

effektivt sätt och eftersträva att använda 
förnyelsebar energi

Minskat matsvinn
Att minimera matsvinnet är en prioriterad fråga för oss 
som vi arbetar aktivt med. Inom affärsområdet Trade 
& Distribution arbetar vi sedan lång tid tillbaka med 
att minimera matsvinnet genom att ha god kontroll  
på vårt lager samt väl fungerande inköpsprocesser. 

Vi bevakar noga hållbarhetstiderna för produkterna 
och har bland annat etablerat ett samarbete med 
aktörer som köper varor som närmar sig bäst-före- 
datum, till kraftigt reducerade priser. På detta sätt  
har vi minimerat matsvinnet till mycket små andelar  
av vår totala volym.

Miljöanpassade förbrukningsmaterial
In Store Marketing, som arbetar med bland annat 
produktdemonstrationer i butik, använder sedan en 
tid tillbaka övervägande del miljöanpassat förbruk-
ningsmaterial. Vi har under året börjat använda oss 
av engångsartiklar, som skedar, gafflar och muggar 
tillverkade i PLA. Det är ett biobaserat och biologiskt 
nedbrytbart plastliknande material som kan förbrän-
nas, komposteras industriellt eller återvinnas. Vi har 
fått mycket positiva reaktioner på denna förändring 
från såväl våra kunder och butiker som från konsumenter 
och shoppers som vi möter i butik. 

Effektiva körrutter
Inom affärsområdet Sales & Marketing utför vi en stor 
mängd resor i tjänsten, främst i samband med att våra 
medarbetare besöker butiker, servicehandeln och 

serveringsställen. Vi optimerar arbetsdistrikten och 
körvägarna med hjälp av särskilt framtagna system, 
för att köra kortast möjliga väg med en lägre  
bränsleåtgång och miljöpåverkan som effekt. 

Rätt förpackningar
Inom Trade & Distribution lägger vi stor vikt vid hur 
våra produkter är förpackade. Förpackningarna ska 
vara användarvänliga, säkerställa att livsmedlet är  
väl skyddat så att det tål hantering och behåller  
sin kvalitet under hela livslängden samt vara lätta  
att återvinna.

Möten på distans
Koncernens medarbetare är geografiskt spridda på 
många ställen över stora delar av Norden. Vi upp-
muntrar möten på distans för att minska resandet. För 
att underlätta dessa möten använder vi oss av olika 
kommunikationsverktyg, till exempel Microsoft Teams. 

Planerat för 2020
Vi kommer under 2020 fortsätta fokusera på att arbeta 
för ett minskat matsvinn. Det är framförallt inom 
affärsområdet Sales & Marketing som vi kommer 
genomlysa frågan för att se på vilka sätt våra insatser 
kan bidra till att ytterligare direkt och indirekt minska 
matsvinnet. Vi ska dels se vilka åtgärder vi kan göra i 
vår egen verksamhet, till exempel vid konferenser och 
andra träffar, och dels se vad vi kan göra på plats i de 
olika livsmedelsbutikerna i Norden där vi är verksamma.

Vi fortsätter arbetet med att vidare förbättra våra 
förpackningslösningar i samarbete med leverantörerna.

Ytterligare reduktioner av miljöpåverkan från våra 
tjänstefordon är en annan högt prioriterad fråga. Under 
året ska vi utreda möjliga alternativ gällande bland 
annat olika bränsletyper och fordonsmärken i syfte att 
minska utsläppsmängden.

Arbete med samordning och harmonisering av 
policys för att etablera koncernövergripande riktlinjer 
fortsätter även inom miljöområdet. Gemensamma 
riktlinjer gällande resor, avfallshantering samt nyttjande 
av förnybara energikällor är några exempel. 
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Ansvarsfulla  
affärer 

Hög affärsetik
Att agera ansvarsfullt innebär bland annat att vi värnar 
om en hög affärsetik. Vi är beroende av att vi har stort 
förtroende hos kunder, leverantörer, medarbetare, 
ägare och andra intressenter. Vi ska vara ärliga och 
transparenta i våra affärsrelationer, följa lagar och regler 
samt motverka alla former av mutor och korruption. 

Hållbar leverantörskedja
Inom Trade & Distribution lägger vi stor vikt vid att 
försäkra oss om att vi har en hållbar leverantörskedja. 
Den ska vara hållbar med avseende på bland annat 
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, korruption 
och miljö. Tage Lindblom, som är verksamt inom import 
och distribution av livsmedel till svenska restaurang- 
och storhushållssektorn, har sedan flera år ett  
strukturerat arbetssätt för att säkerställa en hållbar  
leverantörskedja. Vi har bland annat en uppförande-
kod, Code of Conduct, som alla leverantörer ska leva 
upp till och signera. Koden är harmoniserad med 
BSCIs uppförandekod och baseras på internationella 
konventioner som FNs deklaration om mänskliga  
rättigheter, FNs barnkonvention, OECDs riktlinjer,  
FNs Global Compact, ILO-konventioner och andra 
relevanta internationella avtal. Innan vi inleder  
affärssamarbetet med en ny leverantör besöker  
vi produktionsanläggningen för att genomföra en 
besiktning och säkerställa att leverantören lever  
upp till våra krav.

Livsmedels- och produktsäkerhet
Våra verksamheter verkar till största delen inom  
livsmedelssektorn. Inom affärsområdet Trade &  
Distribution ansvarar vi, i vår roll som varumärkesägare 
och distributör, för hela kedjan från producenten till 
grossisten och har därmed en direkt roll när det  
gäller livsmedels- och produktsäkerheten. Det är  
av avgörande betydelse att vi har väl fungerande  
processer och rutiner för att säkerställa våra  
produkters säkerhet, och på så sätt minimerar  
riskerna för konsumenten.

Planerat för 2020
Under 2020 kommer vi att utarbeta koncernöver  - 
gripande styr- och policydokument, bland andra en 
uppförande kod och antikorruptionspolicy. Vi kommer 
under året också att etablera en whistleblower- 
funktion där medarbetare och andra intressenter 
har möjlighet att anonymt informera om potentiella 
oegentligheter kopplat till Consivos verksamhet.

I Consivo lägger vi stor vikt vid  
att driva våra verksamheter på  
ett ansvarsfullt sätt.
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AB TAGE LINDBLOM CODE OF CONDUCT ver 3  
  
  
Since 1922 AB Tage Lindblom is a well-established food company with a number of well-
known brands. We import food to the Swedish market, mainly from Europe but also from the 
rest of the world. Our company is an experienced and well-assorted supplier to the HoReCa 
market mainly within colonial products and cheese & dairy products. Our product range 
contains both organic and conventional products.   
 
We, AB Tage Lindblom, strive to combine sound business operations with a social 
responsibility and a concern for the environment. To make our position clear we have formed 
this Code of Conduct. 
  
The Code is harmonized with BSCI’s Code of Conduct and it is based on international 
conventions such as the UN’s Universal Declaration of Human Rights, the UN’s Convention 
on the Rights of the Child, OECD Guidelines, UN Global Compact, ILO Conventions and 
other relevant international agreements.  
 
This Code of Conduct is applicable to all our suppliers and their suppliers. That means that 
our suppliers should comply with the requirements of the Code and are expected to be able 
to prove that they have done all in their power to full-fill the requirements. We expect our 
suppliers to ensure that their suppliers fulfill the requirements in this Code. 
  
The requirements in this Code shall also be applicable to seasonal workers, migrant workers 
and personnel employed through middle men. 
 
 

  

  

LLeeggaall  CCoommpplliiaannccee  
Our suppliers shall comply with laws and regulations in the country of their operation. If any 
requirement specified in this Code differs from the law of the country of operation, the highest 
standard shall apply.    
  
 
EEmmppllooyymmeenntt  iiss  ffrreeeellyy  cchhoosseenn  
ILO Conventions 29 and 105 
  
Suppliers shall not use forced, including bonded or prison, labour and employees shall be 
free to leave their employment after reasonable notice as required by national law or 
contract. Nor shall workers be required to lodge deposits or their identity papers with their 
employer. Employees shall have the right to leave their workplace premises after the 
workday.  
 
 

Prioriterade hållbarhetsfrågor som vi  
förknippar med ansvarsfulla affärer är 

• Hög affärsetik, vilket innebär bland annat  
att motverka mutor och korruption samt  
vara ärliga och transparenta

• Hållbar leverantörskedja 
• Livsmedels- och produktsäkerhet

Utdrag ur Tage Lindbloms Code of Conduct



Consivo årsredovisning 2019 – Hållbarhet44

Hållbarhet

Frågor som vi prioriterar inom området  
långsiktigt företagande är 

• Kundnöjdhet, att vi lever upp till och helst 
överträffar kundernas förväntningar

• Hög kvalitet på våra tjänster och produkter
• Ekonomisk stabilitet
• Ansvarsfulla produkter

Långsiktigt företagande är  
en ledstjärna för Consivo.

Långsiktigt  
företagande 

Kundnöjdhet 
Att leva upp till våra kunders förväntningar, och helst 
överträffa dem, är väl etablerat i vår företagskultur.  
I våra olika verksamheter tar detta sig olika uttryck 
men hela tiden med samma syfte, att leverera maximal 
kundnytta. Vi har under året frågat kunder och med-
arbetare vilka frågor inom hållbarhetsområdet som  
de anser vara viktigast. Både kunder och medarbetare 
anser att kundnöjdhet är en högt prioriterad fråga. 
Glädjande nog har våra medarbetare till och med  
givit frågan ännu högre prioritet än vad våra kunder 
gjort. Detta är ett tydligt bevis på att det för våra 
medarbetare är en självklarhet att sätta kunderna  
i fokus, för att leverera största möjliga kundnytta.

Hög kvalitet på tjänster och produkter
Ett prioriterat område inom vårt långsiktiga företa-
gande är att vi har en hög kvalitet på de tjänster och 
produkter som vi levererar, en kvalitet som motsvarar 
våra intressenters förväntningar. Inom affärsområdet 
Trade & Distribution har vi bland annat en strukturerad 
uppföljning av produktreklamationer som ett sätt att 
mäta hur vi lever upp till kvalitetsförväntningarna. 

Ekonomisk stabilitet
Vi ska bedriva vår verksamhet på ett sätt och med en 
risknivå som ger oss en ekonomisk stabilitet. Vi följer 
löpande den ekonomiska utvecklingen i våra bolag 
med konsekventa metoder och analyser så att vi tidigt 
kan fånga upp avvikelser och bedöma vilka åtgärder 
som behöver vidtas. Våra finansiella ramar ska ge 
oss en stabilitet och handlingsutrymme. Vi bevakar 
också vårt kassaflöde noggrant och har strukturerat 
likviditets hanteringen för att kunna optimera kapital-
bindningen, bland annat genom en cashpool-lösning 
som omfattar alla Consivos verksamheter.

Ansvarsfulla produkter
Ansvarsfulla produkter är en annan viktig komponent  
i vårt långsiktiga företagande. Här innefattar vi bland  
annat ekologiska, växtbaserade och hälsosamma  
produkter. En stor del av Tage Lindbloms produkter till 
restaurang- och storhushållsmarknaden är ekologiska.  
Andelen ekologiska produkter av Tage Lindbloms sorti-
ment uppgick totalt sett till 28 procent under året mätt  
i värde. Inom produktkategorin växtbaserat, uppgick 
andelen ekologiskt till hela 47 procent. Ekologiska 
växtbaserade produkter har sedan flera år stått för en 
väsentlig del av Tage Lindbloms försäljningstillväxt.  

 

Utveckling  
andel  
ekologiska  
produkter;  
Foodservice,  
växtbaserade  
sortiment

Under året har vi bland annat
Vi har under året genomfört ett koncernövergripande 
arbete med att identifiera vår företagskultur och sätta  
ord på den. Under året har vi också lagt grunden för  
den nordiska cashpool lösning som vi startat upp  
i inledningen av 2020. 

Vi har fattat beslut om att implementera ett nytt 
gemensamt ekonomisystem, Xledger, i alla bolag inom 
affärsområdet Sales & Marketing. Ett gemensamt system 
ger oss möjligheter till en förbättrad finansiell kontroll, 
säkerställande av ekonomiprocesser och -rutiner, ökad 
effektivitet samt ökade möjligheter till samordning,  
uppföljning och analys. Första fasen, med implementation 
i de norska verksamheterna, är genomförd och drift-
startad per årsskiftet 2019/2020. I resterande verksamheter 
sker implementation etappvis under 2020. 

Planerat för 2020
Vår sortimentsutveckling kommer till stor del inriktas  
på att vidareutveckla sortimentet av ekologiska, växt-
baserade, hälsosamma produkter, vilka ingår i det som  
vi benämner ansvarsfulla produkter. 

Implementationen av vårt nya ekonomisystem fortsätter 
i de svenska, danska och finska verksamheterna inom 
affärsområdet Sales & Marketing. 
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En av oss

SirkkaLisa MonterLinko arbetar med att 
presentera produkter och varumärken 
vid butiks demonstrationer, evenemang, 
mässor etc på den finska marknaden. 

Berätta om din bakgrund och hur länge  
har du varit i branschen
Jag har arbetat 13 år inom detaljhandeln och tio år 
hos Johdin. Jag började jobba med butiksdemonstra-
tioner när jag arbetade inom hälso- och sjukvårds-
sektorn, eftersom jag tyckte det verkade så intressant 
och roligt. Mina erfarenheter från den tiden har sedan 
varit mycket användbar när jag presenterat olika  
produkter från många olika kunder. 

Vad var ditt första intryck av Johdin?
Det var nog att jag slogs av vilken informell och öppen 
atmosfär det är på företaget. Alla var välkomnande, 
omtänksamma och vänliga, det kändes genast som  
att tillhöra en familj.

Kan du berätta om din roll på Johdin  
och hur den har utvecklats sedan du  
började här?
Min roll är att presentera produkter och varumärken 
vid butiksdemonstrationer, evenemang, mässor och 
liknande aktiviteter. Jag är allsidig och kan rycka in 
överallt där det behövs. 

Bolaget Johdin är verksamma på finska  
marknaden, där vi arbetar främst med butiks-
nära marknadsföring och kommunikation.  
De vanligast tjänsterna vi utför är produkt-
demonstrationer, merchandising och events  
av olika slag, vilka alla vänder sig till shoppern  
i butik eller till konsumenten.

En av oss
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En av oss

En annan styrka är de fantastiska  
varumärkena som vi får arbeta  

med, det är roligt och engagerande  
att få visa upp dem

”

Har ditt jobb har påverkat dig  
på något sätt?
Det största biten är att jobbet och mötet med alla 
människor har gjort mig till en mer öppen och social 
person, jag som alltid tidigare har varit blyg.

Jag har också lärt mig mycket och fått upp ögonen 
för många nya saker, inte minst en bättre kunskap om 
detaljhandeln där jag fått en förståelse för den hektiska 
miljön i butik. 

Vilka stora förändringar har du upplevt 
i detaljhandeln under åren på Johdin? 
Den största förändring i detaljhandeln måste vara 
tempot och bemanningen. I början var det mer per-
sonal i butiken och de hade mer tid för mig och andra 
som utförde uppdrag i butiken, nu får jag klara mig 
mer på egen hand. 

Vilken är den största nyttan vi gör för våra 
uppdragsgivare och butikerna? 
Det kommer hela tiden nya produkter och konsumen-
terna känner ofta inte till dem. Demonstrationer i butik 
är jättebra eftersom vi ger konsumenter en möjlighet 
att lära känna och provsmaka produkterna, dessutom 
utan att det kostar dem något. Våra kunders varu-
märken blir mer kända och det ökar försäljningen. 
Dessutom underlättar vi butikspersonalens arbete och 
minskar deras arbetsbelastning eftersom vi känner till 
mycket om produkterna och kan svara på konsumen-
ternas frågor. Trots att jag inte tillhör butikspersonalen 
känner jag mig som en del av dem. 

Nämn några av Johdins starka sidor.
En styrka hos Johdin är att vi är lätta att jobba med 
och att vi är mycket flexibla. Vi anpassar oss för att 
varje kund ska få ut så mycket som möjligt av att anlita 
oss. En annan styrka är de fantastiska varumärkena 
som vi får arbeta med, det är roligt och engagerande 
att få visa upp dem.

Vad uppskattar du mest med ditt arbete?
Jag tycker om att jag hela tiden kommer till nya 
arbetsplatser och att mina arbetsuppgifter är varie-
rande. Möten med människor ger mig mycket, och 
människorna jag möter ser till att mina dagar  
alltid blir olika.

Vilka utbildningar / kurser har du fått  
genom företaget?
Jag har gått utbildningar inom försäljning och mark-
nadsföring, och jag deltar ofta i produktutbildningar 
när vi ska marknadsföra nya produkter.

Hur kan du bidra på bästa sätt till  
en fortsatt framgångsrik utveckling  
för företaget?
När man arbetar på fältet är det viktigt att vara  
motiverad och veta på vilket sätt man ska sälja in  
produkterna och budskapet. Vi måste ha en god  
kunskap om produkterna vi presenterar. I butikerna, 
på mässor och andra platser blir vi dessutom  
Johdins ansikte utåt.
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1993 – 2012  
Grunden byggs

2013 – 2015 
Geografisk expansion

2016 – 2018 
Ny huvudägare och förvärv

2019  
En ny koncern skapas

Sales Support grundades 1993 av Dennis Karlsson. Med en 
fast övertygelse och ett långsiktigt arbetssätt över tiden har 
vi skapat en av Sveriges mest framgångsrika säljbolag inom 
dagligvarumarknaden, med fältsälj som specialitet.

Sales Support etablerar framgångsrikt dotterbolag och 
verksamhet i Danmark, Norge och Finland utifrån den 
affärsmodell man byggt upp i Sverige för att skapa en 
nordisk aktör med möjlighet att erbjuda varumärkesägare 
en nordisk lösning. 

Utvecklingen av nya tjänster påbörjas. Genom att 
etablera bolaget In Store Marketing erbjuder man 
kompletterande tjänster som produktdemonstrationer, 
merchandising, events, telesälj och andra projektbaserade 
insatser i Sverige.

Verksamheten växer under perioden från en omsättning 
om cirka 160 Mkr till 240 Mkr med bibehållen god 
lönsamhet. 

I slutet av 2015 förvärvas Sales Support av investerings - 
bolaget Preato Capital. Ambitionen är att fortsätta den 
nordiska expansionen.

Expansionen för att skapa en ledande nordisk försäljnings- 
och marknadsföringsaktör inom snabbrörliga konsument-
produkter fortsätter bland annat genom förvärv av Finlands 
största företag inom butikstjänster, Johdin, trade-marketing 
bolaget Fourside samt ett av Norges största bolag inom 
både försäljning & butikstjänster, Mersalg.

I början av 2017 beslutas att bredda verksamheten inom 
foodservice. Tage Lindblom förvärvas, vilket ger oss ett nytt 
verksamhetsområde som varumärkesägare och distributör  
på den svenska foodservicemarknaden.

Koncernens verksamheten växer under perioden från en  
omsättning på cirka 240 Mkr till 1 100 Mkr med god lönsamhet. 

Förvärv 2016  – 2018 1)

Johdin Oy, Finland, omsättning: 88 Mkr
Tage Lindblom AB, Sverige, omsättning: 395 Mkr
Fourside AB, Sverige, omsättning: 60 Mkr
Lundell Hoff AB, Sverige, omsättning: 5 Mkr
Mersalg AS, Norge, omsättning: 122 Mkr

Koncernen formerar sig med nytt namn – Consivo 
Group. Verksamheten organiseras i affärsområdena 
Sales & Marketing samt Trade & Distribution.

Koncernen och dess bolag formeras för att optimera 
kundnytta och synergieffekter. En tydlig koncernstruktur 
och identitet etableras, baserat på en gemensam vision, 
mission och värdegrund.

Förvärv 2019 1) 
Bry Dig AB, Sverige, omsättning: 16 Mkr

En historia av tillväxt
Consivo har sitt ursprung i  
svenska säljbolaget Sales Support 
som grundades 1993. Genom  
geografisk expansion till de  
nordiska grannländerna, ett stort 
antal nya kunder samt förvärv av 
kompletterande verksamheter har 
koncernen tagit sin nuvarande form. 
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1993 – 2012  
Grunden byggs

2013 – 2015 
Geografisk expansion

2016 – 2018 
Ny huvudägare och förvärv

2019  
En ny koncern skapas

Sales Support grundades 1993 av Dennis Karlsson. Med en 
fast övertygelse och ett långsiktigt arbetssätt över tiden har 
vi skapat en av Sveriges mest framgångsrika säljbolag inom 
dagligvarumarknaden, med fältsälj som specialitet.

Sales Support etablerar framgångsrikt dotterbolag och 
verksamhet i Danmark, Norge och Finland utifrån den 
affärsmodell man byggt upp i Sverige för att skapa en 
nordisk aktör med möjlighet att erbjuda varumärkesägare 
en nordisk lösning. 

Utvecklingen av nya tjänster påbörjas. Genom att 
etablera bolaget In Store Marketing erbjuder man 
kompletterande tjänster som produktdemonstrationer, 
merchandising, events, telesälj och andra projektbaserade 
insatser i Sverige.

Verksamheten växer under perioden från en omsättning 
om cirka 160 Mkr till 240 Mkr med bibehållen god 
lönsamhet. 

I slutet av 2015 förvärvas Sales Support av investerings - 
bolaget Preato Capital. Ambitionen är att fortsätta den 
nordiska expansionen.

Expansionen för att skapa en ledande nordisk försäljnings- 
och marknadsföringsaktör inom snabbrörliga konsument-
produkter fortsätter bland annat genom förvärv av Finlands 
största företag inom butikstjänster, Johdin, trade-marketing 
bolaget Fourside samt ett av Norges största bolag inom 
både försäljning & butikstjänster, Mersalg.

I början av 2017 beslutas att bredda verksamheten inom 
foodservice. Tage Lindblom förvärvas, vilket ger oss ett nytt 
verksamhetsområde som varumärkesägare och distributör  
på den svenska foodservicemarknaden.

Koncernens verksamheten växer under perioden från en  
omsättning på cirka 240 Mkr till 1 100 Mkr med god lönsamhet. 

Förvärv 2016  – 2018 1)

Johdin Oy, Finland, omsättning: 88 Mkr
Tage Lindblom AB, Sverige, omsättning: 395 Mkr
Fourside AB, Sverige, omsättning: 60 Mkr
Lundell Hoff AB, Sverige, omsättning: 5 Mkr
Mersalg AS, Norge, omsättning: 122 Mkr

Koncernen formerar sig med nytt namn – Consivo 
Group. Verksamheten organiseras i affärsområdena 
Sales & Marketing samt Trade & Distribution.

Koncernen och dess bolag formeras för att optimera 
kundnytta och synergieffekter. En tydlig koncernstruktur 
och identitet etableras, baserat på en gemensam vision, 
mission och värdegrund.

Förvärv 2019 1) 
Bry Dig AB, Sverige, omsättning: 16 Mkr

1 200 Mkr 
omsättning 2019

Förvärvsstrategi
Förvärv är en central del av Consivo verksamhet och 
ett väsentligt inslag i vår strategi för tillväxt. Förvärv 
sker huvudsakligen genom strategiska tilläggsförvärv 
till befintliga verksamhetsområden men också genom 
köp av bolag som kan bilda nya kompletterande verk-
samhetsområden. Vår strategi bygger på att förvärv 
ska generera tillväxt med god lönsamhet och goda 
kassaflöden samt förstärka Consivos erbjudande  
till kunderna.

Consivo består av nio rörelsedrivande bolag som 
organiseras i de två affärsområdena Sales & Marke-
ting samt Trade & Distribution. Vår styrningsmodell 
baseras i stor utsträckning på decentralisering där 
de enskilda dotterbolagen ges frihet, vilket skapar 
förutsättningar för entreprenörskap och motiverade 
medarbetare. Samtidig erbjuds möjligheten att ta  
del av gemensamma resurser, strukturkapital och 
det kunnande som finns i koncernen för att uppnå 
synergier och åstadkomma bästa förutsättningar för 
utveckling i det enskilda bolaget och koncernen.

Förvärvsprocess
Consivo utvärderar kontinuerligt potentiella förvärv 
av bolag som erbjuder tjänster eller produkter vilka 
kompletterar och stärker våra befintliga verksamheter. 
Potentiella förvärv utvärderas utifrån parametrar som 
marknadsposition, kunder, räkenskaper, nyckelper-
soners fortsatta engagemang samt vilka mervärden 
bolaget kan skapa för Consivo, våra kunder och aktie-
ägare. För att säkerställa att förvärv kan genomföras 
med rätt inriktning, hög kvalitet och till rätt villkor följs 
en strukturerad förvärvsprocess som normalt omfattar 
de huvudsakliga faserna; identifiering och dialog, 
utvärdering, förhandling, genomförande av förvärv  
samt integrering av det förvärvade bolaget.

1) Avser omsättning kalenderåret innan förvärv.
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Risker och 
riskhantering

Genom att vi tillämpar en riskhantering som ska  
genomsyra hela koncernen ges styrelsen och koncern
ledningen ökade insikter och bättre förutsättningar 
för övervakning av de risker verksamheterna står 
inför och vi skapar bra förutsättningar för ett tydligt 
ansvarstagande.

Ramverket för riskhantering ingår i vår affärsmodell 
med rutiner som främjar öppenhet och riskbaserade 
beslut. Det omfattar även att kontroller appliceras för 
att hantera riskerna. 

Syftet med riskhanteringen är att säkerställa rätt 
förutsättningar för att våra strategier ska kunna  
genomföras och våra mål uppnås. Hanteringen  
av risker är fundamental för att stödja vår mission,  
vision och företagskultur. 

Vi tillämpar affärsinriktade och systematiserade 
principer för vår riskhantering. Det innebär att de 
största riskerna identifieras, analyseras, utvärderas, 
hanteras, övervakas och rapporteras till utsedda  
ansvariga samt styrelsen. 

Risker och riskhantering

Affärsrisker och risker kopplat till strategiska  
utveckling avser osäkerhet relaterat till  
förändringar i driftsmiljön eller omständigheter 
som kan orsaka skada på, eller förhindra, Consivo 
att bedriva sin verksamhet. Syftet är att säkerställa 
att våra strategiska mål ska kunna uppnås och 
säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Risker kopplade till efterlevnad är risker  
relaterade till underlåtenhet att följa gällande 
lagar och förordningar. Målsättningen är alltid  
att följa gällande lagar och förordningar.

Risker kopplade till produktkvalitet och pro
duktsäkerhet avser omständigheter då produkter 
kan skada människor, affärsverksamheten eller 
miljön. Målsättningen är att undvika risker  
som är associerade med produktkvalitet och 
produkt säkerhet.

Finansiella risker är risker relaterade till exempel
vis tillgänglighet och priser på finansiering, förän
dringar i valutakurser, investeringsaktiviteter och 
kreditgivning till kunder. Våra finansiellt relaterade 
beslut ska baseras på analys av likviditetsprognoser, 
resultatprognoser eller motsvarande.

Hållbarhetsrisker avser risker relaterade till 
miljö och klimat, mutor och korruption, brott mot 
mänskliga rättigheter samt arbetsmiljö och säker
hetsrelaterade frågor. Identifierade risker hanteras 
inom vårt fortsatta arbete med väsentliga hållbar
hetsfrågor och som en del av vår riskhantering.

Riskhantering är en del av Consivo strategiprocess,  
våra interna processer och vår ledningsfunktion.  
Arbetet med en strukturerad riskhantering  
påbörjades under 2019 och rutinerna integreras  
successivt i våra verksamheter och funktioner. 

Definition av våra huvudrisker
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1. Riskidentifiering
Syftet med riskidentifiering är att skapa en verksamhets
övergripande risköversikt baserat på händelser som 
kan skapa, förbättra, förhindra, påskynda eller försena 
uppnåendet av strategiska mål. Ett riskuniversum har 
skapats för att säkerställa att hela spektrat av risker 
fångas och dokumenteras. 

2. Riskanalys
Det primära målet med riskanalysen är att ytterligare 
förstå och dokumentera sannolikheten och effekten 
av de identifierade riskerna. Bedömningen är baserad 
på Consivo Groups riskbedömningsskala och risk
matris. Klassificeringen av riskerna utförs baserat på 
påverkan och sannolikheten för att de inträffar. 

3. Riskbedömning
Resultatet från riskanalysen utvärderas för att se  
om identifierade risker ligger i linje med Consivos 
definierade riskaptit och toleransnivå. Detta gör  
det möjligt att fatta beslut om nödvändiga åtgärder 
och prioriteringar. 

4. Riskhantering
Baserat på riskbedömningen upprättas en handlings
plan, som inkluderar eventuella åtgärder, en utsedd 
ansvarig för respektive åtgärd samt ett förväntat 
slutdatum för att tydliggöra när åtgärder ska  
vara genomförda. 

5. Riskövervakning
Riskerna övervakas av utsedd riskansvarig, för att de 
ska ha kontroll på status gällande de åtgärder som 
beslutats för att hantera riskerna.

6. Kommunikation och rapportering
Koncernledningen har ansvaret för att sammanställa 
en risköversikt baserad på insatser från utsedda risk
ansvariga och halvårsvis överlämna en riskrapport till 
styrelsen, via revisionsutskottet.

Riskidentifiering RiskbedömningRiskanalys Riskhantering

Kommunikation och rapportering

Riskövervakning

Consivos riskhanteringsprocess

Risker och 
riskhantering
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Bolagsstyrningsrapport
Consivo Group AB (nedan ”Consivo”), ett svenskt aktiebolag, 
lämnar här en redogörelse över bolagsstyrningen 2019.

Styrinstrument 
Det externa styrinstrument som är utgångspunkten 
och ramarna för Consivos bolagsstyrning är lagstift
ningen i de länder Consivo bedriver verksamhet. 
Consivo har också ett antal interna styrinstrument som 
bland annat utgörs av bolagsordning, arbetsordning 
och instruktioner för styrelse, VD samt ekonomisk  
rapportering till styrelsen och policydokument,  
manualer och instruktioner.

Bolaget har under året påbörjat ett omfattande  
projekt att se över koncernens övergripande policys 
och andra centrala styrdokument för verksamheten 
i syfte att förbättra riktlinjer, procedurer, kontroll, 
värderingar och mål.

Årsstämma 
Bolagsstämman är Consivos högsta beslutande organ 
där aktieägarna utövar sin rösträtt. Stämman beslutar 
om ändringar av bolagsordning och på årsstämman, 
som är den årliga ordinarie bolagsstämman, beslutar 
aktieägarna bland annat om fastställande av resultat 
och balansräkning, disposition av resultat, ansvars
frihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, 
val av styrelseledamöter och revisionsbolag samt fast
ställande av arvoden till styrelsen och revisionsbolag. 
Vanligtvis äger årsstämman rum under april eller maj. 

Aktiekapital och aktieägare 
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 83 880 kro
nor fördelat på totalt 83 880 aktier med ett kvotvärde 
om 1 krona per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde.

Den största ägaren i Consivo var Preato Capital AB, 
som innehade 73 630 aktier motsvarande 87,8 procent 
av kapitalet och rösterna, per 31 december 2019. 
Resterande 10 250 aktier, motsvarande 12,2 procent 
av kapitalet och rösterna, är fördelade på 18 ledande 
befattningshavare och styrelseledamöter.

Årsstämma 2019
Årsstämman 2019 ägde rum den 2 maj 2019 i  
Stockholm. Vid stämman närvarade 18 aktieägare, 
personligen eller genom ombud, representerande 
98,4 procent av de totala rösterna. 

Styrelse
Styrelsens arbete och ansvar 
Styrelsen är det högsta förvaltande organ under års
stämman och svarar för organisation och förvaltning 
av bolagets angelägenheter. Den ska i första hand 
ägna sig åt mer övergripande och långsiktiga frågor, 
som är av stor betydelse för koncernens framtida  
inriktning. Styrelsens arbete följer en skriftlig arbets
ordning som reglerar styrelsens arbetsformer och 
ansvar, styrelsens arbetsfördelning samt ordförandens 
roll. Vidare regleras ramarna för styrelsens möten,  
till exempel kallelse, dagordning, protokoll samt  
hur styrelsen ska erhålla en allsidig information för  
sitt arbete. 

Styrelsen beslutade under året att implementera 
ett uppdaterat årshjul som styrdokument för koncer
nens övergripande planeringscykel. I början av året 
behandlas årsredovisning, liksom de ärenden som  
ska presenteras på årsstämman. Innan sommaren  
behandlas koncernens långsiktiga strategiska plan 
och inriktning. I slutet av året behandlas budgeten  
för det kommande året. I varje kvartal görs en genom
gång av den ekonomiska rapporteringen samt upp
datering av forecast för kvarvarande period av året.  
I samband med årsstämman hålls ett konstituerande 
styrelsemöte där bland annat utskottsledamöter och 
firmateckningsrätt fastställs. Styrelsens ledamöter 
väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Det finns inga regler om längsta tid 
en ledamot kan ingå i styrelsen. 

Bolagsstyrnings- 
rapport
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Styrelsens sammansättning 2019 
På årsstämman 2019 valdes följande sex styrelse
ledamöter; Simon Hallqvist (ordförande), 
Lennart Bohlin, Lars Appelqvist, Magnus von Schoultz, 
Nina LundPousar och Pål Netsman. Könsfördelningen 
är en kvinna och fem män, vilket motsvarar en andel 
kvinnor om knappt 17 procent. För information om 
styrelseledamöternas oberoende, andra uppdrag och 
innehav av aktier i bolaget, se sidan 56. Den verkstäl
lande direktören samt CFO deltar båda på styrelse
möten. Andra tjänstemän deltar vid behov på styrelse
möten som föredragande av särskilda ärenden. 

Styrelsens arbete 2019 
Under 2019 har styrelsen haft 8 möten. Styrelsen  
behandlar regelbundet strategiska frågor som rör 
koncernens verksamhet och allmänna inriktning.  
Årets arbete har i stor utsträckning fokuserats till 
koncernens strategiska plan, struktur och interna 
arbetsprocesser. Styrelsemötena följer en i förväg 
godkänd agenda, till vilken särskilda frågor läggs 
vid behov. Dagordningen skickas, tillsammans med 
dokumentation för varje punkt på dagordningen till 
samtliga styrelseledamöter cirka en vecka före mötet. 
Varje styrelsemöte inleds med att föregående mötes
protokoll och öppna ärenden gås igenom. Därefter 
redogör den verkställande direktören för koncernens 
försäljning, resultat och affärsläge inklusive viktiga 
omvärldsfaktorer. Vidare redogör vanligtvis därefter 
CFO för koncernens resultat och finansiella ställning 
mer detaljerat tillsammans med nödvändiga analyser 
och utestående frågor från tidigare styrelsemöten 
avrapporteras samt planer eller förslag presenteras. 
Utöver den information som ges i samband med  
styrelsemötena, sänder den verkställande direktören 
en månadsrapport till styrelsens ledamöter. Alla  
styrelsemöten protokollförs och protokollen skickas  
till ledamöterna för godkännande. 

Styrelsens ordförande 
Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens 
arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar 
för utvärderingen av styrelsens arbete. Dessutom 
ansvarar ordföranden för den löpande dialogen med 
den verkställande direktören om verksamheten samt 
för att styrelsen fullgör sina plikter.

Affärsområde 
Sales & Marketing

Verksamhets
utveckling

Revisorer

VD och koncernledning

Styrelse 
– Revisionsutskott

Affärsområde 
Trade & Distribution

Ekonomi/ 
Finans

Mål 
Policyer

Aktiviteter

Mål 
Strategier 

Styrinstrument

Val

Val

Information

Information

Papporter 
Processer
Affärsöversikt

Rapporter

Aktieägare på årsstämma

Översikt av styrning



Consivo årsredovisning 2019 – Bolagstyrningsrapport54

Bolagstyrnings- 
rapport

Styrelsens utskott 
Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott. Utskottets 
ledamöter och deras ordförande utses vid det konsti
tuerande styrelsemötet för ett år i taget. Utskottets 
arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande 
karaktär, men styrelsen kan i enstaka fall ge utskottet 
beslutanderätt i särskilda frågor. De ärenden som  
behandlas vid utskottsmötena protokollförs och  
avrapporteras till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Revisionsutskott 
Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka den 
finansiella rapporteringen och säkerställa att antagna 
principer för finansiell rapportering, internkontroll och 
riskbedömning följs och tillämpas. Dess uppgift är 
även att stödja med förslag vid val av revisionsbolag 
och revisionsarvoden. Revisionsutskottet bestod 2019 
av Lennart Bohlin (ordförande), Magnus von Schoultz 
och CFO. Utskottet sammanträdde 2 gånger under 
2019. Verkställande direktören deltog också vid  
utskottets möten. 

VD och koncernledning 
Bolagets verkställande direktör, tillika koncernchef,  
utses av styrelsen. Pål Netsman är verkställande 
direktör och sköter den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande 
direktören tar i samråd med styrelsens ordförande 
fram nödvändiga underlag för styrelsens arbete, före
drar ärenden och förslag till beslut samt håller styrelsen 
informerad om bolagets utveckling. Den verkställande 
direktören leder koncernledningens arbete och fattar 
beslut i samråd med övriga i koncernledningen. 
Koncernledningen består utöver den verkställande 
direktören av CFO, affärsområdesansvarig Trade & 
Distribution samt ansvarig för Verksamhetsutveckling. 
Koncernledningsmötena är i huvudsak inriktade på 
koncernens strategiska och operativa utveckling  
samt resultatuppföljning. 

Instruktion för den verkställande direktören 
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig instruktion för 
den verkställande direktörens arbete som bland annat 
klargör ansvar för den löpande förvaltningen, arbetsför
delningen mellan styrelse och verkställande direktören 
samt samarbetet med och information till styrelsen.

Extern revisor 
Revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade  
revisor Fredrik Westin som huvudansvarig, valdes  
av årsstämman 2019 för en period om ett år. För  
information om arvoden och kostnadsersättningar  
till revisions bolag, se not 9 Arvode och kostnads
ersättning till revisorer.

Revisionsuppdraget 
I revisionsuppdraget utförs en revision av årsredovis
ningen och koncernredovisningen. Vidare utförs en  
revision av förslaget till disposition beträffande  
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning. Styrelsen träffar den 
huvudansvarige revisorn i samband med att årsbok
slutet behandlas av styrelsen. Huvudansvarig revisor 
deltar vid årsstämman och beskriver där revisionen 
samt föredrar revisionsberättelsen.

Intern kontroll 
Bolaget har under året påbörjat en översyn av  
koncernens interna styrnings och kontrollsystem 
för att dokumentera hur den interna kontrollen är 
organiserad för att hantera och minimera risken för 
felaktigheter i den finansiella rapporteringen och 
samtidigt säkerställa att den operativa verksamheten 
är ändamåls enligt organiserad. Utgångspunkten i 
arbetet är att den interna kontrollen ska säkra att det 
ramverk av tillämpliga lagar, förordningar, regler och 
standards som man har att förhålla sig till efterleves 
för att se till att den finansiella rapporteringen är 
tillförlitlig och ger aktieägare, styrelse, koncernledning 
och andra intressenter tillfredsställande information 
för att bedöma prestation och utveckling. 

En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, 
befogenheter och ansvar är tydligt definierade och 
kommunicerade mellan olika delar av organisationen 
samt att styrande dokument i form av internpolicys, 
manualer, riktlinjer och instruktioner finns. En viktig 
del i styrelsens arbete har därför under året varit  
att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande  
policys, riktlinjer och ramverk. Dessa inkluderar  
styrelsens arbetsordning, VDinstruktion, attest
ordning samt policy för riskhantering. Syftet med 
dessa dokument är bland annat att skapa grunden  
för en god intern kontroll. Vidare arbetar styrelsen  
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för att organisationsstrukturen ska ge tydliga  
roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv 
hantering av verksamhetens risker och möjliggör  
mål uppfyllelse. 

Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen 
månatligen utvärderar verksamhetens prestationer 
och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket 
innehållande resultat och balansräkningar, kommen
tarer avseende affärsläget för respektive verksamhet 
samt kvartalsvis även prognoser för innevarande år.

Riskbedömning 
Under året har en kartläggning gjorts av koncernens 
risker, inklusive standardiserade skalor för att mäta 
och analysera risker. Bolaget har också utsett en Risk 
Manager i form av ansvarig för verksamhetsutveckling, 
som driver och faciliterar den verksamhetsöver
gripande riskhanteringsprocessen. Processen om
fattar identifiering, analys, hantering, kommunikation 
och rapportering av risker. På basen av detta arbete 
godkände styrelsen en ny policy för riskhantering  
i december 2019. Styrelsen tar del av resultatet av  
riskhanteringsprocessen via verksamhetens topprisk
rapport under 2020 och därefter, som beskrivet  
i policyn, löpande via halvårsvis uppdatering.

Uppföljning 
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information 
som revisionsutskottet, koncernledningen och extern 
revisor lämnar. Den verkställande direktören och CFO 
har frekventa genomgångar med respektive affärs
områdeschef om affärsläge, resultat, finansiell ställning 
och prognos. Dessutom har centrala controller
funktionen ett nära samarbete med ekonomichefer 
och controllers på affärsområdes och bolagsnivå 
avseende rapportering och bokslut.

Finansiell rapportering 
Finansiella data rapporteras månadsvis från alla 
rapporteringsenheter, enligt standardiserade rappor
teringsrutiner dokumenterade i koncernens redo
visningsmanual. Rapporteringen utgör grunden för 
koncernens konsoliderade finansiella rapportering. 
Konsolideringen, som sker centralt, mynnar ut i full
ständiga resultat och balansräkningar för varje bolag 
och för hela koncernen. Den finansiella rapporteringen 
lagras i en central databas där data hämtas för analys 
och uppföljning på koncern, affärsområdes och 
bolagsnivå.

Systemförbättringar 2019 
Löpande utvärdering görs avseende vilka system och 
när i tiden sådana system eller uppdateringar ska 
implementeras. Consivo har under året påbörjat en 
implementation av ett gemensamt affärssystem som 
ersätter de olika affärssystem som funnits i de olika 
dotterbolagen inom affärsområdet Sales & Marketing. 
Det nya affärssystemet kommer under 2020 att imple
menteras i affärsområdets samtliga verksamheter. 
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Simon Hallqvist 
Ordförande

Född: 1967
Invald: 2015
Utbildning: M.Sc. (Econ.) Hanken Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 
Preato Capital AB och Machinery Group Oy, 
styrelseledamot i Yleiselektroniikka Oyj och 
styrelseordförande samt VD i Hallqvist Ab.
Bakgrund: Investerare i onoterade bolag 
sedan 1999. Grundade Preato Capital 2004 
och den nuvarande strukturen med  
Magnus von Schoultz 2015.
Aktieinnehav i bolaget 1: 73 630 aktier

Nina LundPousar 
Ledamot

Född: 1963
Invald: 2017
Utbildning: M.Sc. (Econ.) Hanken Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors
Övriga uppdrag: EMEA Regional Business 
Lead, Retail & CG, Microsoft
Bakgrund: 
Aktieinnehav i bolaget 1: 0

Magnus von Schoultz 
Ledamot

Född: 1975
Invald: 2015
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet 
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot 
i Preato Capital AB. Styrelseledamot i 
Machinery Group Oy. Styrelseordförande i 
Frameworks AB.
Bakgrund: Medgrundare av Preato Capital i 
dess nuvarande struktur 2015. Tidigare lång 
bakgrund inom investment banking och 
corporate finance i olika befattningar.
Aktieinnehav i bolaget 1: 73 630 aktier

Lars Appelqvist 
Ledamot

Född: 1974
Invald: 2018
Utbildning: Civilekonom Dalarnas 
Högskola
Övriga uppdrag: VD i AB Anders Löfberg, 
Styrelseordförande Livsmedelsföretagen. 
Styrelseordförande Färjestad BK.  
Ledamot UF Värmland
Bakgrund: VD AB Anders Löfberg  
sedan 2008
Aktieinnehav i bolaget 1: 78 aktier

Lennart Bohlin
Ledamot

Född: 1942
Invald: 2017
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan  
i Stockholm
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 
Malfors Promotor AB och Norins Ost AB
Bakgrund: Tidigare VD och koncernchef 
för Cloetta AB (publ.) Varit styrelseledamot 
i ett antal bolag inom konsumentvaror, 
detalj handel,fastigheter, bank och försäkring. 
Tidigare styrelseledamot i Sales Support 
Nordic Group AB sedan 2005
Aktieinnehav i bolaget 1: 220 aktier

Pål Netsman
Ledamot, VD och Koncernchef

Född: 1969
Invald: 2015
Utbildning: Business Management Stockholm 
School of Economics, Marknadsekonom
Bakgrund: Tidigare styrelseledamot i  
Sales Support Nordic Group AB sedan 2005
Aktieinnehav i bolaget 1: 4 089 aktier
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Pål Netsman 
VD och Koncernchef,  
Affärsområdeschef Sales & Marketing

Född: 1969

Utbildning: Business Management Stockholm 
School of Economics, Marknadsekonom
Arbetslivserfarenhet: VD Sales Support 
Sweden, VD Sales Support Nordic Group
Aktieinnehav i bolaget: 4 089 aktier

Thomas Bengtsson 
Verksamhetsutveckling

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom Högskolan 
Karlstad
Arbetslivserfarenhet: VD Tage Lindblom, 
VD och Ekonomichef Falubygdens Ost 
Aktieinnehav i bolaget: 1 073 aktier

Mikael Gattberg 
CFO

Född: 1969
Utbildning: Fil.kand. företagsekonomi 
Stockholms Universitet
Arbetslivserfarenhet: VD Sales Support 
Nordic Group, Ekonomichef Oracle Norden, 
FP&A manager GE Capital Sweden 
Aktieinnehav i bolaget: 974 aktier

Stefan Boström 
Affärsområdeschef Trade & Distribution,  
VD AB Tage Lindblom, VD BryDig AB

Född: 1967
Utbildning: Marknadsekonom  
TBV Edectus Halmstad
Arbetslivserfarenhet: VD Doggy, VD 
Brämhults Juice, VD Elka GmbH Tyskland,  
Sälj & Marknadschef Brämhults Juice
Aktieinnehav i bolaget: 531 aktier
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Styrelsen och verkställande direktören för Consivo 
Group AB, 559027-2059, med säte i Stockholm, får  
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret  
1 januari 2019 – 31 december 2019.

Årsredovisningen är upprättad i miljoner svenska 
kronor, MSEK.

Allmänt om verksamheten
Koncernen
Consivo erbjuder tjänster inom försäljning och  
marknadsföring på den nordiska dagligvarumark-
naden samt verkar som distributör av produkter  
på denna marknad.

Genom att kombinera sina verksamheters kunskaper 
ger Consivo sina kunder skräddarsydda lösningar med 
stor kommersiell nytta, driver försäljning och medverkar 
till att bygga starkare varumärken.

Consivos verksamheter är inriktade på försäljning av 
varor och tjänster främst inom produktkategorierna 
livsmedel, drycker, kemtek, non-food, egenvård och 
specialvaror. På den nordiska marknaden erbjuds 
tjänster inom både försäljning och marknadsföring  
i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Consivo verkar 
också som distributörer där man huvudsakligen är 
verksamma på den svenska marknaden.

Consivo finns representerat med dotterbolag i  
Sverige, Finland, Danmark och Norge. 

Koncernen har indelat verksamheten i två rörelse-
segment, Sales & Marketing samt Trade & Distribution. 
Sales & Marketing erbjuder tjänster som effektivt 
stödjer kundernas kommersiella verksamhet och  
försäljning samt stärker deras varumärken. Alla  
tjänster som erbjuds ska utmynna i att försäljningen 
i butik ökar. Trade & Distribution säljer och levererar 
livsmedelsprodukter till restaurang- och storhushålls-
marknaden, livsmedelsindustrin samt dagligvaru-  
och servicehandeln.

Omsättningsutveckling och resultat
Koncernen
Koncernens omsättning uppgick till 1 144 MSEK  
(1 106), en ökning med 3,4 procent (exklusive valuta-
effekter 3 procent) . Exklusive förvärvseffekter var 
koncernens omsättning oförändrad jämfört med 
föregående år.

Försäljningen inom segmentet Sales & Marketing 
uppgick till 608 MSEK (599), en ökning med 1 procent
och inom Trade & Distribution till 536 MSEK (507),  
en ökning med 6 procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar i koncernen 
förbättrades något, trots vissa engångskostnader,  
till 93 MSEK (92). Den positiva utvecklingen samman-
hänger med organisk tillväxt och resultatförbättring  
i befintliga dotterbolag. 
 
Moderbolaget
Consivo Group AB är moderbolag till 15 helägda  
koncernbolag. För mer information se not 28. Bolagets 
verksamhet består främst i att äga och förvalta aktierna  
i sina dotterbolag samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet.

Byte av redovisningsprincip
Koncernen tillämpar från 1 januari 2019 (med omräk-
nade jämförelsetal för 2018) International Financial 
Reporting Standards (IFRS) i koncernredovisningen. 
Tidigare tillämpade koncernen Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Övergången har redovisats 
enligt IFRS 1 och beskrivs i not 34. 

2019 2018 2017 2016

MSEK IFRS IFRS K3 K3

Koncernen

Nettoomsättning 1 144,0 1 106,1 707,9 284

Rörelseresultat  
före avskrivningar 93,1 92,0 51,5 28,8

Rörelse resultat 68,9 69,7 13,7 9,3

Balans omslutning 549,6 576,8 428,8 230,2

Soliditet, % 32 25 22 28

Förvaltningsberättelse
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Koncernen har under räkenskapsåret vidareutvecklat 
verksamheten genom att fortsätta sin nordiska bredd-
ning och stärkt sin position som ett av de ledande 
säljbolagen på den nordiska dagligvarumarknaden. 

Vid årets slut nyttjades optionen att köpa ut  
minoritetens andel av Mainostomisto Johdin Oy  
vilket innebär att samtliga bolag inom koncernen  
nu ägs till 100 procent.

Ägarförhållanden
Företagets huvudägare (88 procent) är Preato  
Capital AB, org nr 556730–1907 med säte i Stockholm. 
Övriga aktier ägs av bolag och privatpersoner. Preato 
Capital AB ingår i en koncern där Hallqvist AB, org nr 
0955323–4, med säte i Helsingfors, upprättar koncern-
redovisning för den största koncernen. Det utländska 
moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå 
hos c/o Navigator Partners Oy, Erottajankatu 11 A20,  
00130 Helsingfors, Finland.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets slut
Utbrottet av Covid-19 pandemin kommer att påverka 
den nordiska dagligvarumarknaden under 2020 men 
effekterna är i dagsläget svåra att överblicka. I den  
initiala fasen av pandemin har försäljningen i daglig-
varuhandeln påverkats i en positiv riktning medan 
restaurangmarknaden inom foodservice på kort tid 
drabbats av en kraftigt vikande försäljning. Det är 
dock inte möjligt att i dagsläget fullt ut överblicka 
de ekonomiska effekterna av Corona-utbrottet då 
Consivo Group inte enbart påverkas av pandemins 
medicinska utbredning och konsekvenser utan även 
av myndigheters rekommendationer och politiska 
beslut som givetvis ligger utanför bolagets bedöm-
ningsförmåga och kontroll.

Dotterbolaget Sales Support Nordic Group AB, 
org nr 556746–4267, och ISM Nordic Group AB, org nr 
559090–9726, är upplösta genom fusion 3 januari 2020 
och har uppgått i moderbolaget.

Förväntad framtida utveckling 
I dagsläget är det inte möjligt att fullt ut överblicka 
de ekonomiska effekterna av Corona-utbrottet då 
Consivo inte enbart påverkas av pandemins medicin-
ska spridning utan även konsekvenserna av myn-
digheters rekommendationer och politiska beslut. 
Koncernen ser en kraftigt vikande försäljning inom 
restaurangbranschen samt även inom event och mat-
demonstrationer under mars och april, som bedöms 
kommer ha en icke oväsentlig påverkan på årets 
resultat. Målsättningen är trots dagens situation att 

fortsätta den nordiska breddningen och stärka dotter-
bolagens ställning på marknaden med ambitionen att 
verksamheten ska finnas etablerad med ett heltäckande 
erbjudande i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Affärsrisker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen är i sin verksamhet utsatt för både  
operationella och finansiella risker som kan påverka 
resultaten i mindre eller större omfattning. Genom 
att tillämpa en riskhantering som ska genomsyra hela 
koncernen ges styrelsen och koncernledningen ökade 
insikter och bättre förutsättningar för övervakning 
av de risker verksamheterna står inför och skapar bra 
förutsättningar för ett tydligt ansvarstagande.

Ramverket för riskhantering ingår i affärsmodellen 
med rutiner som främjar öppenhet och riskbaserade 
beslut. Det omfattar även att kontroller appliceras för 
att hantera riskerna.

Syftet med riskhanteringen är att säkerställa rätt  
förutsättningar för att strategier ska kunna genomföras 
och mål uppnås. Hanteringen av risker är fundamental 
för att stödja Consivos mission, vision och företagskultur.

Koncernen tillämpar affärsinriktade och systemati-
serade principer för sin riskhantering. Det innebär att 
de största riskerna identifieras, analyseras, utvärderas, 
hanteras, övervakas och rapporteras till utsedda  
ansvariga samt styrelsen.

Världen har efter räkenskapsårets utgång drabbats 
av Coronapandemin som kommer ha en stor inverkan 
på den globala ekonomin. Omfattningen av de ekono-
miska konsekvenserna är osäker och kommer variera 
för olika företag och branscher. Inverkan på Consivos 
verksamheter är svårbedömda och till stor del utanför 
bolagets kontroll då man inte enbart påverkas av 
pandemins spridning utan även av konsekvenser från 
myndigheters rekommendationer och politiska beslut. 

Finansiell riskhantering
Det övergripande målet för koncernens finansfunktion 
är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering av 
koncernens verksamhet och koncernbolag. Consivos 
målsättning är att fokusera på sin kärnverksamhet och 
inte spekulera i rörelser på de finansiella marknaderna 
utan att istället aktivt verka för att minimera riskerna 
vid fluktuationer. Det övergripande målet för den 
finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för 
negativ påverkan på koncernens resultat. Av detta  
följer att koncernens finansiella placeringar och  
medelhantering ska ske med låg riskprofil.

Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering 
med åtföljande riskhantering. För mer information  
se not 25. 

Förvaltnings-
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Valutarisker 
Koncernen har huvuddelen av sina intäkter och 
kostnader i SEK. För de övriga valutorna i koncernen 
matchas intäkterna av kostnader i motsvarande valuta 
och ett positivt kassaflöde genereras i respektive  
valuta. När det inte går att skapa naturliga terminer 
där in och utflöden kan hanteras inom samma valuta 
ska merparten terminssäkras. Inom Trade & Distribution 
sker huvuddelen av inköp i annan valuta än SEK (84 %) 
vilka terminssäkras mot en bestämd prislista med  
3 månaders framförhållning.

Ränterisk 
Koncernen har extern finansiering med kvoten  
1,59 nettoskuld/ EBITDA. Målsättningen är att ha  
lån med en rörlig ränta då Consivo har relativt goda 
möjlighet att justera priser för produkter och tjänster  
i förhållande till ändringar på räntemarknaden.

Kreditrisker
Koncernens kreditrisker är knutna till kundfordringar. 
Kunderna har mellan 30 till 90 dagars kredittid. Vid 
teckning av avtal med nya kunder sker en utvärdering 
av kundens ekonomiska ställning. Vid löpande avtal 
sker därefter en kontinuerlig bevakning av kundens 
ekonomiska ställning. Koncernen har rutiner för att 
följa upp och kräva in förfallna fordringar.

Likviditetsrisker 
Koncernen har god likviditet. Likvida medel uppgick 
till 39,7 MSEK (75,8). Kassaflödet uppgick till –36,9 MSEK 
(30,0) i vilket ingår utdelning på 20 MSEK (0).

Hållbarhet
Consivo ska bedriva affärerna långsiktigt och ansvars-
fullt på ett sätt som skapar värde för både affärs-
partners, medarbetare, ägare och samhället i stort. 
Koncernen ska bidra till en hållbar utveckling och vara 
en del av lösningen på de samhällsutmaningar som 
man står inför. 

Under 2019 utarbetades en hållbarhetspolicy inne-
hållande riktlinjer för hållbarhetsarbetet. Under 2020 
kommer man fortsätta det påbörjade arbetet med att 
ta fram och revidera policydokument inom följande 
områden: arbetsmiljö, antikorruption, tjänstebilar, 
tjänsteresor och uppförandekod för medarbetare  
och uppförandekod för varuleverantörer.

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras 
enligt följande:

Belopp i kr

Balanseras i ny räkning 166 265 474 

Summa 166 265 474

Förvaltnings- 
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Resultaträkning och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK Not 2019 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2, 3 1 143,8 1 105,9

Övriga rörelseintäkter 5 0,2 0,2

1 144,0 1 106,1

Handelsvaror 16 –565,3 –534,1

Övriga externa kostnader 9 –110,8 –113,9

Personalkostnader 7 –373,4 –365,3

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 8, 13, 14 –24,2 –22,3

Övriga rörelsekostnader 6 –1,5 –0,9

Rörelseresultat 68,9 69,7

Finansiella intäkter 0,2 1,3

Finansiella kostnader –6,8 –7,2

Finansnetto 10 –6,6 –5,9

Resultat före skatt 62,3 63,9

Skatt 12 –14,3 –15,4

Årets resultat 48,0 48,4

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras  
till årets resultat

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter 3,6 –3,8

Årets övrigt totalresultat 3,6 –3,8

Årets totalresultat 51,5 44,7

Årets resultat hänförligt till:
 Moderbolagets aktieägare 48,0 48,1

 Innehav utan bestämmande inflytande – 0,3

Årets resultat 48,0 48,4

Årets totalresultat hänförligt till:
 Moderbolagets aktieägare 51,5 44,3

 Innehav utan bestämmande inflytande – 0,4

Årets totalresultat 51,5 44,7

Finansiella  
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Balansräkning för koncernen
MSEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018 1 jan 2018

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 3, 13 293,2 287,2 199,7

Internt utvecklade immateriella tillgångar 3, 13 1,4 1,4 1,4

Summa immateriella anläggningstillgångar 294,6 288,6 201,1

Nyttjanderättstillgångar

Nyttjanderättstillgångar 3, 8 36,3 40,9 38,7

Summa nyttjanderättstillgångar 36,3 40,9 38,7

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3, 14 3,2 3,2 1,3

Summa materiella anläggningstillgångar 3,2 3,2 1,3

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar 15, 24 1,0 0,7 0,6

Uppskjutna skattefordringar 12 0,7 0,6 0,3

Summa finansiellla anläggningstillgångar 1,8 1,4 0,9

Summa anläggningstillgångar 335,8 334,0 241,9

Varulager 16 26,0 20,4 14,7

Kundfordringar 24, 25 121,2 126,2 122,2

Skattefordringar 3,1 4,7 1,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2, 17 17,3 14,5 11,8

Övriga fordringar 6,6 1,1 3,8

Kortfristiga placeringar 18 – 0,1 2,1

Likvida medel 18, 24 39,7 75,7 44,8

Summa omsättningstillgångar 213,8 242,7 200,6

Summa tillgångar 549,6 576,8 442,5

Finansiella  
rapporter



Consivo Årsredovisning 2019 – Finansiella rapporter 65

Balansräkning för koncernen
MSEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018 1 jan 2018

Eget kapital 19

Aktiekapital 0,1 0,1 0,1

Övrigt tillskjutet kapital 53,8 53,8 47,1

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 121,2 90,5 46,2

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 175,0 144,3 93,4

Innehav utan bestämmande inflytande – 2,7 2,3

Summa eget kapital 175,0 147,0 95,7

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 20, 24, 25 115,3 153,8 101,8

Långfristiga leasingskulder 8, 25 13,8 19,0 21,0

Uppskjutna skatteskulder 12 11,8 10,9 9,2

Summa långfristiga skulder 140,8 183,6 132,0

Kortfristiga räntebärande skulder 20, 24, 25 38,6 30,0 28,4

Kortfristiga leasingskulder 8, 25 20,4 19,4 15,1

Förskott från kunder 5,4 10,1 9,6

Avsättningar 21 – 3,8 –

Leverantörsskulder 53,3 51,1 48,7

Skatteskulder 10,0 11,7 6,7

Övriga skulder 20, 22, 24 33,2 44,7 48,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2, 23 73,0 75,2 58,1

Summa kortfristiga skulder 233,8 246,1 214,7

Summa skulder 374,6 429,6 346,6

Summa eget kapital och skulder 549,6 576,8 442,5

Finansiella  
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytandeMSEK
Aktie

kapital

Övrigt 
till

skjutet 
kapital

Omräk
nings 
reserv

Balan
serade 

vinst
medel 

inkl årets 
resultat Summa

Totalt 
eget 

kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2018 0,1 47,1 0,4 45,8 93,4 2,3 95,7

Årets totalresultat

Årets resultat – – – 48,1 48,1 0,3 48,4

Årets övrigt totalresultat – – –3,9 – –3,9 0,1 –3,8

Årets totalresultat – – –3,9 48,1 44,2 0,4 44,7

Tillskott från och värdeöverföringar  
till ägare

Nyemission 0,0 6,7 – – 6,7 – 6,7

Summa tillskott från  
och värde överföringar till ägare 0,0 6,7 – – 6,7 – 6,7

Utgående eget kapital  
31 december 2018 0,1 53,8 –3,5 93,9 144,3 2,7 147,0

Ingående eget kapital 1 januari 2019 0,1 53,8 –3,5 93,9 144,3 2,7 147,0

Årets totalresultat

Årets resultat – – – 48,0 48,0 – 48,0

Årets övrigt totalresultat – – 3,6 – 3,6 – 3,6

Årets totalresultat – – 3,6 48,0 51,5 – 51,5

Tillskott från och värdeöverföringar  
till ägare

Lämnade utdelningar – – – –20,0 –20,0 – –20,0

Summa tillskott från och värde
överföringar till ägare – – – –20,0 –20,0 – –20,0

Förändringar av ägarandel i  
dotterföretag

Förvärv av innehav utan bestämmande 
inflytande, bestämmande inflytande 
sedan tidigare – – – –0,8 –0,8 –2,7 –3,5

Summa förändringar av ägarandel  
i dotterföretag – – – –0,8 –0,8 –2,7 –3,5

Utgående eget kapital  
31 december 2019 0,1 53,8 0,1 121,1 175,0 0,0 175,0
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Rapport över kassaflöden för koncernen 
MSEK Not 2019 2018

Den löpande verksamheten 30

Resultat före skatt 62,3 63,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26,2 26,2

Betald inkomstskatt –10,6 –22,8

77,8 67,3

Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –4,1 –5,7

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –2,9 6,4

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder –16,1 –13,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,8 55,0

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1,1 –1,5

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,2 –

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –0,5 –0,5

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan –7,2 –64,7

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –0,3 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –8,9 –66,7

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 6,7

Utdelning –20,0 –

Upptagna lån – 190,3

Amortering av lån –40,4 –137,6

Amortering av leasingskulder –22,3 –17,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –82,8 41,7

Årets kassaflöde –36,9 30,0

Likvida medel vid årets början 75,8 45,8

Valutakursdifferens i likvida medel 0,8 –

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut 39,7 75,8

Finansiella  
rapporter
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Resultaträkning för moderbolaget
MSEK Not 2019 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 27 13,8 11,0

13,8 11,0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 9 –9,2 –6,2

Personalkostnader 7 –12,8 –6,8

Rörelseresultat –8,1 –2,0

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 27,2 8,4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 0,1 1,5

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 –6,1 –6,7

Resultat efter finansiella poster 13,1 1,2

Bokslutsdispositioner 11 40,4 35,8

Resultat före skatt 53,5 37,0

Skatt 12 –5,7 –6,4

Årets resultat 1) 47,8 30,6

1)  Årets totalresultat stämmer överens med Årets resultat varför ”Rapport över resultat och övrigt 
totalresultat för moderbolaget” ej har redovisats. 
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Balansräkning för moderbolaget
MSEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 13 0,8 0,4

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 28 377,2 373,2

Summa finansiella anläggningstillgångar 377,2 373,2

Summa anläggningstillgångar 378,0 373,6

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 47,1 19,2

Övriga fordringar 0,1 0,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 0,4 0,2

Summa kortfristiga fordringar 47,5 19,5

Kassa och bank 3,2 42,5

Summa omsättningstillgångar 50,7 62,1

Summa tillgångar 428,7 435,7

Finansiella  
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Balansräkning för moderbolaget
MSEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018

Eget kapital och skulder

Eget kapital 19

Bundet eget kapital

Aktiekapital (83 880 A-aktier med kvotvärde 1 krona) 0,1 0,1

Fritt eget kapital

Överkursfond 53,8 53,8

Balanserat resultat 64,7 54,0

Årets resultat 47,8 30,6

Summa eget kapital 166,3 138,6

Obeskattade reserver 29 19,2 10,3

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 20 115,0 145,0

Övriga räntebärande skulder 20 – 8,3

Summa långfristiga skulder 115,0 153,3

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 20 38,5 30,0

Leverantörsskulder 0,5 0,1

Skulder till koncernföretag 78,3 85,3

Aktuella skatteskulder  7,2 6,1

Övriga skulder 22 0,4 10,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 3,3 1,2

Summa kortfristiga skulder 128,2 133,5

Summa eget kapital och skulder 428,7 435,7

Finansiella  
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Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget
Bundet 

eget 
kapital Fritt eget kapital

MSEK
Aktie

kapital
Överkurs

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2018 0,1 53,8 47,0 0,4 101,2

Årets totalresultat

Årets resultat – – – 30,6 30,6

Årets övrigt totalresultat – – – – –

Årets totalresultat – – – 30,6 30,6

Vinstdisposition – – 0,4 –0,4 –

Nyemission 0,0 – 6,7 – 6,7

Utgående eget kapital 31 december 2018 0,1 53,8 54,1 30,6 138,6

Ingående eget kapital 1 januari 2019 0,1 53,8 54,1 30,6 138,6

Årets totalresultat

Årets resultat – – – 47,8 47,8

Årets övrigt totalresultat – – – – –

Årets totalresultat – – – 47,8 47,8

Vinstdisposition – – 30,6 –30,6 –

Lämnade utdelningar – – –20,0 – –20,0

Nyemission – – – – –

Utgående eget kapital 31 december 2019 0,1 53,8 64,7 47,8 166,3

Finansiella  
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
MSEK Not 2019 2018

Den löpande verksamheten 30

Resultat efter finansiella poster 13,1 1,2

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,1 –

Betald inkomstskatt –4,6 –0,7

8,5 0,5

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar 4,3 26,1

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder –36,5 4,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten –23,7 31,3

Investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott – –0,1

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –0,5 –0,4

Förvärv av finansiella tillgångar –4,0 –98,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten –4,5 –98,7

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 6,7

Utdelning –20,0 –

Erhållna koncernbidrag /utdelning från dotterbolag 49,3 45,5

Upptagna lån – 190,0

Amortering av lån –40,4 –134,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –11,1 107,4

Årets kassaflöde –39,3 40,0

Likvida medel vid årets början 42,5 2,5

Likvida medel vid årets slut 3,2 42,5

Finansiella  
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper 

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

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper 
som koncernen utom i de fall som anges nedan under  
avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. 

(b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet 
av de finansiella rapporterna  
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-
ningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder
som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde består av derivat-
instrument.

(c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och  
för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna  
presenteras i svenska kronor. 

(d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella 
rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 
kräver att företagsledningen gör bedömningar och upp-
skattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. 
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen 
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i 
den period ändringen görs och framtida perioder om änd-
ringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämp-
ningen av IFRS som har en betydande inverkan på de 
finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan 
medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finan-
siella rapporter beskrivs närmare i not 32.

(e) Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper  
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de 
undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella 
rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare 
konsekvent tillämpats av koncernens företag.

(f) Ändrade redovisningsprinciper 
Consivo Group AB tillämpar från 1 januari 2019 IFRS i 
koncern redovisningen. Tidigare tillämpade koncernen Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Övergången till redovisning 
enligt IFRS har för koncernen redovisats enligt IFRS 1 och 
beskrivs i not 34 Förklaringar avseende övergång till IFRS. 

Jämförelsetalen för 2018 har räknats om i enlighet med IFRS. 
Den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal, tillämpas från  
1 januari 2018, koncernens övergångsdatum till IFRS.

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

(h) Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt 
väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Lång-
fristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som Consivo 
Group AB per rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt 
att välja att betala längre bort i tiden än tolv månader efter 
rapportperiodens slut. Har Consivo Group AB inte en sådan 
rätt per rapportperiodens slut – eller innehas skuld för handel 
eller förväntas skuld regleras inom den normala verksam-
hetscykeln – redovisas skuldbeloppet som kortfristig skuld.

(i) Rörelsesegmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
verksamhet som genererar intäkter och kostnader och för 
vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. 
Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets 
högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet 
samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet.  
Se not 3 för ytterligare beskrivning av indelningen och  
presentationen av rörelsesegment.

(j) Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv
(i) Dotterbolag
Dotterbolag är företag som står under ett bestämmande 
inflytande från Consivo Group AB. Bestämmande inflytande 
föreligger om Consivo Group AB har inflytande över  
investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig 
avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt 
inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. 
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, 
beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de 
facto control föreligger.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden 
innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotter-
bolagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvs-
analysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av 
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. 
Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter 
som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument  
eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt  
i årets resultat.
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Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt 
innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde 
på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som 
goodwill. När skillnaden är negativ, så kallat förvärv till lågt 
pris redovisas denna direkt i årets resultat.

Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar 
inte betalningar som avser reglering av tidigare affärsför-
bindelser. Denna typ av regleringar redovisas vanligtvis i 
resultatet.

I de fall förvärvet inte avser 100 procent av dotterbolaget 
uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det 
finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande 
inflytande. Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan 
bestämmande inflytandes andel av proportionella nettotill-
gångar alternativt att innehav utan bestämmande inflytande 
redovisas till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan 
bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet mellan 
de olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande 
inflytande kan göras förvärv för förvärv. 

Förvärvet som gjordes 2016 av Johdin-gruppen, där inne-
hav utan bestämmande inflytande uppgick till 15 procent har 
redovisats till innehav utan bestämmande inflytande i balans-
räkningen per 31 december 2018. Innehav utan bestämmande 
inflytande har förvärvats till 100 procent under 2019.

Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den dag 
då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare innehav 
värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas 
i årets resultat.

Kvarvarande innehav värderas till verkligt värde och värde-
förändringen redovisas i årets resultat när avyttringar leder 
till att bestämmande inflytande upphör.

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

(ii) Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimi-
neras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

(k) Utländsk valuta
(i) Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska 
miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redo-
visas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder 

som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till 
valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar 
och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till 
den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten 
för värdering till verkligt värde.

(ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive 
goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, 
omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta 
till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den 
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader 
i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en 
genomsnittskurs som utgör en approximation av de valuta-
kurser som förelegat vid respektive transaktions tidpunkt. 
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valuta omräkning  
av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och  
ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd 
omräkningsreserv. I det fall den utländska verksamheten inte 
är helägd fördelas omräkningsdifferensen till innehav utan 
bestämmande inflytande utifrån dess proportionella ägar-
andel. När bestämmande inflytande, betydande inflytande 
eller gemensamt bestämmande inflytande upphör för en 
utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga 
ackumulerade omräkningsdifferenserna, varvid de omklas-
sificeras från omräkningsreserven i eget kapital till årets 
resultat. I de fall avyttring sker men bestämmande inflytande 
kvarstår överförs proportionell andel av ackumulerade 
omräkningsdifferenser från omräkningsreserven till innehav 
utan bestämmande inflytande. 

Sedan 1 januari 2018, det vill säga tidpunkten för över-
gång till redovisning enligt IFRS, har omräkningsdifferenser 
redovisats i omräkningsreserven.

(l) Intäkter
Prestationsåtaganden och intäktsredovisningsprinciper
Intäkt värderas utifrån den ersättning som specificeras i 
avtalet med kunden netto efter fasta- och rörliga rabatter. 
Koncernen redovisar intäkten när kontroll över en vara eller 
tjänst överförs till kunden. Consivo Group har två huvudsakliga 
intäktsströmmar; försäljning av tjänst samt försäljning av 
produkt. 

Sälj-och marknadsföringstjänster
Företaget erbjuder sälj- och marknadsföringstjänster åt pro-
ducenter av varumärkesprodukter för den nordiska, (exklusive 
Island), dagligvaruhandels-, servicehandels-, storhushålls- 
och apoteksmarknaden. Transaktionspriset är angivet pris  
i avtalet. Transaktionspriset kan vara en fast ersättning, rörlig 
ersättning baserat på uppdragsgivarens omsättning eller  
en kombination av dessa. Transaktionspriset sätts utifrån  
det mest sannolika värdet. Intäkten ska redovisas över tid  
då kunden kontinuerligt erhåller och konsumerar nyttan  
i takt med att företaget presterar. Koncernen bedömer att 
kontrollen överförs löpande över tid och intäktsredovisningen 
sker linjärt över perioden. I de fall tjänsten utgörs av tillverk-
ning av marknadsföringsmaterial bedöms kunden ha nytta 
och kontroll av tjänsten när artikeln har producerats. 
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Produktförsäljning
Företagen har en intäktsström från försäljning av livsmedel 
till exempelvis grossister, restauranger, storkök och industri-
kunder samt försäljning till dagligvaruhandeln, service-
handeln och apotekshandeln. Transaktionspriset för varan 
är angivet pris i prislistan minskat med avtalsrabatter och 
specifika produktrabatter. Transaktionspriset sätts utifrån  
det mest sannolika värdet. Företagets intäkter från försäljning 
av livsmedel ska redovisas vid en tidpunkt då kriterierna för 
att redovisa intäkt över tid inte uppfylls. Intäkt tas när kunden 
har nytta och kontroll av produkten som bedöms ske efter 
leverans. 

Avtalstillgångar består av upplupna intäkter och avtals-
skulder består av förskott från kunder samt förutbetalda 
intäkter. 

(m) Leasing
När ett avtal ingås bedömer Koncernen om avtalet är, eller 
innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett 
leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss 
period bestämma över användningen av en identifierad 
tillgång i utbyte mot ersättning. 

Vid leasingavtalets början eller vid omprövning av ett 
leasingavtal som innehåller flera komponenter – leasing-  
och icke-leasingkomponenter – fördelar Koncernen ersätt-
ningen enligt avtalet till varje komponent baserat på det 
fristående priset. 

(i) Leasingavtal där Koncernen är leasetagare
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och 
en leasing skuld vid leasingavtalets inledningsdatum. 
Nyttjande rättstillgången värderas initialt till anskaffnings-
värde, vilket består av leasingskuldens initiala värde 
med tillägg för leasingavgifter som betalats vid eller före 
inlednings datumet plus eventuella initiala direkta utgifter. 
Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt från inlednings-
datumet till det tidigare av slutet av tillgångens nyttjande-
period och leasingperiodens slut, vilket i normalfallet för 
Koncernen är leasingperiodens slut. I de mer sällsynta fall 
då anskaffningsvärdet för nyttjanderätten återspeglar att 
Koncernen kommer att utnyttja en option att köpa den 
underliggande tillgången skrivs tillgången av till nyttjande-
periodens slut.

Leasingskulden – som delas upp i långfristig och kort-
fristig del – värderas initialt till nuvärdet av återstående 
leasing avgifter under den bedömda leasingperioden.  
Leasingperioden utgörs av den ej uppsägbara perioden 
med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid  
inledningsdatumet bedöms som rimligt säkert att dessa 
kommer att nyttjas.

Leasingavgifterna diskonteras med Koncernens marginella 
upplåningsränta, vilken utöver koncernens/företagets kredit-
risk återspeglar respektive avtals leasingperiod, valuta och 
kvalitet på underliggande tillgång som tänkt säkerhet.

Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter 
under bedömd leasingperiod:
• fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter,
• variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris 

(“rate”), initialt värderade med hjälp av det index eller  
pris (“rate”) som gällde vid inledningsdatumet.

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive 
period och reduceras med leasingbetalningarna. Ränte-
kostnaden beräknas som skuldens värde gånger  
diskonteringsräntan.

Leasingskulden för Koncernens lokaler med hyra som 
indexuppräknas beräknas på den hyra som gäller vid respek-
tive rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt justeras skulden 
med motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens 
redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens 
och tillgångens värde i samband med att ombedömning 
sker av leasingperioden. Detta sker i samband med att sista 
uppsägningsdatumet inom tidigare bedömd leasingperiod 
för lokalhyresavtal har passerats alternativt då betydelsefulla 
händelser inträffar eller omständigheterna på ett betydande 
sätt förändras på ett sätt som är inom Koncernens kontroll 
och påverkar den gällande bedömningen av leasingperioden.

För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader 
eller mindre eller med en underliggande tillgång av lågt 
värde, understigande 50 KSEK, redovisas inte någon 
nyttjande rättstillgång och leasingskuld. Leasingavgifter 
för dessa leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över 
leasing perioden. 

(n) Finansiella intäkter och kostnader
Koncernens finansiella intäkter och kostnader inkluderar:

• ränteintäkter,
• räntekostnader,
• utdelningar,
• valutakursvinster/-förluster på finansiella tillgångar och 

finansiella skulder,

Ränteintäkter eller räntekostnader redovisas enligt effektiv-
räntemetoden. Utdelningar redovisas i resultatet per det 
datum då koncernens rätt till betalning fastställs.

Effektivräntan är den ränta som exakt diskonterar de 
uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den 
förväntade löptiden för det finansiella instrumentet till:
• redovisat bruttovärde för den finansiella tillgången, eller 
• det upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden.

Ränteintäkter och räntekostnader beräknas genom tillämpning 
av effektivräntemetoden på det redovisade bruttovärdet för 
tillgången (när tillgången inte är kreditförsämrad) eller till 
det upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden. 
För finansiella tillgångar som har blivit kreditförsämrade 
efter det första redovisningstillfället beräknas ränteintäkter 
genom att tillämpa effektivräntan på den finansiella tillgångens 
upplupna anskaffningsvärde. Om tillgången inte längre är 
kreditförsämrad beräknas ränteintäkter åter genom tillämpning 
av effektivräntan på det redovisade bruttovärdet.

(o) Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då under-
liggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller  
i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas  
i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
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Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslu-
tade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell 
skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Tem-
porära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och 
inte heller för skillnad som uppkommit vid första redovis-
ningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv 
som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig 
redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte 
heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- 
och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom 
överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar 
sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas 
bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas 
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla tem-
porära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i 
den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. 
Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. 

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer 
vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när  
utdelningen redovisas som en skuld. 

(p) Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, övriga
fordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter,  
valutaterminer samt likvida medel. På skuldsidan återfinns 
skulder genom koncernens kreditfacilitet, tilläggsköpe-
skillingar, leverantörsskulder, övriga skulder, förutbetalda 
intäkter samt upplupna kostnader.

 (i) Redovisning i och borttagande från balansräkning, 
första värdering och kvittning
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas 
när de är utgivna. Övriga finansiella tillgångar och finansiella 
skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång (med undantag för kundfordringar 
som inte har en betydande finansieringskomponent) eller 
finansiell skuld värderas vid första redovisningstillfället till 
verkligt värde plus, när det gäller finansiella instrument som 
inte värderas till verkligt värde via resultatet, transaktions-
kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller  
emissionen. En kundfordran utan en betydande finansierings-
komponent värderas till transaktionspriset.

Koncernen tar bort en finansiell tillgång från balansräk-
ningen när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena 
från den finansiella tillgången upphör eller om den överför 
rätten att ta emot de avtalsenliga kassaflödena genom en 
transaktion i vilken i väsentlighet alla risker och fördelar med 
ägarskapet har överförts eller i vilken koncernen inte överför 

eller behåller i väsentlighet alla de risker och fördelar  
med ägarskap och den inte behåller kontrollen över den 
finansiella tillgången.

Koncernen bokar bort en finansiell skuld från balansräk-
ningen när de åtaganden som anges i avtalet fullgörs, annul-
leras eller upphör. Koncernen bokar också bort en finansiell 
skuld när de avtalsenliga villkoren modifieras och kassaflödena 
från den modifierade skulden är väsentligt annorlunda. I det 
fallet redovisas en ny finansiell skuld till verkligt värde baserat 
på de modifierade villkoren.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när 
det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp 
eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

(ii)  Klassificering och efterföljande värdering  
av finansiella tillgångar

Samtliga finansiella tillgångar - förutom koncernens innehav 
av valutaterminer - värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Detta eftersom de innehas inom ramen för en affärsmodell 
vars mål är att erhålla de avtalsenliga kassaflödena samtidigt 
som kassaflödena från tillgångarna endast utgörs av betal-
ningar av kapitalbelopp och ränta.

Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontrakts-
dagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid 
efterföljande omvärderingar. Vinster och förluster till följd 
av förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningens 
rörelseresultat i den period de uppstår. Derivatinstrument 
används i huvudsak för att skydda koncernens exponering 
mot fluktuationer i valutor. Koncernen tillämpar inte 
säkrings redovisning.

(iii)  Klassificering och efterföljande värdering  
av finansiella skulder

Finansiella skulder klassificeras antingen som värderade till 
upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultat-
räkningen. Koncernens skulder för tilläggsköpeskillingar 
hänförliga till rörelseförvärv redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Övriga finansiella skulder redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde.

(iiii) Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Koncernen redovisar reserver för förväntade kreditförluster 
på finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffnings-
värde. Förlustreserven för kundfordringar värderas till ett 
belopp motsvarande de förväntade kreditförlusterna för 
under hela fordrans löptid.

Kundfordringarnas nedskrivningsbehov fastställs utifrån 
historiska erfarenheter av kundförluster på liknande ford-
ringar. Kreditförlusterna värderas som nuvärdet av alla 
underskott i kassaflödena (det vill säga skillnaden mellan 
kassaflödena i enlighet med avtalet och det kassaflöde som 
koncernen förväntar sig att erhålla). 

Förlustreserven reducerar tillgångarnas värde i balans-
räkningen. 
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(q) Materiella anläggningstillgångar
(i) Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att 
utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring 
eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst 
eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering 
av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset 
och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta 
försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/-kostnad.

(ii) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod, mark skrivs inte av. Leasade tillgångar skrivs 
även de av över beräknad nyttjandeperiod eller, om den är 
kortare, över den avtalade leasingtiden.

Beräknade nyttjandeperioder:
– inventarier, verktyg och installationer       3 – 5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjande-
perioder omprövas vid varje års slut.

(r) Immateriella tillgångar
(i) Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassa-
genererande enheter och prövas minst årligen för ned-
skrivningsbehov (se redovisningsprincip w nedan). 

Vid förvärv som ägt rum före den 1 januari 2018 har good-
will, efter nedskrivningsprövning, redovisats till ett anskaff-
ningsvärde som motsvarar redovisat värde enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper. Klassificeringen och den 
redovisningsmässiga hanteringen av rörelseförvärv som 
inträffade före den 1 januari 2018 har inte omprövats enligt 
IFRS 3 vid upprättandet av koncernens öppningsbalans 
enligt IFRS per den 1 januari 2018.

(ii) Forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny veten-
skaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de 
uppkommer. Koncernen har för närvarande inga utgifter för 
forskning och utveckling.

(iii) Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen 
utgörs av patent och varumärken och redovisas till anskaff-
ningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) 
och eventuella nedskrivningar (se redovisningsprincip 
nedan).

Nedlagda kostnader för internt genererad goodwill och 
internt genererade varumärken redovisas i årets resultat när 
kostnaden uppkommer.

(iv) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar 
redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de 
ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika  
tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kost-
nadsförs när de uppkommer.

(v) Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över imma-
teriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida 
inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjande-
perioderna omprövas minst årligen. Goodwill och andra 
immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod 
eller som ännu inte är färdiga att användas prövas för ned-
skrivningsbehov årligen och dessutom så snart indikationer 
uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat 
i värde. Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjande-
perioder skrivs av från den tidpunkt då de är tillgängliga  
för användning. 

De beräknade nyttjandeperioderna är: 
– utvecklingsutgifter 5 år

(s) Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager 
beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden 
(FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet 
av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande 
plats och skick. 

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försälj-
ningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för 
upp skattade kostnader för färdigställande och för att åstad-
komma en försäljning. 

Förskott till leverantörer har tidigare år redovisats som 
varulager. Bolaget har i år ändrat detta och redovisar det 
under övriga fordringar. Förskott till leverantör uppgår  
till 0,5 MSEK per 31 december 2018 och 1,5 MSEK  
per 1 januari 2018.

(t)  Nedskrivningar av materiella och immateriella 
tillgångar

Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balans-
dag för att avgöra om det finns indikation på nedskrivnings-
behov. Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, 
andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjande-
period och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga 
för användning beräknas återvinningsvärdet dessutom 
årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende 
kassaflöden till en enskild tillgång, och dess verkliga värde 
minus försäljningskostnader inte kan användas, grupperas 
tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov till den 
lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende 
kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassa-
genererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning redovisas 
som kostnad i årets resultat. Då nedskrivningsbehov
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identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av 
enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till 
goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av 
övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter).

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

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

(u) Utbetalning av kapital till ägarna
(i) Utdelningar 
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman 
godkänt utdelningen.

(v) Ersättningar till anställda
(i) Kortfristiga ersättningar  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan  
diskontering och redovisas som kostnad när de  
relaterade tjänsterna erhålls.

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden  
för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en 
gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana 
betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda  
och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

(ii) Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer 
där koncernens förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken 
på den anställdes pension på de avgifter som företaget 
betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den 
kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det 
den anställde som bär den aktuariella risken (att ersätt-
ningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de 
investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att 
ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser 
avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att 
de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

(iii) Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar 
av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när 
företaget inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de  
anställda eller när företaget redovisar kostnader för om-
strukturering. Ersättningarna som beräknas bli reglerade 
efter tolv månader redovisas till dess nuvärde. Ersättningar 
som inte förväntas regleras helt inom tolv månader  
redovisas som långfristiga ersättningar. 

(w) Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det 
råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets 
storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas 
i balans räkningen när det finns en befintlig legal eller infor-
mell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och 
det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa upp-
skattningen av det som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden 
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom 
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en 
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknads-
bedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, 
de risker som är förknippade med skulden.

(i) Omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när det finns 
en fastställd utförlig och formell omstruktureringsplan, 
och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit 
offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida 
rörelsekostnader.
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Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt års-
redovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell  
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juri-
diska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings 
 utgivna uttalanden tillämpas. RFR 2 innebär att moder-
bolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska 
tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så 
långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggande lagen och med hänsyn till sambandet mellan  
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder-
bolagets finansiella rapporter.

Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget 
uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan 
rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödes-
analysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden

Dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktions-
utgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i 
dotterbolag. I koncernredovisningen redovisas transaktions-
utgifter hänförliga till dotterbolag direkt i resultatet när 
dessa uppkommer.

Kassa och bank
Under föregående räkenskapsår upprättades en cashpool 
i moderbolaget för SEK-konton i de svenska bolagen inom 
koncernen. Företaget har under föregående år felaktigt 
redovisat balansen på SEK-konton i respektive dotterbolag 
istället för att flytta upp dessa balanser till moderbolaget. 
Balansposten för Kassa och Bank för föregående år ökas 
med 38,3 MSEK och skulder till koncernföretag ökas med 
motsvarande belopp. I kassaflödet för moderbolaget ingår 
Cashpool-kontona i Likvida medel.

Justeringen påverkar även moderbolagets soliditet som 
för jämförelseåret 2018 minskar från 35 procent till 32 procent. 

Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för finansiella 
instrument. Delar av principerna i IFRS 9 är dock ändå till-
lämpliga – såsom avseende nedskrivningar, inbokning/ 
bortbokning och effektivräntemetoden för ränteintäkter  
och räntekostnader.

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar 
till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och  
finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets 
princip. För finansiella tillgångar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9:s nedskrivningsregler. 

Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna 
för operationell leasing.

Skatter
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade 
reserver utan uppdelning på eget kapital och uppskjuten 
skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen 
görs i moderbolaget på motsvarande sätt ingen fördelning 
av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 
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Intäktsströmmar
Koncernen generar intäkter från försäljning av sälj- och 
marknadsföringstjänster till nationella och internationella 
producenter av varumärkesprodukter och för den nordiska 
dagligvaruhandels- och servicehandels-, storhushålls- och 
apoteksmarknaden. Koncernen har även en intäktsström 
från försäljning av livsmedel till till exempel grossister, 
restauranger, storkök och industrikunder samt försäljning 
till dagligvaruhandeln, servicehandeln och apotekshandeln. 
Övriga intäkter består av kursvinster på fordringar/skulder 
av rörelsekaraktär samt vinst vid avyttring av anläggnings-
tillgångar.

MSEK 2019 2018

Koncernen

Intäkter från avtal med kunder 1 143,8 1 105,9

Övriga rörelseintäkter

Övriga intäkter 0,2 0,2

Summa intäkter 1 144,0 1 106,1

Fördelning av intäkter från avtal med kunder 
Fördelningen av intäkter från avtal med kunder på huvud-
sakliga geografiska marknader, samt fördelning mellan 
tjänsteintäkter (Sales & Marketing) och produktintäkter 
(Trade & Distribution) sammanfattas nedan. För beskrivning 
av rörelsesegmenten se not 3.

Koncernens rörelsesegment

Sales & Marketing Trade & Distribution Summa

MSEK 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Geografisk marknad

Sverige 333,9 350,4 536,2 507,2 870,1 857,6

Norge 128,0 116,8 – – 128,0 116,8

Finland 113,3 106,7 – – 113,3 106,7

Danmark 32,4 24,8 – – 32,4 24,8

Summa Intäkter från  
avtal med kunder

607,6 598,7 536,2 507,2 1 143,8 1 105,9

Kontraktsbalanser
Information om fordringar, avtalstillgångar och avtalsskulder 
från avtal med kunder sammanfattas nedan.

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Koncernen

Kundfordringar 121,2 126,2

Avtalstillgångar 12,8 9,0

Avtalsskulder 24,7 31,1

Avtalstillgångar redovisas som upplupna intäkter (se not 17) 
och hänför sig i första hand till koncernens rätt till ersättning 
för utfört men ej fakturerat arbete vid balansdagen avseende 
säljtjänster. Avtalstillgångarna överförs till fordringar när 
rättig heterna blir ovillkorliga, vilket vanligtvis sker när kon-
cernen utfärdar en faktura till kunden.

Avtalsskulder avser dels förskott från kunder 
5,4 (10,1) MSEK, som erhållits från kunden för marknads-
föringstjänster, dels förutbetalda intäkter 19,3 (21,0) MSEK, 
främst avseende koncernens säljtjänster (se not 23). 

Av de 31,1 MSEK som redovisas som avtalsskuld vid perio-
dens början har 28,9 MSEK redovisats som intäkt under 2019.
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Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer 
med den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande 
beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning 
av resurser och bedömning av rörelsesegmentets resultat.  
I koncernen har denna funktion identifierats som koncern-
ledningen. Indelningsgrunden är fördelningen mellan 
tjänster och produkter.

Segmentkonsolidering för Trade & Distribution samt  
Sales & Marketing görs i enlighet med K3. I rörelsesegmentens 
resultat har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster 
som kan fördelas på ett rimligt och tillförlitligt sätt.  
I kolumnen IFRS görs koncernens justeringar från K3 till IFRS. 

Koncernens rörelsesegment

Sales & 
Marketing

Trade & 
Distribution IFRS 1)

Koncern
gemensamt och 

elimineringar
Summa  

konsoliderat

MSEK 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Intäkter från externa kunder 607,6 598,7 536,2 507,2 – – – – 1 143,8 1 105,9

EBITDA 43,6 35,7 21,7 25,9 22,0 20,7 5,8 9,7 93,1 92,0

Avskrivningar –1,2 –1,2 –0,4 –0,2 –22,5 –20,9 –0,1 – –24,2 –22,3

Externa ränteintäkter 0,1 0,2 0,0 0,0 – – 0,1 0,0 0,2 0,2

Externa räntekostnader –0,1 –0,1 – – –0,9 –1,0 –4,4 –6,1 –5,4 –7,2

Resultat före skatt 42,7 35,0 21,3 25,5 –1,5 –1,2 –0,3 4,6 62,3 63,9

1)  Kolumnen ”IFRS” avser skillnader i redovisningsprinciper mellan K3 och IFRS. Skillnaderna i redovisningsprinciper mellan informationen avseende  
rörelsesegmenten och de principer som tillämpats vid upprättandet av de finansiella rapporterna består till störst del av ombokningar relaterade till  
IFRS 16 Leases samt IFRS 9 Finansiella instrument.

Information om större kunder
Under 2019 var 29 procent (28) av koncernens intäkter  
hänförliga till två kunder.

Under 2019 var det två kunder som stod för mer en  
10 procent av koncernens intäkter.

Under 2018 fanns en kund som stod för mer än  
10 procent av koncernens intäkter.

Dessa intäkter redovisas i rörelsesegmentet  
Trade & Distribution.

Geografiska områden

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Materiella anläggnings tillgångar

Sverige 2,1 1,4

Norge 0,7 0,9

Finland 0,4 0,8

Danmark – 0,1

3,2 3,2

Nyttjanderättstillgångar

Sverige 22,7 30,1

Norge 5,2 5,2

Finland 3,9 3,8

Danmark 4,5 1,8

36,3 40,9

Immateriella anläggnings tillgångar

Sverige 197,6 194,6

Norge 90,3 87,4

Finland 6,7 6,6

294,6 288,6
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2018
Förvärv av Mersalg-gruppen
Den 1 april 2018 förvärvade koncernen 100 procent av aktierna 
i Mersalg-gruppen AS för 96,3 MSEK. Mersalg-gruppen AS 
är onoterat och består av tre bolag, Mersalg AS, Meride AS 
och Merdemo AS. Mersalg-gruppen har en ledande position 
som tjänstebolag på den norska dagligvarumarknaden inom 
service områdena sälj, merchandising och butiksdemonstra-
tioner. Med detta förvärv har koncernen ytterligare stärkt sin 
ställning på marknaden.

Under de nio månaderna fram till 31 december 2018  
bidrog Mersalg-gruppen med 101,7 MSEK till koncernens  
intäkter och 18,5 MSEK till koncernens resultat efter skatt. 
Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2018, upp-
skattar företagsledningen att koncernens intäkter för 
räkenskaps året 2018 skulle ha uppgått till 1 139,6 MSEK och 
2018 års resultat efter skatt skulle ha uppgått till 50,1 MSEK. 

Effekter av förvärv 

MSEK

Det förvärvade företagets nettotillgångar 
vid förvärvstidpunkten:

Goodwill

Övriga immateriella tillgångar 0,4

Materiella anläggningstillgångar 1,1

Uppskjuten skattefordran 0,2

Kundfordringar och övriga fordringar 14,0

Likvida medel 20,9

Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder –20,9

Skatteskuld –10,4

Netto identifierbara tillgångar och skulder 5,3

Koncerngoodwill 91,0

Överförd ersättning 96,3

Goodwill
Den goodwill som uppstod vid förvärvet beror främst på att 
Consivo erhåller en väl lämpad organisation för att fortsätta 
driva verksamheten vidare på den norska dagligvarumarkna-
den med en övergripande förmåga att vara en viktig partner 
för varumärkesägare på norska dagligvarumarknaden.  
Mersalgbolagen har en erfaren ledning, effektiv organisation 
och genom personalen, en samlad förmåga att utföra de 
tjänster som företagen erbjuder. 

Förvärvsrelaterade utgifter 
Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 1,9 MSEK och avser 
arvoden till konsulter i samband med due diligence. Dessa 
utgifter har redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport 
över resultat och övrigt totalresultat.

Förvärvade fordringar
Verkligt värde på kundfordringar uppgår till 14,0 MSEK. 
Fordringarnas bruttobelopp uppgår till 14,0 MSEK varav  
allt bedöms bli reglerat. 

Överförd ersättning

MSEK

Likvida medel 85,6

Säljarrevers 10,7

Total överförd ersättning 96,3

2019
Förvärv av Bry Dig AB
Den 11 oktober 2019 förvärvade koncernen 100 procent av 
aktierna i Bry Dig AB för 4 MSEK. Bry Dig AB är ett onoterat 
bolag som köper in och säljer produkter inom livsmedels-
branschen.

Under de tre månaderna fram till 31 december 2019 
bidrog dotterföretaget med 3,7 MSEK till koncernens intäkter 
och –0,1 MSEK till koncernens resultat efter skatt. Om 
förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2019, uppskattar 
företags ledningen att koncernens intäkter skulle ha uppgått 
till 1 155,9 MSEK och årets resultat efter skatt skulle ha  
uppgått till 48,0 MSEK.

Effekter av förvärv 

MSEK

Det förvärvade företagets nettotillgångar 
vid förvärvstidpunkten

Varulager 1,1

Skattefordran 0,0

Kundfordringar och övriga fordringar 2,9

Likvida medel 0,3

Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder –3,3

Netto identifierbara tillgångar och skulder 1,0

Koncerngoodwill 3,0

Överförd ersättning 4,0

Goodwill
I goodwillvärdet ingår värdet av företagets marknads-
position samt distributionskanaler. 

Förvärvsrelaterade utgifter
Inga förvärvsrelaterade utgifter finns.

Överförd ersättning
MSEK

Likvida medel 4,0

Total överförd ersättning 4,0

Förvärv av minoritet i Mainostoimisto Johdin OY
Under 2019 har resterande del (15 procent) av Mainostoimisto 
Johdin OY förvärvats av koncernen för 3,5 MSEK. Koncernen 
äger nu 100 procent i dotterbolaget. Förvärvet har redovisats 
över eget kapital som en transaktion mellan ägarna med en 
effekt på eget kapital hänförlig till moder bolagets aktieägare 
om –0,8 MSEK.
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Könsfördelning i företagsledningen
31 dec 2019 

Andel kvinnor, %
31 dec 2018 

Andel kvinnor, %

Moderbolaget

Styrelsen 17 17

Övriga ledande 
befattningshavare 0 0

Koncernen

Styrelser 0 10

Övriga ledande 
befattningshavare 16 18

Not 5  Övriga rörelseintäkter

MSEK 2019 2018

Koncernen

Vinst vid försäljning av  
anläggningstillgångar 0,1 –

Övrigt 0,1 0,2

0,2 0,2

Not 6 Övriga rörelsekostnader

MSEK 2019 2018

Koncernen

Kursförluster på fordringar/
skulder av rörelsekaraktär –1,5 –0,9

–1,5 –0,9

Not 7 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Kostnader för ersättningar till anställda
MSEK 2019 2018

Koncernen

Löner och ersättningar m.m. 287,4 282,2

Pensionskostnader, avgifts-
baserade planer  
(se vidare not 21) 24,4 24,2

Sociala avgifter 57,5 54,9

369,4 361,3

Medelantalet anställda

2019
varav 
män 2018

varav 
män

Moderbolaget

Sverige 4 3 3 2

Totalt moderbolaget 4 3 3 2

Dotterföretag

Sverige 282 158 265 145

Norge 122 36 159 37

Danmark 26 15 27 15

Finland 175 54 207 48

Totalt i dotterföretag 605 263 658 245

Koncernen totalt 609 266 661 247
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Not 7 Anställda, personalkostnader och ledande  
befattningshavares ersättningar, forts.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan 
ledande befattningshavare och övriga anställda 
samt sociala kostnader i moderbolaget

2019

MSEK
Styrelse

och vd
Övriga

anställda

Löner och andra 
ersättningar 2,7 5,3

 varav tantiem o.d. – –

Moderbolaget totalt 2,7 5,3

 varav tantiem o.d. – –

Pensionskostnader 0,6 1,2

Sociala kostnader inklusive pensionskostnader uppgår till  
4,8 MSEK.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan 
ledande befattningshavare och övriga anställda 
samt sociala kostnader i moderbolaget

2018

MSEK
Styrelse  

och vd
Övriga

anställda

Löner och andra 
ersättningar 3,1 0,8

 varav tantiem o.d. – –

Moderbolaget totalt 3,1 0,8

 varav tantiem o.d. – –

Pensionskostnader 0,8 0,2

Sociala kostnader inklusive pensionskostnader uppgår till 2,5 MSEK.

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt pensionsförpliktelser 
för ledande befattningshavare i koncernen

2019 2018

MSEK Styrelse och vd Styrelse och vd

Koncernen

Löner och andra ersättningar 14,4 14,7

 varav tantiem o.d. 0,1 –

Pensionskostnader 1,7 3,0
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Not 8 Leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncernen leasar främst bilar och lokaler. Inga leasingavtal 
innehåller kovenanter eller andra begränsningar utöver 
säkerheten i den leasade tillgången.

Nyttjaderättstillgångar

MSEK Fastigheter Bilar Totalt

Avskrivningar  
under året 2018 –6,7 –14,2 –20,9

Utgående balans  
31 december 2018 16,9 23,9 40,9

Avskrivningar under 
året 2019 – 7,1 – 15,5 – 22,6

Utgående balans 
31 december 2019 11,5 24,8 36,3

Leasingskulder

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Leasingskulder som ingår i 
balansräkningen

Kortfristiga leasingskulder 20,4 19,4

Långfristiga leasingskulder 13,8 19,0

34,1 38,4

För löptidsanalys av leasingskulderna, se not 25 Finansiella 
risker och riskhantering i avsnittet om likviditetsrisk.

Belopp redovisade i resultatet

MSEK 2019 2018

Ränta på leasingskulder –0,9 –1,0

Avskrivningar –22,6 –20,9

Variabla leasingavgifter som 
inte ingår i leasingskulden –0,3 –0,2

Kostnader för korttidsleasing –4,4 –4,1

Kostnader för leasar av lågt 
värde, ej korttidsleasing  
av lågt värde –1,0 –0,9

Tillkommande nyttjanderättstillgångar under 2019 uppgick 
till 26,8 MSEK (21,5 MSEK för 2018). I detta belopp ingår 
anskaffningsvärdet för under året nyanskaffade nyttjande-
rätter samt tillkommande belopp avseende nyttjanderätter i 
förvärvade bolag. 

Belopp redovisade i rapporten över kassaflöden 

MSEK 2019 2018

Summa kassautflöden  
hänförliga till leasingavtal –28,7 –23,7

Ovanstående kassautflöde inkluderar såväl belopp för 
leasingavtal som redovisas som leasingskuld, som belopp 
som betalas för variabla leasingavgifter, korttidsleasing och 
leasar av lågt värde.

Fastighetsleasing
Koncernens hyresavtal för kontorslokaler och lager består i 
huvudsak av ej uppsägningsbara hyresperioder om 3 år, som 
förlängs med ytterligare hyresperioder om 3 år om koncernen 
inte säger upp avtalet med 3 till 9 månaders uppsägningstid. 
För kontor bedömer koncernen i majoriteten av fallen att 
det inte är rimligt säkert att avtalen kommer att förlängas 
bortom den första perioden – det vill säga leasingperioden 
bedöms vanligen till en period. Dom flesta leasingavtal 
innehåller leasingavgifter som baseras på förändringar i 
lokala prisindex. Dessa belopp fastställs årligen. 

För lager har koncernen i huvudsak bedömt att en förläng-
ningsperiod kommer att utnyttjas där en redovisad leasing-
skuld för dessa avtal uppgår till 3,5 MSEK.

Övriga leasingavtal
Koncernen leasar fordon och utrustning med leasingperioder 
på vanligtvis 3 år. I vissa fall har Koncernen en möjlighet 
att köpa tillgången vid leasingperiodens slut. I andra fall 
garanterar Koncernen den leasade tillgångens restvärde vid 
leasingperiodens slut. Förlängningsoptioner förekommer 
endast i oväsentlig omfattning.

Koncernens korttidsleasingavtal utgörs främst av mindre 
lager som har en uppsägningstid på under 1 år vanligtvis 
på 3 månader. Även hyra avseende kontorshotell där 
uppsägnings tiden är mindre än 1 år räknas som korttids-
leasing. 

Koncernen leasar även kontors- och IT-utrustning med 
leasingperioder på ett till tre år. Dessa leasingavtal är främst 
leasar av lågt värde. Koncernen har valt att inte redovisa 
nyttjanderättstillgångar och leasingskulder för dessa  
leasingavtal av lågt värde samt korttidsleasing. 

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar 
MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Moderbolaget

Inom ett år 0,2 0,3

Mellan ett år och fem år 0,0 0,9

Längre än fem år – –

Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal 
MSEK 2019 2018

Moderbolaget

Minimileaseavgifter – 0,2

Variabla avgifter – –

Totala leasingkostnader – 0,2
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Not 9 Arvode och kostnadsersättning 
till revisorer

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
MSEK 2019 2018

Koncernen

KPMG AB

Revisionsuppdrag 1,2 1,1

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

Andra uppdrag 1,4 –

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag – 0,1

Moderbolaget

KPMG AB

Revisionsuppdrag 0,2 0,2

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

Andra uppdrag 1,4 –

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och 
koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning samt revision och 
annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse 
eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det 
ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbets-
uppgifter. 

Andra uppdrag 2019 avser framförallt konsulttjänster vid 
koncernens övergång från K3 till IFRS (se ovan under ändrade 
redovisningsprinciper) samt processutveckling.

Not 10 Finansnetto

MSEK 2019 2018

Koncernen

Likvida medel – ränteintäkter 0,2 0,2

Netto valutakursvinster – 1,1

Summa 0,2 1,3

Finansiella skulder redovisat  
till upplupet anskaffnings värde 
– räntekostnader –4,5 –6,2

Leasingskulder – räntekostnad –0,9 –1,0

Netto valutakursförluster –1,2 –

Övriga finansiella kostnader –0,2 –

Finansiella kostnader – övrigt –6,8 –7,2

Finansnetto redovisat  
i resultatet –6,6 –5,9

MSEK 2019 2018

Moderbolaget

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter

Ränteintäkter, övriga 0,1 0,0

Valutakursförändringar – 1,5

Summa 0,1 1,5

Räntekostnader och liknande 
resultat poster

Räntekostnader, koncernföretag –0,4 –0,1

Räntekostnader, övriga –4,4 –6,1

Netto valutakursförluster –1,2 –

Övriga finansiella kostnader –0,1 –0,4

Summa –6,1 –6,7

Not 11  Bokslutsdispositioner

MSEK 2019 2018

Moderbolaget

Periodiseringsfond,  
årets avsättning –8,9 –9,6

Periodiseringsfond,  
årets återföring – –

Erhållet koncernbidrag 49,3 45,5

Summa 40,4 35,8
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Not 12 Skatter

Redovisat i rapporten över resultat och övrigt  
totalresultat/rapport över resultat
MSEK 2019 2018

Koncernen

Aktuell skattekostnad (–) 
[/skatteintäkt (+)]

Årets skattekostnad  
[/skatteintäkt] –13,6 –13,8

Justering av skatt  
hänförlig till tidigare år – –

–13,6 –13,8

Uppskjuten skattekostnad (–) 
[/skatteintäkt (+)]

Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader –0,7 –1,6

Uppskjuten skattekostnad  
till följd av utnyttjande av 
tidigare aktiverat skattevärde  
i underskottsavdrag – 0,1

–0,7 –1,5

Totalt redovisad skatte
kostnad i koncernen –14,3 –15,4

Moderbolaget
MSEK 2019 2018

Aktuell skattekostnad (–) 
[/skatteintäkt (+)]

Årets skattekostnad 
 [/skatteintäkt] –5,7 –6,4

–5,7 –6,4

Totalt redovisad skatte
kostnad i moderbolaget –5,7 –6,4

Avstämning av effektiv skatt
MSEK 2019 2018

Koncernen

Resultat före skatt 62,3 63,9

Skatt enligt gällande  
skattesats för moderbolaget –13,3 –14,1

Effekt av andra skattesatser  
för utländska dotterföretag –0,1 –0,5

Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader –0,6 –0,3

Skatteeffekt av  
ej skattepliktiga intäkter – 0,1

Skatteeffekt av ökning av 
underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering  
av uppskjuten skatt –0,3 0,3

Skatteeffekt av schablonränta 
på periodiseringsfond –0,1 0,0

Övrigt 0,1 –1,0

Redovisad effektiv skatt –14,3 –15,4

MSEK 2019 2018

Moderbolaget

Resultat före skatt 53,5 37,0

Skatt enligt gällande  
skattesats för moderbolaget –11,4 –8,1

Skatteeffekt av  
ej avdragsgilla kostnader –0,1 –0,1

Skatteeffekt av  
ej skattepliktiga intäkter 5,8 1,8

Skatteeffekt av schablonränta 
på periodiseringsfond 0,0 –

Redovisad effektiv skatt –5,7 –6,4
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Not 12 Skatter forts.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

MSEK
Balans per  
1 jan 2019

Redovisat i 
årets 

resultat

Redovisat i 
övrigt 

totalresultat
Redovisat i 

eget kapital

Förvärv/ 
Avyttring 
av rörelse

Balans per 
31 dec 2019

Koncernen

Kundfordringar 0,3 0,3 – – – 0,6 

Periodiseringsfonder –10,9 –0,9 – – – –11,8 

Övrigt 0,1 –0,2 – – – –0,0 

Utnyttjande av underskottsavdrag – – – – – 0,0 

Aktivering av underskottsavdrag 0,2 – – – – 0,2 

–10,3 –0,7 – – – –11,0 

MSEK
Balans per  
1 jan 2018

Redovisat i 
årets 

resultat

Redovisat i 
övrigt 

totalresultat
Redovisat i 

eget kapital

Förvärv/ 
Avyttring 
av rörelse

Balans per 
31 dec 2018

Koncernen

Kundfordringar – 0,2 – – 0,1 0,3

Periodiseringsfonder –9,2 –1,7 – – – –10,9

Övrigt – – – – 0,1 0,1

Utnyttjande av underskott savdrag – – – – – –

Aktivering av underskottsavdrag 0,3 –0,1 – – – 0,2

–8,9 –1,7 – – 0,3 –10,3

Utgående uppskjuten skatt

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Uppskjuten skattefordran 0,7 0,6

Uppskjuten skatteskuld –11,8 –10,9

–11,0 –10,3

Förändrad skattesats
Från och med 1 januari 2019 är skattesatsen i Sverige 21,4 procent för företag med räkenskapsår  
som börjar 1 januari 2019 eller senare. 

Skattesatsen sänks till 20,6 procent för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 eller senare.
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Not 13 Immateriella anläggningstillgångar

Internt utvecklade 
 immateriella tillgångar

Förvärvade immateriella 
tillgångar

MSEK
Utvecklings

utgifter

Övriga 
teknik

/kontrakts
baserade
tillgångar Goodwill Totalt

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 jan 2018 2,0 1,6 242,9 246,5

Rörelseförvärv 0,5 – 91,0 91,5

Övriga investeringar 0,4 – – 0,4

Avyttringar och utrangeringar – – –1,0 –1,0

Omklassificeringar 1,2 – – 1,2

Årets valutakursdifferenser –0,1 – –3,5 –3,6

Utgående balans 31 dec 2018 4,0 1,6 329,4 335,0

Ingående balans 1 jan 2019 4,0 1,6 329,4 335,0

Rörelseförvärv – – 3,0 3,0

Internt utvecklade tillgångar – – – –

Övriga investeringar 0,5 – – 0,5

Årets valutakursdifferenser – – 3,2 3,2

Utgående balans 31 dec 2019 4,5 1,6 335,6 341,7

Ackumulerade av och nedskrivningar

Ingående balans 1 jan 2018 –0,7 –1,6 –43,2 –45,5

Rörelseförvärv –0,1 – – –0,1

Avyttringar och utrangeringar – – 1,0 1,0

Årets avskrivningar –0,6 – – –0,6

Årets valutakursdifferenser –1,2 – 0,0 –1,2

Utgående balans 31 dec 2018 –2,6 –1,6 –42,2 –46,4

Ingående balans 1 jan 2019 –2,6 –1,6 –42,2 –46,4

Omklassificeringar 0,2 – – 0,2

Årets avskrivningar –0,7 – – –0,7

Årets valutakursdifferenser – – –0,2 –0,2

Utgående balans 31 dec 2019 –3,1 –1,6 –42,4 –47,1

Redovisade värden

Per 1 jan 2018 1,4 – 199,7 201,1

Per 31 dec 2018 1,4 – 287,2 288,6

Per 1 jan 2019 1,4 – 287,2 288,6

Per 31 dec 2019 1,4 – 293,2 294,7

Alla immateriella tillgångar, utom goodwill, skrivs av. För information om avskrivningar,  
se redovisningsprinciperna i not 1.
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Not 13 Immateriella anläggningstillgångar, forts

Internt utvecklade 
 immateriella tillgångar

MSEK
Utvecklings

utgifter Totalt

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 jan 2018 – –

Övriga investeringar 0,4 0,4

Utgående balans 31 dec 2018 0,4 0,4

Ingående balans 1 jan 2019 0,4 0,4

Övriga investeringar 0,5 0,5

Utgående balans 31 dec 2019 0,9 0,9

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 jan 2018 – –

Årets avskrivningar – –

Utgående balans 31 dec 2018 – –

Ingående balans 1 jan 2019 – –

Årets avskrivningar –0,1 –0,1

Utgående balans 31 dec 2019 –0,1 –0,1

Redovisade värden

Per 1 jan 2018 – –

Per 31 dec 2018 0,4 0,4

Per 1 jan 2019 0,4 0,4

Per 31 dec 2019 0,8 0,8

Goodwill fördelat på kassagenererande enheter

MSEK
31 dec 2019

Redovisat värde
31 dec 2018

Redovisat värde
1 jan 2018 

Redovisat värde

Trade & Distribution 100,0 97,0 97,0

Sales & Marketing 193,1 190,1 102,7

293,2 287,2 199,7
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Not 13 Immateriella anläggningstillgångar, forts

Nedskrivningsprövning för goodwill
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen eller oftare om indikation finns på värdenedgång. 
Nedskrivningsprövningen för enheterna baserades på beräkning av nyttjandevärde. Detta värde bygger 
på kassaflödesberäkningar, varav de första året baseras på budgeten som fastställts av företagsledningen. 
Kassaflöden år 2–5 har en tillväxttakt på 3 procent De kassaflöden som beräknats efter de första fem 
åren har baserats på en årlig tillväxttakt på 2 procent (2), vilket motsvarar den långsiktiga tillväxttakten 
på enheternas marknader. De beräknade kassaflödena har nuvärdeberäknats med en diskonterings ränta 
på 11,7 procent (11,7) före skatt. Antaganden som är viktiga i den femåriga affärsprognosen beskrivs i 
uppställningen nedan. Prövningen av nedskrivningsbehov görs i november/december varje år, efter att 
budget och affärsplaner för kommande år har fastställts. Goodwillprövningen har inte föranlett någon 
nedskrivning.

Viktiga variabler Metoder för att skatta värden

Marknadsandel och –tillväxt Omsättningstillväxten bedöms ligga något över riksbankens långsiktiga 
inflationsmål om 2 procent. Koncernen har estimerat tillväxttakten till  
3 procent baserat på tidigare erfarenheter, ledningens förväntningar 
 på marknadsutvecklingen och förväntad global marknadstillväxt. 

EBITDA Resultatet före finansnetto, skatt och avskrivningar bedöms baserat på 
affärs planer och prognoser under en period på fem år. 

Diskonteringsränta Diskonteringsräntan är framtagen genom en vägd genomsnittlig kapital-
kostnad för den bransch som koncernen verkar inom och återspeglar 
aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de 
risker som särskilt avser den tillgång för vilka de framtida kassaflödena  
inte har justerats.
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Not 14 Materiella anläggningstillgångar

MSEK

Inventarier,
verktyg och

installationer Totalt

Koncernen

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2018 3,1 3,1

Rörelseförvärv 8,0 8,0

Övriga förvärv 1,4 1,4

Valutakursdifferenser 0,0 0,0

Utgående balans 31 december 2018 12,6 12,6

Ingående balans 1 januari 2019 12,6 12,6

Övriga förvärv 1,1 1,1

Avyttringar –0,1 –0,1

Valutakursdifferenser 0,3 0,3

Utgående balans 31 december 2019 13,8 13,8

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2018 –1,9 –1,9

Rörelseförvärv –6,9 –6,9

Årets avskrivningar –0,7 –0,7

Valutakursdifferenser 0,1 0,1

Utgående balans 31 december 2018 –9,4 –9,4

Ingående balans 1 januari 2019 –9,4 –9,4

Årets avskrivningar –0,8 –0,8

Valutakursdifferenser –0,4 –0,4

Utgående balans 31 december 2019 –10,6 –10,6

Redovisade värden

Per 1 jan 2018 1,3 1,3

Per 31 dec 2018 3,2 3,2

Per 1 jan 2019 3,2 3,2

Per 31 dec 2019 3,2 3,2
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Not 15 Långfristiga fordringar

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Koncernen

Långfristiga fordringar som är 
anläggningstillgångar

Lämnade depositioner Tullverket 0,7 0,5

Depositioner hyrda lokaler 0,3 0,2

1,0 0,7

Not 16 Varulager

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Koncernen

Färdiga varor och handelsvaror 26,0 20,4

26,0 20,4

I kostnad för handelsvaror för koncernen ingår nedskrivning 
av varulager med 1,2 MSEK (0,9 MSEK). Ingen återföring 
av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts. 

Not 17 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Koncernen

Hyra 0,1 0,2

Försäkring 0,3 0,2

Upplupna intäkter 12,8 9,0

Övriga förutbetalda kostnader 4,1 5,1

17,3 14,5

Moderbolaget

Förutbetalda kostnader 0,4 0,2

0,4 0,2

Not 18 Likvida medel

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Koncernen

Följande delkomponenter ingår  
i likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 39,7 33,3

Tillgodohavande på koncernkonto 
hos moderföretaget – 42,4

Summa Likvida medel 39,7 75,7

Kortfristiga placeringar,  
jämställda med likvida medel – 0,1
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Not 19 Eget kapital

Aktiekapital
Tusen aktier 31 dec 2019 31 dec 2018

Emitterade per 1 januari 83 880 80 879

Kontantemission – 3 001

Emitterade per 31 december 
– betalda 83 880 83 880

Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1 kr och har lika rätt till 
andel i bolagets tillgångar och resultat.

Aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman 
med en röst per aktie. 

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksam-
hetsåret 2019.

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser 
som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från 
utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella 
rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens  
finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och 
koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska 
kronor. 

Moderbolaget
Fritt eget kapital
Överkursfond och balanserade vinstmedel utgör tillsammans 
med årets resultat fritt eget kapital, det vill säga det belopp 
som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, ska ett belopp motsvarande 
det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till 
överkursfonden. Belopp som tillförts överkurs fonden från 
och med 1 januari 2006 ingår i fritt eget kapital.

Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balan-
serade vinstmedel och resultat efter avdrag för under året 
lämnad vinstutdelning.

Not 20 Räntebärande skulder

I det följande framgår information om företagets avtals-
mässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer 
information om företagets exponering för ränterisk och risk 
för valutakursförändringar hänvisas till not 25.

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Koncernen

Långfristiga skulder

Banklån 115,3 145,4

Lån till kreditgivare – 8,3

115,3 153,8

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av banklån 30,0 30,0

Kortfristig lån till kreditgivare 8,6 –

38,6 30,0
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Villkor och återbetalningstider
Villkor och återbetalningstider se tabell nedan.

2019

MSEK Valuta
Nominell 
ränta, % Förfall

Nominellt 
värde

Redovisat 
värde

Banklån SEK 2,60 < 1 år 30,0 30,0

Banklån SEK 2,60 >1–5 år 115,0 115,0

Lån till kreditgivare SEK 2,50 < 1 år 8,6 8,6

Lån till kreditgivare EUR 1,95 >1–5 år 0,3 0,3

Leasingskulder DKK 2,50 < 1 år 2,2 2,2

Leasingskulder DKK 2,50 >1–5 år 2,2 2,2

Leasingskulder EUR 2,50 < 1 år 1,7 1,7

Leasingskulder EUR 2,50 >1–5 år 2,1 2,1

Leasingskulder NOK 2,50 < 1 år 2,8 2,8

Leasingskulder NOK 2,50 >1–5 år 2,1 2,1

Leasingskulder SEK 2,50 < 1 år 13,7 13,7

Leasingskulder SEK 2,50 >1–5 år 7,4 7,4

Totala räntebärande skulder 187,9 187,9

2018

MSEK Valuta
Nominell  
ränta, % Förfall

Nominellt 
värde

Redovisat 
värde

Banklån SEK 2,50 < 1 år 30,0 30,0

Banklån SEK 2,50 >1–5 år 145,0 145,0

Lån till kreditgivare SEK 2,50 >1–5 år 8,7 8,7

Leasingskulder DKK 2,50 < 1 år 1,5 1,5

Leasingskulder DKK 2,50 >1–5 år 0,1 0,1

Leasingskulder EUR 2,50 < 1 år 2,4 2,4

Leasingskulder EUR 2,50 >1–5 år 1,1 1,1

Leasingskulder NOK 2,50 < 1 år 3,0 3,0

Leasingskulder NOK 2,50 >1–5 år 1,9 1,9

Leasingskulder SEK 2,50 < 1 år 12,6 12,6

Leasingskulder SEK 2,50 >1–5 år 15,7 15,7

Totala räntebärande skulder 222,1 222,1

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Moderbolaget

Långfristiga skulder

Banklån 115,3 145,0

Lån till kreditgivare – 8,3

115,3 153,3

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av banklån 30,0 30,0

Kortfristig lån till kreditgivare 8,5 –

38,5 30,0
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MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Koncernen

Avsättningar som är kortfristiga 
skulder

Kostnader för omstrukturerings-
åtgärder – 3,8

Totalt – 3,8

  Varav total långfristig  
del av avsättningarna – –

  Varav total kortfristig  
del av avsättningarna – 3,8

Förändring av avsättningar
MSEK 2019 2018

Koncernen

Totalt redovisat värde vid 
periodens ingång 3,8 –

Avsättningar som gjorts  
under perioden – 3,8

Belopp som tagits i anspråk  
under perioden –3,8 –

Totalt redovisat värde vid 
periodens utgång – 3,8

Omstrukturering 
Under räkenskapsåret 2018 gjordes en avsättning med  
3,8 MSEK för att täcka kostnader för att omstrukturera sälj-
kårer. De beräknade kostnaderna bygger på en detaljerad 
plan som har överenskommits mellan  företags ledning och 
de anställdas representanter.  Omstruktureringen har  
avslutats under 2019.

Not 22 Övriga skulder

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Koncernen

Övriga kortfristiga skulder

Skulder avseende moms och 
uppbörd 29,1 33,5

Valutaterminer som används för 
säkring 2,7 0,9

Säljarrevers – 10,2

Tilläggsköpeskilling 1,2 –

Övriga skulder 0,2 –

33,2 44,7

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Moderbolaget

Övriga kortfristiga skulder

Säljarrevers – 10,2

Övriga kortfristiga skulder 0,4 0,6

0,4 10,8

Not 23 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Koncernen

Upplupna löner, semesterlöner 
och sociala kostnader 41,4 44,4

Förutbetalda intäkter 19,3 21,0

Övriga upplupna kostnader 12,3 9,8

73,0 75,2

Moderbolaget

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Moderbolaget

Upplupna löner, semesterlöner 
och sociala kostnader 2,4 0,9

Övriga upplupna kostnader 0,9 0,3

3,3 1,2
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Not 24 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde samt kategoriindelning

Verkligt värde
I tabellen anges finansiella tillgångar respektive skulder som värderas till verkligt värde via resultatet (värderade 
enligt fair value option och innehav för handelsändamål) och finansiella tillgångar och skulder värderade till 
anskaffningsvärde i två gemensamma kolumner.

(a) Klassificering och verkligt värde samt nivå i värderingshierarkin
Redovisat värde 2019

MSEK Not

Obligatoriskt 
värderade till
verkligt värde
via resultatet

Finansiella 
tillgångar

värderade till
upplupet  

anskaffnings
värde

Finansiella 
skulder

värderade till
upplupet  

anskaffnings
värde Totalt

Koncernen

Finansiella tillgångar som inte  
redovisas till verkligt värde

Övriga långfristiga fordringar 15 – 1,0 – 1,0

Kundfordringar 25 – 121,2 – 121,2

Likvida medel 18 – 39,7 – 39,7

– 161,9 – 161,9

Finansiella skulder värderade  
till verkligt värde

Valutaterminer 22 2,7 – – 2,7

2,7 – – 2,7

Finansiella skulder som inte  
redovisas till verkligt värde

Banklån 20 – – 145,3 145,3

Lån till kreditgivare 20 – – 8,6 8,6

Leverantörsskulder – – 53,3 53,3

Övriga skulder 22 – – 30,5 30,5

– – 237,7 237,7
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Not 24 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde samt kategoriindelning, forts.

(a) Klassificering och verkligt värde samt nivå i värderingshierarkin
Redovisat värde 2018

MSEK Not

Obligatoriskt 
värderade till
verkligt värde
via resultatet

Finansiella 
tillgångar

värderade till
upplupet  

anskaffnings
värde

Finansiella 
skulder

värderade till
upplupet  

anskaffnings
värde Totalt

Koncernen

Finansiella tillgångar som inte  
redovisas till verkligt värde

Övriga långfristiga fordringar 15 – 0,7 – 0,7

Kundfordringar 25 – 126,2 – 126,2

Likvida medel 18 – 75,7 – 75,7

– 203,5 – 203,5

Finansiella skulder värderade  
till verkligt värde

Valutaterminer 22 0,9 – – 0,9

0,9 – – 0,9

Finansiella skulder som inte  
redovisas till verkligt värde

Banklån 20 – – 175,4 175,4

Lån till kreditgivare 20 – – 8,3 8,3

Leverantörsskulder – – 51,1 51,1

Övriga skulder 22 – – 43,8 43,8

– – 278,7 278,7

Bolaget har gjort terminssäkringar i EUR, USD och DKK. Terminssäkringarna har bokförts till dess verkliga värde på 
balansdagen. Värdet redovisas bland övriga kortfristiga skulder - not 22. Samtliga valutaterminer är hänförliga till 
nivå 2 i verkligt värde-hierarkin. 

Redovisat värde på kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder utgör 
en rimlig approximation av verkligt värde. Verkligt värde på valutaterminer baseras på notering från motpart per 
balansdagen.
 
Moderbolaget
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 9 med avseende på sina finansiella instrument. Samtliga fordringar och skulder 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde och när förfallotiden är kort till nominellt belopp. Moderbolaget innehar 
inga derivat och inga egetkapitalinstrument.
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Not 25 Finansiella risker och riskhantering

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. 
• Likviditetsrisk
• Marknadsprisrisk
• Kreditrisk

Ramverk för finansiell riskhantering
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen 
och bildar ett ramverk av riktlinjer för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens 
finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion 
som finns inom moderbolaget. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen 
är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa 
effekter på koncernens resultat som härrör från finansiella risker. Koncernens CFO 
rapporterar löpande till styrelsen om bolagets finansiella risker. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina skyldigheter 
som är förknippade med finansiella skulder. Koncernen har rullande 15 veckors 
likviditetsplanering som omfattar alla koncernens enheter. Planeringen uppdateras 
varje månad. Likviditetsplaneringen används för att hantera likviditetsrisken och 
kostnaderna för finansieringen av koncernen. Målsättningen är att koncernen ska 
kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar utan 
betydande oförutsebara kostnader och utan att riskera koncernens rykte.

Koncernens policy är att minimera upplåningsbehovet genom att använda 
överskottslikviditet inom koncernen genom cash pools som har inrättats centralt. 
Likviditetsriskerna hanteras centralt för hela koncernen.

Enligt finanspolicyn ska det alltid finnas 40 MSEK i likviditetsreserv i form av 
likvida medel, kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditfaciliteter. 

Kreditfaciliteter
MSEK Nominellt Utnyttjat Tillgängligt

Banklån, förfall 2020 30,0 30,0 –

Kontokredit, förfall 2020 19,0 – 19,0

Summa 49,0 30,0 19,0

Likvida medel 39,7 – 39,7

Likviditetsreserv 88,7 30,0 58,7

Företagets finansiella skulder uppgick per balansdagen till 250,7 (294,1) MSEK  
och förfallostrukturen på låneskulden framgår av tabellen nedan.
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Förfallostruktur finansiella skulder – odiskonterade kassaflöden
31 dec 2019

MSEK Valuta Totalt <–1 år 1–5 år > 5 år

Koncernen

Banklån SEK 149,1 33,3 115,7 –

Lån till kreditgivare SEK 8,9 8,6 0,3 –

Tilläggsköpeskilling SEK 1,2 1,2 –

Derivat EUR 2,6 2,6 – –

Derivat DKK 0,0 0,0 – –

Derivat USD 0,1 0,1 – –

Leverantörsskulder SEK 53,3 53,3 – –

Leasingskulder SEK 35,5 14,4 21,1 –

Summa 250,7 113,5 137,1 –

31 dec 2018

MSEK Valuta Totalt <–1 år 1–5 år > 5 år

Koncernen –

Banklån SEK 183,2 34,1 149,1 –

Säljarrevers NOK 10,2 10,2 – –

Lån till kreditgivare SEK 9,0 – 9,0 –

Derivat EUR 0,9 0,9 – –

Derivat DKK 0,0 0,0 – –

Derivat USD 0,0 0,0 – –

Leverantörsskulder SEK 51,1 51,1 – –

Leasingskulder SEK 39,7 20,2 19,5 –

Summa 294,1 116,6 177,5 –

Marknadsprisrisk
Marknadsprisrisk är att risken för att verkligt värde på eller 
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar 
på grund av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisker 
indelas av IFRS i tre typer, ränterisk, valutarisk och andra 
prisrisker. De marknadsprisrisker som främst påverkar  
koncernen utgörs av ränterisker och valutarisker. 

Koncernens målsättning är att hantera och kontrollera 
marknadsprisriskerna inom givna ramar. Parametrarna är 
fastställda med syfte att marknadsprisriskerna på kort sikt 
(6 – 12 månader) endast ska påverka koncernens resultat och 
ställning marginellt. På längre sikt, kommer emellertid varak-
tiga förändringar i valutakurser och räntor få en påverkan på 
det konsoliderade resultatet.

Ränterisk
Ränterisk är definierad som risken att förändringar av mark-
nadsräntorna kommer ha en negativ påverkan på koncernens 
räntenetto. 

Koncernens ränterisk uppstår i huvudsak genom lång-
fristig upplåning och hanteras av den centrala finansfunktionen. 
Koncernens räntebärande lån har vid räkenskapsårets 
utgång rörlig ränta. Grundstrategin är att ha rörlig ränta då 
koncernen relativt snabbt kan anpassa priser för tjänster och 
produkter samt att rörlig ränta över tid är billigare. 

Genom att jobba med cash pools minimeras också koncernens 
ränterisker genom att upplåningsbehovet minskar. 

Känslighetsanalys – ränterisk
Baserat på balansräkningens struktur vid årets slut skulle en 
generell förändring av räntan på lån med 1 procentenhet 
påverka koncernens resultat före skatt med +/– 1,2 MSEK.  
Finansiella leasingskulder löper med kontrakterad ränta 
under leasingkontraktets löptid. 

Valutarisk
Risken att verkliga värden och kassaflöden avseende finan-
siella instrument kan fluktuera när värdet på främmande 
valutor förändras kallas valutarisk. Koncernen är exponerad 
mot valutarisk på transaktioner i den meningen att det 
finns en blandning mellan valutorna i vilken försäljning, 
inköp, fordringar och skulder är noterade och respektive 
funktionell valuta i koncernbolagen. Den funktionella valutan 
för koncern bolagen är SEK, EUR, NOK och DKK. Transaktio-
nerna är primärt gjorda i valutorna SEK, EUR, NOK, DKK och 
därtill tillkommer USD. 
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Inköp och fakturering ska så långt som möjligt ske i bolagens 
funktionella valuta. Koncernen ska sträva efter att ha naturliga 
hedgar genom att matcha leverantörsbetalningar och kund-
inbetalningar när det kommer till valuta. 

Koncernens riskhanteringspolicy är att hela tiden säkra 
cirka 80 procent av dess förväntade valutaexponering i för-
hållande till prognostiserad försäljning och inköp. Koncernen 
använder terminskontrakt för att säkra sin valutarisk, där de 
flesta förfaller inom mindre än 6 månader från balansdagen. 
Koncernen har valt att inte tillämpa säkringsredovisning. 

Valutaterminer
 31 dec 

2019
31 dec

2018

Valuta

Nominellt 
belopp,
miljoner

Nominellt 
belopp,
miljoner

Koncernen

EUR 10,2 10,6

USD 0,2 0,1

DKK 0,2 0,2

Omräkningsexponering
Utländska nettotillgångar och resultat efter skatt i koncernen 
fördelar sig på följande valutor:

Nettotillgångar Resultat efter skatt 

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018 2019 2018

Koncernen

EUR 10,7 13,4 0,5 3,0

NOK 102,8 91,0 11,9 13,3

DKK 2,5 –0,5 3,0 0,3

Summa 116,0 103,9 15,4 16,6

Koncernen säkrar inte omräkningsexponeringar i utländsk 
valuta. 

Känslighetsanalys – valutakursrisk 
En 10 procent förstärkning av den svenska kronan gentemot 
andra valutor per 31 december 2019 skulle innebära en för-
ändring av eget kapital med –10,5 (–9,4) och av resultat med 
–1,4 (–1,5). En 10 procent förstärkning av den svenska kronan 
gentemot NOK per den 31 december 2019 skulle innebära 
en förändring av eget kapital med –9,3 (–8,3) Känslighets-
analysen grundar sig på att alla andra faktorer (till exempel 
räntan) förblir oförändrade. Samma förutsättningar tillämpa-
des för 2018.

Kreditrisk
Kreditrisken är risken för att en kund eller motpart i ett 
finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och 
därigenom förorsakar koncernen en finansiell förlust och 
uppstår huvudsakligen från koncernens kundfordringar och 
investeringar i skuldinstrument.

Nedskrivningar av finansiella tillgångar och avtalstillgångar 
redovisas i resultatet enligt följande.

MSEK 2019 2018

Nedskrivningar av kundfordringar 
och avtalstillgångar som härrör 
från avtal med kunder 2,0 1,7

Summa 2,0 1,7

Kreditrisker i kundfordringar och avtalstillgångar
Koncernens kreditriskexponering påverkas huvudsakligen 
av varje kunds enskilda egenskaper. Kreditrisk i kundford-
ringar, inklusive upplupna intäkter, hanteras i första hand av 
de enskilda koncernföretagen. Kreditrisken för varje ny kund 
analyseras innan villkor för betalning och leverans erbjuds 
och uppföljning sker av kreditrisken i utestående fordringar 
och avtalade transaktioner. Ledningen beaktar emellertid 
de faktorer som kan påverka kreditrisken hos kundbasen, 
inklusive risken för fallissemang förknippad med branschen 
och det land där kunderna är verksamma. Uppgifter om 
koncentration av intäkter ingår i not 3.

Reserv för befarade kreditförluster
Kundfordringar utgör en av de mest väsentliga posterna i 
balansräkningen och redovisas till nominellt belopp netto 
efter avdrag för avsättning för osäkra kundfordringar. 
Kundfordringar uppgick till 121,2 (126,4) MSEK inklusive 
avsättningar för förväntade kundförluster om –3,0 (–1,2) MSEK. 
Koncernen beräknar den förväntade kreditförlusten på 
kundfordringar och avtalstillgångar i enlighet med IFRS 9. 
För alla kundfordringar som förfallit för mer än 90 dagar, 
görs en individuell bedömning kring nedskrivningsbehov 
och vid behov görs en specifik reservering. För alla kund-
fordringar som ännu ej förfallit till betalning, samt för 
förfallna kundfordringar som inte ingår i den individuella 
bedömningen, görs en generell reservering där procent-
satsen baseras på historisk förlustnivå. Den 31 december 
2019 uppgick den generella reserveringen till 0,2 MSEK 
och den specifika reserveringen till 2,8 MSEK. Konstaterad 
kundförlust redovisas när bolaget ser det som osannolikt 
att få in fordran och inga fler försök till indrivning görs. 
Avtalstillgångarna är hänförliga till ännu ej fakturerat arbete 
och bedöms ha samma riskkaraktär som ännu ej förfallna 
kundfordringar.      
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Förändringar i reserver för nedskrivningar avseende 
kundfordringar och avtalstillgångar. 
Förändringen i reserver för nedskrivningar avseende kund-
fordringar och avtalstillgångar under året var följande.

MSEK 2019 2018

Ingående balans per 1 januari –1,4 –0,5

Befarad förlust –2,2 –1,4

Konstaterad förlust 0,4 0,5

Återföring av reserv 0,2 –

Omvärdering av  
förlustreserver, netto – –

Omräkningsdifferenser – –

Utgående balans per  
31 december –3,0 –1,4

Kreditrisk i likvida medel och kortfristiga placeringar
Koncernen har likvida medel om 39,7 MSEK den 31 december 
2019 (31 december 2018: 75,7 MSEK). För likvida medel och 
kortfristiga placeringar är Nordiska banker och finansiella 
institutioner motparter, vilka är graderade över A– hos 
Standard & Poor. 

Koncernen anser att likvida medel har låg kreditrisk baserat 
på motparternas externa kreditbetyg. 

Not 26 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser 
och eventualtillgångar

MSEK
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Koncernen

Eventualförpliktelser/Ansvars
förbindelser

Garantiåtaganden avseende kon-
cernföretags leasingåtaganden 2,7 4,4

Summa eventualförpliktelser 2,7 4,4

Generell garanti lämnad av Consivo Group AB för dotter-
bolagens skulder till kreditinstitut.

Not 27 Närstående

Närståenderelationer
Consivo Group AB har en närståenderelation med sina  
dotterbolag, se not 28, och med sin huvudägare Preato  
Capital AB. Consivo Group AB har under året köpt manage-
menttjänster av moderbolaget Preato Capital AB för  
2,1 MSEK (3,6 ). Consivo Group ABs sålda management-
tjänster till koncernföretag uppgår till 13,8 MSEK (11,0).  
I övrigt är inköp och försäljning inom koncernen försumbara. 

Transaktioner med närstående är prissatta på marknads-
mässiga villkor.
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Not 28 Koncernföretag

Innehav i dotterföretag
31 dec 

2019
31 dec 

2018

Bolag Dotterföretagets säte, land
Organisations
nummer

Antal 
andelar

Ägarandel, 
%

Ägarandel, 
%

Sale Support Nordic Group AB Stockholm, Sverige 556746–4267 11 394 100 100

 Sales Support Finland OY Helsingfors, Finland 2557606–5 1 000 100 100

 Sales Support Denmark Aps Rodovre, Danmark 32343783 50 000 100 100

 Sales Support Norge AS Tönsberg, Norge 913555058 2 000 100 100

 Sales Support Sweden AB Stockholm, Sverige 556437–2968 1 500 100 100

 Mainostoimisto Johdin OY 1), 2) Helsingfors, Finland 1760558–3 100 – 85

 Markkinointitoimisto Johdin OY 2) Helsingfors, Finland 1825435–0 200 100 100

 Henkilöstövuokraus Johdin OY 2) Helsingfors, Finland 2702648–9 200 – 100

ISM Nordic Group AB Stockholm, Sverige 559090–9726 500 100 100

 Fourside AB Järfälla, Sverige 556220–2217 1 000 100 100

 In-Store Marketing Denmark Aps Rodovre, Danmark 38565273 50 100 100

 Sweden In-Store Marketing AB Stockholm, Sverige 556271–1340 1 000 100 100

Meride AS Malvik, Norge 980442640 100 100 100

 Mersalg Demonstrasjonstjenster AS Malvik, Norge 983162533 100 100 100

Mersalg AS Malvik, Norge 972419508 100 100 100

Tage Lindblom AB Linköping, Sverige 556020–9107 200 100 100

Bry Dig AB 3) Stockholm, Sverige 556372–4334 1 000 100 –

1)  Per 31 december, 2018 ägde koncernen 85 procent av aktierna. Koncernen har förvärvat resterande andel (15 procent) under 2019, se not 4.
2) Mainostoimisto Johdin OY och Henkilöstövuokraus Johdin OY har under 2019 fusionerats med Markkinointitoimisto Johdin OY.
3)  Koncernen förvärvade Bry Dig AB i oktober 2019. Se not 4.

MSEK  2019  2018

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 373,2 274,9

Inköp 4,0 98,2

Aktieägartillskott till dotterföretag – 0,1

Redovisat värde den 31 december 377,2 373,2

Årets återförda nedskrivningar samt årets nedskrivningar redovisas i 
resultaträkningen på raden ”Resultat från andelar i koncernföretag”.

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag
Redovisat värde

Dotterföretag Säte
Organisations
nummer

Antal 
andelar Andel i % 31 dec 2019 31 dec 2018

Sale Support Nordic Group AB Stockholm 556746–4267 11 394 100 137,8 137,8

ISM Nordic Group AB Stockholm 559090–9726 500 100 0,2 0,2

Meride AS Malvik 980442640 100 100 2,1 2,1

Mersalg AS Malvik 972419508 100 100 96,0 96,0

Tage Lindblom AB Linköping 556020–9107 200 100 137,1 137,1

Bry Dig AB Stockholm 556372–4334 1 000 100 4,0 –

377,2 373,2

Koncernen har 15 dotterföretag och samtliga företag ägs till 100 % enligt tabellen nedan.
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Not 29 Obeskattade reserver

MSEK
31 dec

2019
31 dec

2018

Moderbolaget

Periodiseringsfonder

Avsatt vid beskattningsår 2016 0,4 0,4

Avsatt vid beskattningsår 2017 0,2 0,2

Avsatt vid beskattningsår 2018 9,7 9,7

Avsatt vid beskattningsår 2019 8,9 –

Summa enligt balansräkningen 19,2 10,3

Not 30 Specifikationer till rapport över  
kassaflöden

Likvida medel

MSEK
31 dec

2019
31 dec

2018

Koncernen

Följande delkomponenter ingår 
i likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 39,7 33,3

Tillgodohavande på koncernkonto 
hos moderföretaget – 42,4

Kortfristiga placeringar, jämställda 
med likvida medel – 0,1

Summa enligt balansräkningen 39,7 75,8

Likvida medel 

MSEK
31 dec

2019
31 dec

2018

Moderbolaget

Följande delkomponenter ingår 
i likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 3,5 4,3

Tillgodohavande på koncernkonto 
hos moderföretaget –0,3 38,3

Summa enligt balansräkningen 3,2 42,6

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel 
enligt följande utgångspunkter:
• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
• De kan lätt omvandlas till kassamedel
• De har en löptid om högst tre månader från  

anskaffningstidpunkten

Not 30 Specifikationer till rapport över  
kassaflöden, forts.

Betalda räntor och erhållen utdelning
MSEK 2019 2018

Koncernen

Erhållen ränta 0,2 0,2

Erlagd ränta –5,4 –7,2

Moderbolaget

Erhållen utdelning 27,2 8,4

Erhållen ränta 0,1 –

Erlagd ränta 4,8 –6,1

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
MSEK 2019 2018

Koncernen

Avskrivningar 24,2 22,3

Orealiserade kursdifferenser 1,8 –

Övriga avsättningar – 3,8

Övrigt 0,2 0,1

26,2 26,2

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter – 
koncernen (se not 4)
MSEK 2019 2018

Förvärvade tillgångar  
och skulder

Immateriella anläggningstillgångar – 91,4

Materiella anläggningstillgångar – 1,1

Uppskjuten skattefordran – 0,2

Varulager 1,1 –

Rörelsefordringar 2,9 14,0

Likvida medel 0,3 20,9

Summa tillgångar 4,3 127,6

Uppskjutna skatteskulder – –10,4

Kortfristiga rörelseskulder 3,3 –20,9

Summa avsättningar och skulder 3,3 –31,3

Köpeskilling 4,0 96,3

Avgår: Säljarreverser – –10,7

Utbetald köpeskilling 4,0 85,6

Avgår: Likvida medel i den 
förvärvade verksamheten –0,3 –20,9

Påverkan på likvida medel 3,7 64,7

Koncernen har även förvärvat minoriteten i dotterbolaget 
Mainostoimisto Johdin OY för 3,5 MSEK så koncernens totala 
Kassaflöde från förvärv av dotter företag är 7,2 MSEK. 
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Not 30 Specifikationer till rapport över  
kassaflöden, forts.

Avstämning av skulder som uppkommer från finansieringsverksamheten

MSEK Säljarrevers Banklån
Leasing
skulder

Övriga lån till  
kreditgivare

Koncernen

Utgående balans 2018 10,3 175,4 38,4 8,3

Kassaflöden –10,4 –30,0 –22,3 –

Icke-kassaflödespåverkande förändringar

Upplupen ränta – – – 0,2

Omklassificering – –0,4 – 0,4

Nya leasingavtal – – 18,0 –

Valutakursdifferenser 0,1 – – –

Utgående balans 2019 0,0 145,0 34,2 8,9

Moderbolaget

Utgående balans 2018 10,3 175,0 – 8,3

Kassaflöden –10,4 –30,0 – –

Icke-kassaflödespåverkande förändringar

Upplupen ränta – – – 0,2

Valutakursdifferenser 0,1 – – –

Utgående balans 2019 0,0 145,0 – 8,5

Ej utnyttjade krediter
MSEK 2019 2018

Koncernen

Ej utnyttjade krediter uppgår till 19,0 19,0

Moderbolaget

Ej utnyttjade krediter uppgår till 19,0 19,0

Not 31 Händelser efter balansdagen

Utbrottet av Covid-19 pandemin kommer att påverka den nordiska dagligvarumarknaden under 
2020 men effekterna är i dagsläget svåra att överblicka. I den initiala fasen av pandemin har 
försäljningen i dagligvaruhandeln påverkats i en positiv riktning medan restaurangmarknaden 
inom foodservice på kort tid drabbats av en kraftigt vikande försäljning. Det är dock inte 
möjligt att i dagsläget fullt ut överblicka de ekonomiska effekterna av Corona- 
utbrottet då bolaget inte enbart påverkas av pandemins medicinska utbredning och kon-
sekvenser utan även av myndigheters rekommendationer och politiska beslut som givetvis 
ligger utanför bolagets bedömningsförmåga och kontroll.

Dotterbolaget Sales Support Nordic Group AB, org nr 556746–4267, och ISM Nordic 
Group AB, org nr 559090–9726, är upplösta genom fusion 3 januari 2020 och har uppgått i 
moder bolaget.
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Not 32 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen har med revisionskommittén diskuterat 
utvecklingen, valet och upplysningarna avseende koncernens 
viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt 
tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper
Vissa viktiga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts 
vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper
beskrivs nedan.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan 
avser sådana som innebär en signifikant risk för att tillgångars 
eller skulders värde kan komma att behöva justeras i väsentlig 
grad under det kommande räkenskapsåret.

Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinnings-
värde för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på 
goodwill, har flera antaganden om framtida förhållanden  
och uppskattningar av parametrar gjorts. Som förstås av  
beskrivningen i not 13 skulle ändringar under 2019 av för-
utsättningarna för dessa antaganden och uppskattningar 
kunna ha en väsentlig effekt på värdet på goodwill i den 
kassagenererande enheterna. 

Not 33 Uppgifter om moderbolaget

Consivo Group AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med 
säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är  
Riddargatan 17, 135 53 Stockholm.

Koncernredovisningen för år 2019 består av moderbolaget 
och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen. 

Consivo Group AB ägs till 88 procent av Preato Capital AB,  
org nr 556730–1907 med säte i Stockholm. Övriga aktier ägs 
av bolag och privatpersoner. Preato Capital AB ingår i en  
koncern där Hallqvist AB, org nr 0955323-4, med säte i  
Helsingfors, upprättar koncernredovisning för den största 
koncernen. Det utländska moderföretagets koncern-
redovisning finns att tillgå hos c/o Navigator Partners Oy,  
Erottajankatu 11 A20, 00130 Helsingfors, Finland. 

Not 34 Förklaringar avseende övergång till IFRS

Denna finansiella rapport för koncernen är den första som 
upprättats med tillämpning av IFRS, vilket framgår av not 1.

De redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats 
vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter för 
räkenskapsåret 2019 och för jämförelseåret 2018 och för kon-
cernens öppningsbalans den 1 januari 2018. Vid upprättandet 
av koncernens öppningsbalansräkning har belopp som 
redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
justerats enligt IFRS. Förklaringar till hur övergången från 
tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncer-
nens finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden 
framgår av följande tabeller och förklaringar till dessa.

IFRS 3  Rörelseförvärv
I koncernredovisningen har IFRS 3 tillämpats på alla 

rörelse förvärv som gjorts från och med den 1 januari 2018, 
datum för övergång till IFRS. Från och med den 1 januari 
2018 görs inga avskrivningar på immateriella tillgångar med 
obestämbar livslängd. Dessa testas i stället årligen, eller vid 
indikation på värdenedgång, för eventuellt nedskrivnings-
behov. Förvärvskostnader ska enligt standarden redovisas 
som kostnader under den period då de uppkom och tjäns-
terna erhålls. Förvärvskostnader på förvärvet av Mersalg-
gruppen som skedde efter 1 januari 2018 har därmed tagits 
upp som kostnad.

Rörelseförvärv före 1 januari 2018 har inte omräknats. 
Standarden IFRS 1, som reglerar hur en övergång till IFRS 
ska göras, erbjuder möjligheten att tillämpa principerna i 
standarden IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen framåtriktat från 
tidpunkten för övergång till IFRS eller från en specifik tid-
punkt före övergångstidpunkten. Detta ger lättnader från en 
fullständig retroaktiv tillämpning som skulle kräva omräkning 
av alla rörelseförvärv före övergångstidpunkten. Koncernen 
har valt att tillämpa IFRS 3 framåtriktat för rörelseförvärv som 
äger rum efter tidpunkten för övergången till IFRS. Rörelse-
förvärv som skedde före övergångstidpunkten har således 
inte räknats om.

IFRS 16 – Leasingavtal
Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till 
alla leasingavtal, med undantag för korttidsleasingavtal 
och leasingavtal för tillgångar av lågt värde, redovisas i 
balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet 
att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång 
under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet 
att betala för denna rättighet. Koncernen har tillämpat den 
nya standarden genom den förenklade övergångsmetoden 
vilket innebär att jämförelsetalen inte kommer att räknas om. 
Den ackumulerade effekten visas istället i öppningsbalansen 
1 januari 2018. Åtaganden avseende leasing har beräknats 
till nuvärdet på de återstående leasingbetalningarna, 
diskonterade med marginalräntan vid övergångstillfället. 
Nyttjanderätten tas upp till ett värde baserat på leaseskulden. 
För koncernen, relaterar de huvudsakliga effekterna från 
implementeringen av standarden till lokaler som enligt tidi-
gare standard inte redovisats i balansräkningen. Koncernen 
har tidigare redovisat finansiell leasing av bilar enligt K3, 
värderingen blir en annan enligt IFRS 16 där restvärde eller 
ej avdragsgill moms inte tas med i beräkningen.
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Not 34 Förklaringar avseende övergång till IFRS, forts

IAS 36 – Nedskrivningar
Översyn av de bokförda värdena på tillgångar har skett per 
tidpunkten vid övergång till IFRS i enlighet med reglerna i 
IFRS. Vid denna översyn har immateriella tillgångar för vilka 
användning påbörjats granskats om det föreligger indikation 
på nedskrivning. Om ja har nedskrivningsprövning genom-
förts. För immateriella tillgångar vilka ännu inte färdigställts 
för användning föreligger ett krav på obligatorisk nedskriv-
ningsprövning. Utfallet av detta har inte lett till att någon 
nedskrivning av immateriell tillgång har gjorts per ingångs-
balansen 1 januari 2018 eller per 31 december 2018.

IFRS 9 – Finansiella instrument
Koncernen redovisar förväntade kreditförluster på kundford-
ringar för återstående löptid i enlighet med IFRS 9. För alla 
kundfordringar som ännu ej förfallit till betalning, samt för 
förfallna kundfordringar som inte ingår i den individuella  
bedömningen, görs en generell reservering där procentsatsen 
baseras på historisk förlustnivå. Till skillnad mot tidigare har 
en generell förlustreserv bokats upp utifrån historiska data 
om kreditförluster för koncernen utöver den specifika som 
görs av bolagen utifrån individuella bedömningar. 

Tidigare har kapitel 11 i K3 använts för hantering av valuta-
terminer. Nu tillämpas IFRS 9 utan säkringsredovisning. 
Tidigare värderades kundfordringar och leverantörsskulder 
till terminskurs och terminerna bokades endast vid förfall. 
Nu har samtliga kundfordringar och leverantörsskulder  
värderats till kursen på balansdagen och terminerna har 
tagits upp till verkligt värde i balansräkningen. 

IFRS 15 – Intäkter från avtal med kunder
De mest väsentliga intäktsströmmarna har identifierats och 
analyserats i koncernen. Analysen mynnade ut i att intäkter 
i allt väsentligt kommer att redovisas på samma tidpunkt, 
som ett prestationsåtagande, som tidigare standard och 
tillämpning, dock med omklassificeringar mellan posterna 
nettoomsättning och övriga externa kostnad i resultaträk-
ningen. Bonus samt rabatter reducerar nu intäkterna enligt 
IFRS 15. Tidigare bokades dessa som försäljningskostnad.  

Omklassificering inom eget kapital
Vid en övergång till redovisning enligt IFRS delas inte längre 
eget kapital upp i bundet och fritt eget kapital. Posten 
övrigt tillskjutet kapital tillkommer och innefattar tillskott till 
bolaget i form av aktieägartillskott, nyemission samt apport-
emission. Det belopp som utgör reserver 31 december 
2018 kommer i sin helhet att bestå av valutakursdifferenser 
avseende omräkning av dotterbolag. Balanserat resultat och 
årets resultat redovisas på en rad enligt IFRS och benämns 
”Balanserat resultat inklusive årets totalresultat”.

Omklassificeringar enligt IAS 1
 ”Uppskjutna skattefordringar” redovisas inte inom finansiella 
anläggningstillgångar enligt IFRS. ”Avsättningar redovisas 
enligt IFRS som en lång eller kortfristig skuld och inte under 
en egen rubrik benämnd ”Avsättningar”. Eget kapital redo-
visas enligt UFR 8, Redovisning av eget kapital i koncernen. 
Vissa omklassificeringar inom det egna kapitalet har gjorts 
(se ovan).

Omräkningsdifferens hänförlig till omräkning av utländska 
dotterbolag redovisas i övrigt totalresultat. Consivo har 
valt att presentera koncernens resultat i en rapport över 
totalresultat.

Effekter på resultaträkning, balansräkning och eget 
kapital
I nedanstående sammanställningar visas ovanstående effekter 
på resultaträkning, balansräkning och eget kapital som om 
IFRS hade tillämpats under 2018.
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Balansräkning för koncernen, 1 januari 2018

MSEK

Enligt 
tidigare

principer
Effekt av

IAS 1
Effekt av

IFRS 3
Effekt av

IFRS 16 
Effekt av 

IFRS 9
Effekt av 

IFRS 15
Enligt 

IFRS

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 201,1 – – – – – 201,1

Materiella anläggningstillgångar 25,0 – – –23,7 – – 1,3

Nyttjanderättstillgångar – – – 38,7 – – 38,7

Långfristiga fordringar 0,6 – – – – – 0,6

Uppskjutna skattefordringar 0,3 – – 0,0 – – 0,3

Summa anläggningstillgångar 227,0 – – 15,0 – – 241,9

Varulager 16,2 – – – – –1,5 14,7

Skattefordringar 1,2 – – – – – 1,2

Kundfordringar 122,0 – – – 0,2 – 122,2

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter/Förutbetalda kostnader 12,8 – – –2,5 – 1,5 11,8

Övriga fordringar 3,8 – – – – – 3,8

Kortfristiga placeringar 1,0 – – – 1,1 – 2,1

Kassa bank/Likvida medel 44,8 – – – – – 44,8

Summa omsättningstillgångar 201,8 – – –2,5 1,3 – 200,6

Summa tillgångar 428,8 – – 12,3 1,3 – 442,5

Not 34 Förklaringar avseende övergång till IFRS, forts
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Balansräkning för koncernen, 1 januari 2018

MSEK

Enligt 
tidigare

principer
Effekt av 

IAS 1
Effekt av

IFRS 3
Effekt av

IFRS 16 
Effekt av 

IFRS 9
Effekt av 

IFRS 15
Enligt 

IFRS

Aktiekapital 0,1 – – – – – 0,1

Övrigt tillskjutet kapital 47,1 – – – – – 47,1

Reserver – – – – – – –

Balanserade vinstmedel inklusive årets 
resultat 46,2 – – 0,1 0,0 – 46,2

Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 93,3 – – 0,1 0,0 – 93,4

Innehav utan bestämmande inflytande 2,3 – – – – – 2,3

Summa eget kapital 95,6 – – 0,1 0,0 – 95,7

Skulder

Skulder till kreditinstitut 93,8 –93,8 – – – – –

Långfristiga räntebärande skulder – 113,3 – –11,5 – – 101,8

Långfristiga leasing skulder – – – 21,0 – – 21,0

Övriga långfristiga skulder 19,5 –19,5 – – – – –

Uppskjutna skatteskulder 9,2 – – – – – 9,2

Summa långfristiga skulder 122,5 – – 9,5 – – 132,0

Skulder till kreditinstitut 28,4 –28,4 – – – – –

Kortfristiga räntebärande skulder – 28,4 – – – – 28,4

Kortfristiga leasingskulder – – – 15,1 – – 15,1

Leverantörsskulder 47,4 – – – 1,3 – 48,7

Förskott från kunder 9,6 – – – – – 9,6

Skatteskulder 6,7 – – – – – 6,7

Övriga kortfristiga skulder/ 
Övriga skulder 60,6 – – –12,4 – – 48,2

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter/Upplupna kostnader 58,1 – – – – – 58,1

Summa kortfristiga skulder 210,8 – – 2,7 1,3 0,1 214,7

Summa skulder 333,3 – – 12,2 1,3 0,1 346,6

Summa eget kapital och skulder 428,8 – – 12,3 1,3 0,1 442,5

Not 34 Förklaringar avseende övergång till IFRS, forts
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Resultaträkning och övrigt totalresultat för koncernen, 1 januari – 31 december 2018

MSEK

Enligt 
tidigare

principer
Effekt av

IAS 1
Effekt av

IFRS 3
Effekt av

IFRS 16 
Effekt av 

IFRS 9
Effekt av 

IFRS 15
Enligt 

IFRS

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 116,6 – – – – –10,7 1 105,9

Övriga rörelseintäkter 0,2 – – – – – 0,2

Nettoomsättning 1 116,8 – – – – –10,7 1 106,1

Rörelsens kostnader

Handelsvaror –534,1 – – – – – –534,1

Övriga externa kostnader –135,5 – –1,9 12,8 – 10,7 –113,9

Personalkostnader –365,3 – – – – – –365,3

Avskrivningar –59,7 – 50,2 –12,8 – – –22,3

Övriga rörelsekostnader –0,0 – – – –0,9 – –0,9

Rörelseresultat 22,2 – 48,3 – –0,9 – 69,7

Ränteintäkter och liknande  
resultatposter/Finansiella intäkter 2,0 –0,7 – – – – 1,3

Räntekostnader och liknande resultat-
poster/Finansiella kostnader –7,4 0,7 – –0,4 – – –7,2

Resultatet efter finansiella poster/
Finansnetto –5,4 – – –0,4 – – –5,9

Resultat före skatt 16,8 – 48,3 –0,4 –0,9 – 63,9

Skatt på årets resultat –15,5 – 0,1 – – –15,5

Årets resultat 1,3 – 48,3 –0,4 –0,9 – 48,4

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan 
omföras till årets resultat

Årets omräkningsdifferenser vid 
omräkning av utländska verksamheter – –3,2 –0,6 0 0 0 –3,8

– –3,2 –0,6 0 0 0 –3,8

Årets övrigt totalresultat – –3,2 –0,6 0 0 0 –3,8

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare – 1,2 48,1 –0,4 –0,9 – 48,1

Innehav utan bestämmande inflytande – 0,1 0,3 0 0 – 0,3

Årets resultat – 1,3 48,3 –0,4 –0,9 – 48,4

Årets totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare – –2,0 47,5 –0,4 –0,9 – 44,3

Innehav utan bestämmande inflytande – 0,1 0,3 – – – 0,4

Årets totalresultat – –1,9 47,8 –0,4 –0,9 – 44,8

Not 34 Förklaringar avseende övergång till IFRS, forts
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Balansräkning för koncernen, 31 december 2018

MSEK

Enligt 
tidigare

principer
Effekt  av

IAS 1
Effekt av

IFRS 3
Effekt av

IFRS 16 
Effekt av 

IFRS 9
Effekt av 

IFRS 15
Enligt 

IFRS

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 240,8 – 47,7 – – – 288,6 

Materiella anläggningstillgångar 35,5 – – –32,3 – – 3,2

Nyttjanderättstillgång – – – 40,9 – – 40,9

Långfristiga fordringar 0,7 – – – – – 0,7

Uppskjutna skattefordringar 0,6 – – 0,0 – – 0,6

Summa anläggningstillgångar 277,6 – 47,7 8,5 – – 334,0

Varulager 20,9 –0,5 – – – – 20,4

Skattefordringar 4,7 – – – – – 4,7

Kundfordringar 126,4 – – – –0,2 – 126,2

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter/Förutbetalda kostnader 16,9 0,5 – –2,8 – – 14,5

Övriga fordringar 1,1 – – – – – 1,1

Kortfristiga placeringar 0,1 – – – – – 0,1

Kassa bank/Likvida medel 75,7 – – – – 75,7

Summa omsättningstillgångar 245,9 – – –2,8 –0,2 – 242,7

Summa tillgångar 523,5 47,7 5,7 –0,2 – 576,8
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Balansräkning för koncernen, 31 december 2018

MSEK

Enligt 
tidigare

principer
Effekt av 

IAS 1
Effekt av

IFRS 3
Effekt av

IFRS 16 
Effekt av 

IFRS 9
Effekt av 

IFRS 15
Enligt 

IFRS

Aktiekapital 0,1 – – – – – 0,1

Övrigt tillskjutet kapital 53,8 – – – – – 53,8

Balanserade vinstmedel  
inklusive årets resultat 44,1 – 47,5 –0,4 –0,9 – 90,5

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

98,0 – 47,5 –0,4 –0,9 – 144,3

Innehav utan bestämmande inflytande 2,5 – 0,3 – – – 2,7

Summa eget kapital 100,5 47,7 –0,4 –0,9 – 147,0

Skulder

Skulder till kreditinstitut 145,4 –145,4 – – – – –

Långfristiga räntebärande skulder – 153,8 – – – – 153,8

Långfristiga leasingskulder – – – 19,0 – – 19,0

Övriga långfristiga skulder 30,2 –8,3 – –21,9 – – –

Övriga avsättningar 3,8 – – – – – 3,8

Uppskjutna skatteskulder 10,9 – – – – – 10,9

Summa långfristiga skulder 190,3 – –2,9 – – 187,4

Skulder till kreditinstitut 40,3 –40,3 – – – – –

Kortfristiga räntebärande skulder – 30,0 – – – – 30,0

Kortfristiga leasingskulder – – – 19,4 – – 19,4

Leverantörsskulder 51,3 – – – –0,1 – 51,1

Förskott från kunder 10,1 – – – – – 10,1

Skatteskulder 11,7 – – – – – 11,7

Övriga skulder 44,1 10,3 – –10,6 0,9 – 44,8

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter/Upplupna kostnader 75,2 – – – – –21,0 75,2

Summa kortfristiga skulder 232,7 – – 8,9 0,8 – 242,4

Summa skulder 423,0 – – 6,0 0,8 – 429,7

Summa eget kapital och skulder 523,5 – 47,7 5,7 –0,1 – 576,8
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Rapport över kassaflöden för koncernen (indirekt metod), 1 januari – 31 december 2018

MSEK

Enligt 
tidigare

principer
Effekt av

IFRS 1
Effekt av

IFRS 3
Effekt av

IFRS 16 
Effekt av 

IFRS 9
Effekt av 

IFRS 15 2018

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 16,8 – 48,3 –0,4 –0,9 – 63,9

Justering för poster  
som inte ingår i kassaflödet 63,6 – –50,2 12,8 – – 26,2

Betald inkomstskatt –22,8 – – – – – –22,8

57,6 –1,9 12,4 –0,9 – 67,3

Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –4,7 –1,0 – – – – –5,7

Ökning (–)/Minskning (+) av  
rörelsefordringar 8,1 1,0 – –2,8 – – 6,4

Ökning (+)/Minskning (–) av  
rörelseskulder –13,8 – – – 0,8 – –13,0

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

47,2 – –1,9 9,6 0,0 – 55,0

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar –1,5 – – – – – –1,5

Förvärv av immateriella  
anläggningstillgångar –0,5 – – – – – –0,5

Förvärv av dotterföretag/rörelse,  
netto likviditetspåverkan –66,6 – 1,9 – – – –64,7

Avyttring av dotterföretag/rörelse, 
netto likviditetspåverkan 0 – – – – – 0

Kassaflöde från investerings
verksamheten

–68,6 – 1,9 – – – –66,7

Finansieringsverksamheten

Nyemission 6,7 – – – – – 6,7

Upptagna lån 190,3 – – – – – 190,3

Amortering av lån –137,6 – – – – – –137,6

Amortering av leasingskulder –8,0 – – –9,6 – – –17,7

Kassaflöde från  
finansierings verksamheten 51,4 – – –9,6 – – 41,7

Årets kassaflöde 30,0 – 0,0 – 0,0 – 30,0

Likvida medel vid årets början 45,8 – 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8

Valutakursdifferens i likvida medel – – – – – – –

Likvida medel vid årets slut 75,8 – 45,8 45,8 45,8 45,8 75,8

Not 34 Förklaringar avseende övergång till IFRS, forts
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