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för en hållbar  

framtid



Packaging Paper Consumer Board Corrugated Solutions
Kraft- och säckpapper för kunder med tuffa krav Vätske- och förpackningskartong med unika egenskaper Fluting och liner skapar mervärde 
Packaging Paper erbjuder kraft- och 
säckpapper av premiumkvalitet samt 
smarta lösningar för kunder inom industri, 
medicinsk utrustning och konsument-

sektorn. Affärsområdet säljer även 
det överskott av pappersmassa som 
BillerudKorsnäs inte använder i sin egen 
produktion.

Consumer Board levererar förpacknings-
material av nyfiberbaserad högkvalitativ 
kartong för drycker och livsmedel samt

konsumentvaror av olika slag. Smarta 
lösningar för funktion, design och mate-
rialval skapar mervärde för kunderna.

Corrugated Solutions levererar material till wellpapp-
tillverkare och förpackningslösningar till varumär-
kesägare. Starka och lätta material, fluting och liner, 
används i wellådor för känsliga varor och krävande 

transporter. Smarta förpackningar tillhandahålls via 
konceptet Managed Packaging, det vill säga supply 
chain-lösningar och förpackningsoptimering till varu-
märkesägare i syfte att utmana konventionella lösningar.

Selektiv tillväxt
Tillväxtmål: 2–4%/år

Nettoomsättning 
MSEK 8 339

EBITDA 
MSEK 1 486

EBITDA-marginal 
18%

Volymtillväxt
Tillväxtmål: 4–5%/år

Nettoomsättning 
MSEK 8 015

EBITDA 
MSEK 1 723

EBITDA-marginal 
21%

Värdetillväxt
Tillväxtmål: 2–4%/år

Nettoomsättning 
MSEK 3 620

EBITDA 
MSEK 829

EBITDA-marginal 
23%

BillerudKorsnäs
– en ledande aktör inom nyfiberbaserade 

förpackningsmaterial- och lösningar

En ledande aktör med hållbarhetsfokus
BillerudKorsnäs bildades den 29 november 2012 när 
Billerud AB och Korsnäs AB gick samman. Bolaget är 
börsnoterat och handlas på listan Large Cap på Nas-
daq Stockholm. Billeruds och Korsnäs redan tidigare 
framgångsrika verksamheter har genom samgåendet 
förstärkts ytterligare inom förpackningsmaterial och 
förpackningslösningar och skapat en stark interna-

tionell aktör inom förpackningsindustrin. Koncernens 
erbjudande byggs idag runt tre centrala byggstenar – 
förpackningsmaterial tillverkade av nyfiber, innovativa 
förpackningslösningar och ett globalt nätverk av part-
ners som drivs av en passion för utveckling av smar-
tare förpackningar baserade på förnybart material.

Nettoomsättning per 
marknadssegment, %

 Mat & Dryck, 21

 Industri, 54

  Konsument &  
Lyxvaror, 10

  Läkemedel &  
Hygien, 15

Nettoomsättning per 
marknadssegment, %

 Mat & Dryck, 91

  Konsument &  
Lyxvaror, 9

Nettoomsättning per  
geografisk fördelning, %

 Europa, 69

 Asien, 15

 Afrika, 7

 Sydamerika, 4

 Mellanöstern, 1

 Övrigt, 4

Fördelning EBITDA1 per affärsområde, %

 Packaging Paper, 41

 Consumer Board, 48

 Corrugated Solutions, 23

1 EBITDA fördelning för Övriga enheter uppgick till -12.

Nettoomsättning per affärsområde, %

 Packaging Paper, 38

 Consumer Board, 37

 Corrugated Solutions, 17

 Övrigt, 8

Nettoomsättning, SEK Mdr

21,7
EBITDA, SEK Mdr

3,6
Antal anställda, ca

4 300
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BillerudKorsnäs i världen 
BillerudKorsnäs försäljnings-
organisation verkar för att betjäna 
alla kunder på ett effektivt sätt 
över hela världen. Huvudkonto-
ret ligger i Stockholm och våra 
8 produktionsanläggningar finns 
i Sverige, Finland och Storbri-
tannien. Våra 2 000 kunder är 
förpackningstillverkare, varumär-
kesägare och stora detaljhan-
dels- och dagligvarukedjor som 
finns i över 100 länder.

Försäljningskontor
Frankrike, Förenade Arabemira-
ten, Indien, Indonesien, Italien, 
Kina, Malaysia, Singapore,  
Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Sydafrika, Thailand, Turkiet, 
Tyskland och USA.

Produktion
BillerudKorsnäs har sedan 2012, utöver löpande investeringar, investerat SEK 2,9 miljarder 
i sin produktionsstruktur, bland annat i ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhetsprestanda. 
De kommande åren kommer investeringstakten öka i och med genomförandet av två stora 
projekt som det beslutades om under 2016, investeringen i en ny kartongmaskin i Gruvön 
och i vidareutvecklingen av MG-pappersproduktionen i Skärblacka.
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Årets års- och hållbarhetsredovisning
Hållbarhet är en viktig del i BillerudKorsnäs kärnaffär. För 2016 redovisas finan-
siell och icke-finansiell information i en gemensam rapport. Rapporten speglar 
BillerudKorsnäs mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar 
framtid – och integrerar ekonomisk, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation för 
en övergripande och sammanhängande beskrivning av bolaget. BillerudKorsnäs 
legala årsredovisning inkluderar förvaltningsberättelse och finansiella rapporter 
och omfattar sidorna 63-124. Hållbarhetsredovisningens omfattning framgår av 
GRI-index. Hållbarhetsredovisningen följer riktlinjerna i GRI G4, nivå Core, och är 
externt granskad. 
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BillerudKorsnäs – utmanar 
konventionella förpackningar 

för en hållbar framtid
BillerudKorsnäs erbjuder den globala förpackningsmarknaden  

världsledande material av papper och kartong samt smarta 
lösningar för optimala och hållbara förpackningar.

Vi utmanar konventionella förpackningar för en 
hållbar framtid
BillerudKorsnäs erbjuder förpackningsmarknaden hållbara 
material och lösningar som ökar kundernas lönsamhet sam
tidigt som miljöpåverkan minskar.

Ledande position på växande marknader
Bolaget har ledande globala och regionala positioner inom 
växande produktsegment. Våra 2 000 kunder är förpack
ningstillverkare, varumärkesägare och stora detaljhandels 
och dagligvarukedjor som finns i över 100 länder. 

Innovation prioriterat område
Genom att leda utvecklingen i branschen med nya produkter 
och lösningar utmanar vi konventionella förpackningsmate
rial. Vår ambition är att kontinuerligt flytta gränsen för vad 
pappersbaserade produkter kan användas till. 

Tydlig tillväxtstrategi
BillerudKorsnäs ska växa snabbare än marknaden för förpack
ningspapper och kartong. Det ska ske genom att vi breddar 

oss geografiskt och i värdekedjan, utvecklar nya produkter, 
effektiviserar vår produktion och driver hållbarhet i hela 
värde kedjan. 

Hållbarhet driver affären
BillerudKorsnäs drivs av hållbarhet som en naturlig och 
självklar del i hela verksamheten och värdekedjan. Råvaran 
kommer från hållbart skötta skogar och tillverkningen sker i 
resurs effektiva produktionsenheter som ständigt förbättras för 
att minimera miljöpåverkan. Genom våra produkter och lös
ningar vill vi vara en del av lösningen på de stora utmaningar 
som världen står inför idag, såsom klimatförändringar och 
nedskräpning av plast i haven. 

Fokus på långsiktigt värde för aktieägare
Vår starka finansiella ställning ger oss förutsättningar att 
investera såväl i den egna strukturen som i strategiska förvärv. 
BillerudKorsnäs har satt upp fem finansiella mål samt ett 
antal ickefinansiella mål för att stödja lönsam tillväxt och 
avkastning till våra aktieägare. 

Flerårsöversikt
MSEK 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 21 657 21 814 20 853 19 689 10 427

Rörelseresultat 2 045 2 586 1 901 1 137 489

EBITDA 3 606 4 003 3 279 2 576 1 198

EBITDA, % 17% 18% 16% 13% 11%

Avkastning på sysselsatt kapital, % 12% 15% 11% 6% 8%

Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,1 1,2 2,2 3,3 7,3

Utdelning (för verksamhetsåret) per aktie, SEK 4,301 4,25 3,15 2,25 2,00

Investeringar i anläggningstillgångar 1 645 1 710 1 384 1 337 965

Antal anställda i medeltal 4 274 4 223 4 194 4 272 2 548

Hög innovationsgrad för produkter, % 13% 17% 14% 10% -

Utsläpp fossil CO
2
 i tillverkningsprocessen, kg/ton 29,2 28,3 31,1 38,0 -

Energieffektivitet, MWh/ton 5,35 5,44 5,36 5,48 -
1 Styrelsens förslag
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Viktiga händelser 2016

Miljardinvestering i Gruvön
För att möta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om 
i världen fattades beslut om den största framtidssatsningen i bolagets historia – investering i en ny 
kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön. Maskinen får en kapacitet om 550 000 ton 
och kommer att producera vätskekartong, förpackningskartong, food service board och liner. 
Investeringsbeloppet uppgår till SEK 5,7 miljarder och produktionen beräknas starta 2019.

Förpackningsvärldens  
finaste pris 
BillerudKorsnäs vann både guld och 
brons vid årets Pentawards, genom sitt 
dotterbolag NINE (sidan 27).

Gemensam kamp för minskad plastnedskräpning 
BillerudKorsnäs arrangerade, tillsammans med samarbets-
partnern Tara Expeditions, ett seminarium i Miami, med 
FNs hållbarhetsmål i fokus. Bland annat diskuterades hur 
fiberbaserade förpackningslösningar kan bidra till en mins-
kad plastnedskräpning i haven. Lösningarna har potential 
att bidra positivt till FN:s globala hållbarhetsmål 14; Hav och 
marina resurser. 
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Hållbarhetsutmärkelser

BillerudKorsnäs inkluderades i det 
prestigefyllda Dow Jones Sustaina-
bility Europe Index. Koncernen fick 
särskilt höga poäng inom området 
miljö för bland annat klimatstrategi, 
miljöledning och miljörapportering 
och utnämndes även till Hållbarhets-
ledare inom kategorin Containers & 
Packaging. 

För andra året i rad  
uppmärksammades  
koncernens omfattande  
klimatarbete med en pla-
cering på CDP:s A-lista, 

som omfattar företag som visar  
globalt ledarskap inom klimatför-
bättrande åtgärder. 

För tredje året i rad 
belönades Billerud-
Korsnäs med Guld av 
EcoVadis, ett system 

för multinationella före-
tags utvärdering av leverantörer. 
EcoVadis årliga utvärdering visar att 
BillerudKorsnäs tillhör det absoluta 
toppskiktet av samtliga bedömda 
företag. 

Storinvestering i Skärblacka förstärker ledande position
Som ett led i BillerudKorsnäs investeringar för ökad tillväxt och effektivitet besluta-
des om investeringsprogram för att utveckla Skärblacka till ett världsledande cen-
trum för tillverkning av maskinglättat papper, MG-papper. En del i programmet är 
att flytta MG-maskinen från Tervasaari i Finland till Skärblacka, där den integreras 
med massaproduktionen. 

Årets förpackningskoncept
BillerudKorsnäs lanserade Axello ZAP, 
en förnybar, återvinningsbar, damm- och 
insektstät pappersförpackning för torra 
livsmedel (sidan 26).

Satsning inom  
”Internet of Packaging”
BillerudKorsnäs förvärvade en minori-
tetsandel i det norska innovationsbolaget 
Kezzler AS, en global ledare inom digital 
masskryptering för säker produktidenti-
fiering. Tekniken är ett strategiskt intres-
sant utvecklingsområde.
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VD-ORD

På offensiven!
Under 2016 levererade BillerudKorsnäs ett starkt resultat och goda marginaler, 

vidare fattade vi ett historiskt beslut att investera i en ny kartongmaskin i Gruvön. 
Denna mångmiljardinvestering visar på vår övertygelse av nödvändigheten av att 

våga utmana och vara offensiva för att klara de omställningar som framtiden kräver.

Att sammanfatta ett år som 2016 är ingen lätt uppgift. Som 
VD för BillerudKorsnäs ställer jag mig frågan om det vikti
gaste som hände under året var de resultat vi skapade, utveck
lingen på marknaden, de offensiva beslut vi fattade eller den 
geopolitiska utvecklingen. 
Det går ju förstås att hävda att 
allt är viktigt, vilket i och för 
sig är sant, men för företagets 
position och framtid har hän
delserna lite olika betydelse. 
Men låt mig först göra en 
reflektion över årets resultat. 

Stark utveckling trots 
tillgänglighetsproblem 
Våra finansiella mål för verksamheten är utmanande men, 
bedömer vi, fullt realistiska coh de ska uppnås oberoende av 
konjunkturcykel. Vi överträffade målen under 2016 (med 
hänsyn taget till jämförelsestörande poster) med undantag för 
tillväxtmålet. Trots den begränsade tillväxten är jag samman
taget självklart nöjd med året. Marginalerna är höga och sta
bila, avkastningen på sysselsatt kapital är fortsatt hög och det 
operativa kassaflödet starkt. Det som påverkat vår tillväxt är 
inte försämrade marknadsförutsättningar utan vår egen pro
duktion. Vi hade i slutet av 2015 problem med tillgänglighet 
efter några större ombyggnationer, detta har påverkat leveran
serna även under 2016. Därutöver tillkom en del oförutsedda 
händelser vid produktionsenheterna i Gävle och Frövi under 
det fjärde kvartalet. Trots vissa utmaningar i produktionen så 
har vi dock satt produktionsrekord vid samtliga produktions
enheter. På så sätt kan jag inte annat än vara nöjd också med 
detta.

Vi har högt ställda mål för produktionen och har redan påbör
jat ett intensivt arbete i syfte att säkra högsta tillgänglighet. 
Vårt fokus på ständiga förbättringar, såväl inom produktion 
som i verksamhetens övriga delar, resulterar samtidigt i att 
vår effektivitet ökar. Naturligtvis skulle jag önska att vi gick 
snabbare fram, men vi är utan tvekan på rätt väg. Målet är att 
under 2017 återgå till vår planerade tillväxttakt. Förutsätt
ningarna finns där då våra marknader överlag är stabila och 
generellt visar en god tillväxt.

Lönsam tillväxt
Europa är fortfarande vår största marknad, men det är inte i för
sta hand här som tillväxten sker. För att tillvarata tillväxtmöj
ligheterna har vi fortsatt expandera vår närvaro utanför Europa 

i form av förstärkta sälj och 
tekniska resurser. Vi fortsät
ter rekrytera personal och 
etablera kontor framför allt i 
Asien och Nordamerika för 
att bättre kunna möta kun
dernas behov. Det är också 
främst på dessa marknader 
som vi bedömer att efter
frågan på våra material och 
lösningar kommer att öka. 

Utöver den geografiska expansionen ser vi även tillväxtmöjlig
heter inom värdekedjan, där efterfrågan på konkurrenskraftiga 
förpacknings och helhetslösningar innebär en potential.

Hållbara lösningar för framtiden 
Resultatet för BillerudKorsnäs bör inte bara sammanfattas 
i ekonomiska eller marknadsmässiga termer. Vårt hållbar
hetsarbete fortsätter att uppmärksammas, vi blev till exempel 
inkluderade i Dow Jones Sustainability Europe Index för 
2016. Det gör mig extra glad och stolt att BillerudKorsnäs 
erkänns som internationellt ledande inom vår industri. Vi 
kommer fortsatt att driva på utvecklingen inom relevanta 
hållbarhetsområden och arbetar målmedvetet vidare för att nå 
våra hållbarhetsmål. Inom klimatområdet tar vi exempelvis 
närmast sikte på att åstadkomma en fossilfri produktion där 
våra koldioxidutsläpp idag ligger på 29,2 kg/ton produkt. Vi 
stödjer principerna i FN:s Global Compact och har under året 
analyserat hur vårt bolag kan bidra till de globala hållbarhets
målen. Vårt innovationsarbete och strävan efter att utveckla 
och förnya fortsätter oförtrutet. Under 2016 ökade vi satsning
arna på FoU med nästan 50%, och jag är helt övertygad om att 
behovet av att fortsatt förstärka utvecklingsresurserna kom
mer att bestå. Vi ska bli världens ledande leverantör av hög
kvalitativa och hållbara fiberbaserade förpackningsalternativ. 

I samarbete med Bosch Packaging lanserade vi under året för
packningssystemet Axello ZAP och mottagandet från kunder 

” Årets utan tvekan största 
beslut är en investering 
i en ny kartongmaskin 
i Gruvön. Detta beslut 
omfattar SEK 5,7 miljarder.”

BILLERUDKORSNÄS ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 20164



har varit överväldigande. Systemet erbjuder ett effektivt alter
nativ till plastförpackningar för torra livsmedel. Under 2016 
startade vi också dotterbolaget BillerudKorsnäs Venture AB, 
med målsättningen att investera i företag med nya teknologier 
och kompetenser för framtidens hållbara förpackningslös
ningar. Investeringsportföljen ser lovande ut och det ska bli 
intressant att följa och utveckla dessa investeringar som jag är 
övertygad om kommer att resultera i goda utvecklings och 
tillväxtmöjligheter framöver. 

Miljardinvesteringar ökar kapacitet
Så till de stora besluten. Vi kommunicerade redan hösten 
2015 att vi övervägde att genomföra större investeringar i vår 
svenska produktionsstruktur och flera beslut togs följdriktigt 
under 2016. Den ena investeringen omfattar drygt SEK 1,2 
miljarder och innebär en flytt av en maskin för maskinglät
tat papper (MG) från Tervasaari i Finland till Skärblacka. 
Maskinen, som är Europas största i sitt slag, kommer där att 
integreras med egenproducerad massa, vilket innebär en bety
dande effektivitetsvinst. Vi uppgraderar samtidigt kvaliteten 
på ytterligare en MGmaskin, och bygger upp produktions
anläggningens utvecklingsresurser. När detta står klart 2018 
kommer Skärblacka att vara världens ledande centrum för 
MGpapper. Jag vill här också tacka våra fantastiska medar
betare i Tervasaari, som trots ett nedläggnings och flyttbeslut 
fortsatte att producera med hög kvalitet och produktivitet in i 
det sista. Ett tydligt tecken på en imponerande integritet och 
yrkesstolthet.

Årets utan tvekan största beslut är en investering i en ny 
kartongmaskin i Gruvön. Detta beslut omfattar SEK 5,7 
miljarder och innebär inte bara en omställning av Gruvön 
som produktionsenhet utan också en stor omställning av 
hela koncernens produktion. Betydande delar av dagens 
produktion i Gruvön kommer att flyttas till andra produk
tionsanläggningar inom koncernen, vilket förbättrar både 
produktmix och lönsamhet vid andra enheter. Maskinen i 
Gruvön kommer att bli världens största i sitt slag när den står 
färdig i början av 2019, med kapacitet för vätskekartong, för
packningskartong och liner. Beslutet är inte bara väldigt stort 
utan också historiskt. 

Vi kommer totalt sett att investera närmare SEK 7 miljarder 
under de kommande tre åren, utöver löpande investeringar. 
Jag anser att vi med råge ger vårt bidrag till en omställning 
av samhället mot en grön bioekonomi. Min förhoppning är 
att de politiska besluten gällande skogsbruk, transporter och 
forskning kommer att understödja och förstärka effekten av 
våra ambitioner. 

Hållbarhet lönar sig
Jag tycker 2016 visar att vi lever upp till vår mission att 
utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. 
Vi vågar utmana, vågar ta stora beslut, vågar ta täten, vi söker 
aktivt och progressivt tillväxt för framtidsorienterade material 
och lösningar. Under 2016 har ju den geopolitiska scenen inte 
direkt gett större klarhet vart världen är på väg. Krig, flykting
strömmar och valresultat gör det svårare att konstruera fram
tidsscenarier och detta oroar mig. Men samtidigt påverkar 
det inte de fundamentala drivkrafterna för efterfrågan av våra 
produkter; urbanisering, demografisk utveckling, digitalise
ring och hållbarhet. Detta gör att jag är fortsatt optimistisk för 
utvecklingen av BillerudKorsnäs. Jag tror på våra produkter, 
jag tror på vår kompetens och jag tror på vår förmåga att möta 
kundernas förväntningar. Vi vågar och ska vara offensiva även 
i osäkra tider. Det kommer att löna sig, för aktieägare liksom 
för våra andra intressenter. 

Solna i mars 2017 

Per Lindberg 
VD och koncernchef

5BILLERUDKORSNÄS ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016



MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Målstyrning för  
långsiktigt värdeskapande

För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och en god avkastning  
till aktieägare har bolaget satt upp fem finansiella mål samt ett antal icke-

finansiella mål kopplade till hållbar utveckling inom respektive fokusområde. 

Finansiella mål

0,3%
Tillväxtmål
Långsiktigt mål för tillväxt på  
3–4% per år. 

20161: 0,3% 

2015: 5% 

2014: 6%

Målet uppnåddes inte trots rekordhöga 
produktions- och försäljningsvolymer, 
främst till följd av produktions- och  
leveransstörningar.

17%
EBITDA-marginal
EBITDA-marginalen  
ska överstiga 17%. 

2016: 17% 

2015: 18% 

2014: 16%

Exklusive omstruktureringskostnader 
relaterade till investeringen i Gruvön nåd-
des målet. 2015 års resultat påverkades 
av realisationsvinsten från avyttringen av 
Latgran.

12%
Avkastning på sysselsatt kapital 
Avkastningen på sysselsatt kapital 
(ROCE) ska överstiga 13%. 

2016: 12% 

2015: 15% 

2014: 11%

Exklusive omstruktureringskostnader 
relaterade till investeringen i Gruvön nåd-
des målet. 2015 års resultat påverkades 
av realisationsvinsten från avyttringen av 
Latgran.

1,1
Räntebärande nettoskuld/EBITDA 
Räntebärande nettoskuld i förhållande till 
EBITDA ska understiga en multipel om 2,5. 

2016: 1,1 

2015: 1,2 

2014: 2,2

Målet uppnåddes, bland annat till följd av 
en lägre räntebärande nettoskuld. 

59%
Utdelningspolicy
Utdelningen ska uppgå till 50% av netto-
vinsten. 

20162: 59% 

2015: 49% 

2014: 51%

Styrelsens förslag om en utdelning på 
SEK 4,30 per aktie för 2016 innebär att 
utdelningsmålet uppnås.

1 För jämförbara enheter 
2 Styrelsens förslag

Mål: 3–4%

Mål: <2,5

Mål: >17%

Mål: 50%

Mål: >13%
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Icke-finansiella mål

122 st
Certifierad vedråvara
Antal gruppcertifierade skogsägare i 
BillerudKorsnäs gruppcertifikat för FSC® 
och PEFC™. 

2016: 122 st 

2015: 91 st 

2014: 77 st

Målet uppnåddes. Intern utveckling  
av arbetssätt vid virkesköp bidrog till 
resultatet.

1,5
Säkerhet på arbetsplatsen
Arbetsrelaterade olyckor med  
frånvaro.  
Antal/100 anställda.

2016: 1,5 

2015: 1,7 

2014: 2,1

Målet uppnåddes inte, men antalet 
arbetsolyckor minskade jämfört med 
2015 tack vare bl a intern samverkan, 
ledning och prioritering.

 21%
Jämställdhet
Andel kvinnor som medarbetare.  
 
%

2016: 21,0% 

2015: 19,9% 

2014: 18,3%

Målen nåddes delvis. Andelen kvinnor 
som medarbetare ökade, medan ande-
len kvinnor som chefer minskade något.

13%
Hög innovationsgrad för produkter
Nya produkters andel av försäljningen.  
%

2016: 13% 

2015: 17% 

2014: 14%

Målet uppnåddes inte bl a beroende på 
uppskjutna produktlanseringar. 

5,35
Energieffektivitet
Energiåtgång.  
MWh/ton produkt, netto 

2016: 5,35 

2015: 5,44 

2014: 5,36

Målet uppnåddes inte riktigt på grund av 
vissa produktionsstörningar i slutet av året.

29,2
Fossilfri produktion
Utsläpp av fossil CO

2
 i tillverkningsproces-

sen. Kg CO
2
/ton produkt.

2016: 29,2 

2015: 28,3 

2014: 31,1

Målet uppnåddes inte på grund av vissa 
produktionsstörningar i slutet av året.

FN:s globala hållbarhetsmål
De 17 globala hållbarhetsmål, som FN:s medlemsländer 
antog i september 2015, är nu vägledande i ländernas åtag-
ande med att etablera en tydlig plan för det arbete som är 
nödvändigt att göra fram till 2030, för att utvecklingen ska 
vara långsiktigt hållbar. Näringslivets roll och engagemang i 
detta arbete är centralt. 

BillerudKorsnäs analyserade under året vilka av de globala 
hållbarhetsmålen som bolaget har störst möjlighet att bidra 
till. Genom att analysera målen inklusive delmålen på djupet 
kunde BillerudKorsnäs fastställa de mål som bäst matchade 
verksamhetens möjlighet att maximera sin påverkan. Dessa 
mål är 8, 12, 13, 14 och 15. 

BillerudKorsnäs verksamhet har ett övergripande syfte – att 
utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. 

Sammanfattningsvis är de redan etablerade hållbarhetsmålen 
fortsatt relevanta och kan nu också kopplas till de globala 
hållbarhetsmålen. För mer detaljerad information om hållbar-
hetsmålen, se sida 56.

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org
Developed in collaboration with | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

|  Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015) For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org

Developed in collaboration with | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

|  Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015) For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org

Developed in collaboration with | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

|  Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015) 

Mål: >120

Mål: >15 Mål: <5,31 Mål: <27

Mål: <1,0 Mål: >20,5
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BillerudKorsnäs mission – att utmana konventionella förpackningar för en 
hållbar framtid – beskriver syftet med vår verksamhet. Den är styrande för 
hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar. 

Vi utmanar på flera sätt. Vi tänker utanför ramarna för att skapa innovativa 
förpackningslösningar som ännu inte finns. Vi utvecklar våra pappersmaterial 
så att de kan användas ännu smartare och effektivare i syfte att ersätta 
andra material. 

Vi skapar nya affärsmodeller och intäktsströmmar. Ett nära samarbete med 
konverterare, varumärkesägare och andra intressenter är helt avgörande för 
att hitta de lösningar som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid är målet med 
allt vi gör, för oss är hållbarhet inte bara nödvändigt för världens utveckling 
utan också en affärsmöjlighet.

Vi utmanar konvention ella 
förpackningar för en h ållbar framtid 

På kommande sidor berättar vi mer om vår omvärld och hur 
den påverkar vår bransch och vårt strategiska arbete. 

Läs mer på sidan 10. Läs mer på sidan 12. Läs mer på sidan 16. Läs mer på sidan 18. Läs mer på sidan 30.

Omvärld

Marknadsutveck-
ling och konkur-
renssituation

Intressenternas 
förväntningar Strategi

Sex åtaganden 
inom hållbarhet

BILLERUDKORSNÄS ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 20168



Vi utmanar konvention ella 
förpackningar för en h ållbar framtid 
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OMVÄRLD

Globala trender ökar  
behov av hållbara lösningar

Näringslivet har en viktig roll att spela för att hitta lösningar till de 
stora utmaningar som utvecklingen i världens nu ställer oss alla inför. 

Möjligheter finns både genom eget ansvarstagande längs värdekedjan 
och genom satsningar på innovation och strategiska samarbeten.

Globala megatrender

Urbanisering 
Sju av tio personer kommer 
att bo i en mångmiljonstad 
2050. Den snabbaste urba-

niseringen sker just nu i Asien, Latiname-
rika och Afrika, där en urban medelklass 
växer fram. Urbaniseringen ställer stora 
krav på omkringliggande ekosystem, då 
städernas konsumtionsmönster påver-
kas av en livsstil med snabbt tempo och 
många enpersonshushåll. 

Hållbarhet  
– från ord till handling 
Fokus har flyttats från att 
diskutera hållbarhetsfrågor 

till konkreta överenskommelser och 
åtgärder. Ett exempel är FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål, som antogs av världens 
stats- och regeringschefer i september 
2015. För att nå målen krävs ett hållbart 
agerande av såväl samhälle som företag. 
Näringslivets roll för måluppfyllnad är 
mycket mer framträdande än i de tidigare 
Milleniemålen. I december 2015, vid 
klimatmötet COP21 i Paris, enades värl-
dens länder även om ett nytt globalt och 
rättsligt bindande klimatavtal. 

Mobilitet
Globalisering, internatio-
nalisering och växande 

världshandel ökar behovet av effektiva 
person- och varutransporter, med minsta 
möjliga miljö- och trafikpåverkan. För 
nationella och regionala transporter går 
trenden mot stora logistikterminaler och 
lager, där en stor del av arbetet redan 
är automatiserat. För kortare sträckor 
fram till slutkonsument krävs innovativa 
tekniska lösningar, där konsumenten kan 
påverka mer än idag. 

Digitalisering och 
ständig uppkoppling 
Digitalisering påverkar hela 
samhället och förändrar 

förutsättningarna för allt och alla. En digital 
värld med ständigt uppkopplade och ihop-
kopplade enheter innebär möjligheter att 
optimera och effektivisera verksamheter 
och processer, genom utbyte och analys 
av relevant data. Digitaliseringen innebär 
också möjligheter för ökad dialog mellan 
företag och kunder. Internet of Things 
(IoT) möjliggör att datainformation gene-
reras och distribueras kontinuerligt, och 
utmaningar samt möjligheter ligger i smart 
användning av relevant data.Konsumenter 
har idag liknande tillgång till data som före-
tag, vilket leder till ökad konsumentmakt.

Uppluckring av 
den traditionella 
värdekedjan 
Den traditionella värdekedjan 

är ett koncept som är på väg att föränd-
ras i och med digitalisering, globalisering 
och världshandel. Dessa globala trender 
leder till helt nya värdekedjor, med mer 
fokus på nätverk än tidigare. Fler start-
ups än någonsin tidigare är ett bevis på 
hur snabbt entreprenörer idag kan ta 
en idé till marknaden. Etablerade bolag 
behöver tänka nytt och kontinuerligt 
fokusera på innovation för att bibehålla 
en långsiktig och relevant roll på den nya 
spelplanen. 

Bortom demografi 
Demografiska fakta som 
ålder, kön och ursprung är 
inte längre det enda som 

definierar en konsument. Konsumenter 
efterfrågar idag mer individanpassade 
erbjudanden, baserade på individuella 
behov, värderingar och preferenser. 
Fokus behöver därför läggas på att för-
stå hur produkter och tjänster bidrar till 
en positiv upplevelse för varje enskild 
individ.
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Framtida affärsperspektiv och förpackningsmöjligheter 

Att integrera kundernas och kundernas kunders 
behov och önskemål i det dagliga innovations- och 
utvecklingsarbetet kommer att vara avgörande för 
förpackningsindustrins möjligheter att ta tillvara på 
den potential som den föränderliga omvärlden innebär. 

#1 Problemlösning för megastäder
Eftersom storstäder främst konsumerar framför att 

bidra till produktion, ökar urbaniseringen behovet av innova
tiva lösningar som bidrar till en hållbar utveckling i och kring 
städerna. Utmaningarna kring transport, konsumtion och 
avfallshantering kommer att växa. Förpackningar kan svara 
på dessa utmaningar genom att vara säkra, effektiva och passa 
in i de framtida städernas cirkulära system.

#2 Hjälp goda varumärken att lyckas
Förväntningarna på företag att bidra till en hållbar 

utveckling blir allt högre, inte bara genom enskilda aktivite
ter utan genom att låta hållbarhet ligga till grund för strategi 
och affärsutveckling. Konsumenter letar efter de varumärken 
som får dem att bli en del av lösningen. Förpackningar som 
skyddar, minskar svinn och reducerar miljöpåverkan kan för
ändra synen på förpackningar från ett nödvändigt ont till ett 
strategiskt verktyg för varumärken som vill bidra till en hållbar 
framtid.

#3 Utveckla för en automatiserad värld
Redan idag ersätts stora delar av logistik och distri

bution av maskiner och fler av framtidens aktiviteter kommer 
sannolikt att ske utan mänsklig inblandning. Förpackningar 
anpassade för nya logistik och distributionsnät, exempelvis 

förarlösa fordon eller automatiserade lager, är en del i att möta 
efterfrågan från konsumenter som önskar snabba leveranser var 
de än befinner sig.

#4 Generera, dela och hitta värde i data
Digitaliseringen innebär växande mängder data 

som, om den tas till vara på rätt sätt, blir mycket värdefull. 
Förpackningen möter konsumenten flera gånger varje dag och 
intelligenta förpackningar kan användas som ett strategiskt 
kommunikations och dialogverktyg, från produktion till 
eftermarknad. Detta skapar stora möjligheter för starkare 
leverantörs och kundrelationer.

#5 Fånga det verkliga värdet
Att identifiera den intressent som har mest nytta av 

en specifik produkt eller tjänst kommer att vara nyckeln till 
framgång. När fokus skiftar från kostnad till värde, gäller det 
att identifiera vilka värden som erbjuds och för vem det värde
ras högst. Förändrade affärsmodeller och värdekedjor innebär 
möjligheter till nya lösningar och samarbeten inom förpack
ningsbranschen, där förpackningen levererar ett värde till mer 
än en spelare i värdekedjan. 

#6 Med användaren i fokus - på riktigt
Fokus skiftar från vilka tekniska möjligheter en 

produkt har, till att säkerställa att användare förstår och kan 
använda produkter fullt ut. När nya konsumtionssätt, exempel
vis ehandel, ökar kraftigt kan förpackningen ta en stor roll i att 
skapa lojalitet för varumärken genom att ge konsumenten en 
spännande upplevelse även om produkten inte inhandlas i butik. 

 1

Challenging  
Conventional Packaging

Trends that shape Future Business Perspectives

Trend report #1
November, 2016

Läs mer i BillerudKorsnäs  
publikation Challenging 
Conventional Packaging – 
Trends that shape Future 
Business Perspectives, 
som hittas på www.chal-
lengeconventional.com 

Medan de globala megatrenderna fortsätter att forma vår värld påverkar de samtidigt sättet att göra affärer på, inte bara i för-
packningsindustrin utan i alla branscher. BillerudKorsnäs rapport Challenging Conventional Packaging – Trends that shape 
Future Business Perspectives, identifierar sex ”Future Business Perspectives”, som var och ett relaterar till en eller oftast flera 
av megatrenderna. Det är naturligt eftersom det aldrig är en enda kraft som driver affärsmässig förändring och utveckling. 
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Packaging Paper Consumer Board Corrugated Solutions
Kraftpapper Brunt säckpapper Vitt säckpapper Vätskekartong Förpackningskartong Fluting Liner Managed Packaging

EU:s direktiv om att minska 
användningen av engångs-
kassar i plast.

Politiska initiativ att minska 
plastanvändning

Växande åldrande befolkning 
som driver efterfrågan på kraft-
papper för medicinska ändamål.

Stora investeringar i infrastruktur 
och bostäder, främst på tillväxt-
marknader utanför Europa.

Ökad kunskap om säckpapprets 
fördelar (dammar inte, förnybar 
produktionskälla) jämfört med 
plastens nackdelar.

Bygg och renovera-själv trenden 
inom konsumentmarknaden, 
främst inom Europa.

Mer utvecklade produktmixer 
för hemmarenovering kräver 
bra tryckytor för information och 
bilder, exempelvis för lagstad-
gad varningstext som behöver 
framgå av förpackningen.

Ökad efterfrågan i utveck-
lingsmarknader på grund av 
demografiska förändringar 
samt etablering av livsmedels-
kedjan. 

Fokus på produktsäkerhet  
samt behov av förlängd håll-
barhet även vid varierande 
temperaturer.

Ekonomisk tillväxt driver efter-
frågan, speciellt inom kosmetik, 
läkemedel och mat i premium-
segment. 

Ökat intresse för förpackning-
ens utseende och design inom 
premiumsegmentet, som önskar 
differentiera sina produkter och 
förstärka varumärket. 

Ökad efterfrågan på förpack-
ningar med låg vikt som minskar 
transportkostnad i flyg eller 
komplexa och långa distribu-
tionskedjor.

Ökat behov av förpackningar 
som klarar tuffa transporter och 
minskar matsvinn, även i fuktiga 
klimatförhållanden.

Ökat intresse för förpackning-
ens utseende, design och 
känsla för att differentiera pro-
dukten och stärka varumärket.

Höjda krav på produktsäkerhet 
i livsmedelskedjan.

Koncentration av tillverkning till 
Asien.

Behov att förenkla logistik, säkra 
kvalitet och kostnadseffektivitet.

Behov av standardisering och 
effektivisering.

MARKNADSUTVECKLING OCH KONKURRENSSITUATION

Position med potential
BillerudKorsnäs produktion, baserad på nyfiber från ansvarsfullt  

skogsbruk utgör en bra bas för att svara på globala utmaningar och utmana 
konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Med hållbarhet som 
kärna kan vi möta kundernas och omvärldens högt ställda förväntningar.

En stark och hållbar utmanare
BillerudKorsnäs är globalt ledande inom flera produkt
segment. Nyfiberbaserade förpackningsmaterial är basen i 
affären men samarbete för utveckling av olika förpacknings
lösningar ökar och kompletterar erbjudandet. Den globala 
förpackningsmarknaden totalt sett, inklusive andra material 
som exempelvis plast, växer snabbare än nyfiberbaserade pro
dukter. Efterfrågemässigt bedömer vi därför förutsättning
arna att utmana mindre hållbara förpackningar som goda, i 
och med omvärldens ökade fokus på hållbarhet. Vår satsning 
på helhetslösningar i till exempel Asien, bidrar också i förläng
ningen till att mer hållbara material kan introduceras där. 

Global efterfrågan på hållbara lösningar
De globala trenderna ökar efterfrågan på hållbara produkter 
och lösningar. Förnybara råvaror, möjligheter till återvinning, 
minskat svinn och effektiv avfallshantering är några av de aspek
ter där BillerudKorsnäs position kan vara en del av lösningen på 
några av världens största utmaningar. Politiska initiativ för att 
minska plastanvändning (i exempelvis EU, amerikanska del
stater, Kenya och Kina) ökar BillerudKorsnäs konkurrenskraft 
då möjligheterna att ersätta mindre hållbara lösningar därmed 
ökar. De globala megatrenderna påverkar hela verksamheten och 
tittar man närmare på affärssegmenten så finns det ett antal fak
torer som driver efterfrågan på specifika produkter.

Globala trender påverkar samtliga segment. Därutöver finns specifika trender och drivkrafter som påverkar efterfrågan,  vilka beskrivs nedan.
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Packaging Paper Consumer Board Corrugated Solutions
Kraftpapper Brunt säckpapper Vitt säckpapper Vätskekartong Förpackningskartong Fluting Liner Managed Packaging

EU:s direktiv om att minska 
användningen av engångs-
kassar i plast.

Politiska initiativ att minska 
plastanvändning

Växande åldrande befolkning 
som driver efterfrågan på kraft-
papper för medicinska ändamål.

Stora investeringar i infrastruktur 
och bostäder, främst på tillväxt-
marknader utanför Europa.

Ökad kunskap om säckpapprets 
fördelar (dammar inte, förnybar 
produktionskälla) jämfört med 
plastens nackdelar.

Bygg och renovera-själv trenden 
inom konsumentmarknaden, 
främst inom Europa.

Mer utvecklade produktmixer 
för hemmarenovering kräver 
bra tryckytor för information och 
bilder, exempelvis för lagstad-
gad varningstext som behöver 
framgå av förpackningen.

Ökad efterfrågan i utveck-
lingsmarknader på grund av 
demografiska förändringar 
samt etablering av livsmedels-
kedjan. 

Fokus på produktsäkerhet  
samt behov av förlängd håll-
barhet även vid varierande 
temperaturer.

Ekonomisk tillväxt driver efter-
frågan, speciellt inom kosmetik, 
läkemedel och mat i premium-
segment. 

Ökat intresse för förpackning-
ens utseende och design inom 
premiumsegmentet, som önskar 
differentiera sina produkter och 
förstärka varumärket. 

Ökad efterfrågan på förpack-
ningar med låg vikt som minskar 
transportkostnad i flyg eller 
komplexa och långa distribu-
tionskedjor.

Ökat behov av förpackningar 
som klarar tuffa transporter och 
minskar matsvinn, även i fuktiga 
klimatförhållanden.

Ökat intresse för förpackning-
ens utseende, design och 
känsla för att differentiera pro-
dukten och stärka varumärket.

Höjda krav på produktsäkerhet 
i livsmedelskedjan.

Koncentration av tillverkning till 
Asien.

Behov att förenkla logistik, säkra 
kvalitet och kostnadseffektivitet.

Behov av standardisering och 
effektivisering.

Vi stärker vår position på den globala förpackningsmarknaden 
– som växer med 3,4% 

Globala trender påverkar samtliga segment. Därutöver finns specifika trender och drivkrafter som påverkar efterfrågan,  vilka beskrivs nedan.

2,0%

3,7%

4,4%

1,8%

2,2%

5,1%4,7%

Beräknad årlig tillväxt 2014–2024, för alla för-
packningsmaterial. Källa: Smithers Pira 2014

Nordamerika

Central och Sydamerika

Asien

Australien

Mellanöstern

Afrika

Europa
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Marknadsöversikt

Packaging Paper1 Consumer Board Corrugated Solutions

Tillväxtstrategi Selektiv tillväxt
Hållbar och lönsam tillväxt inom 
utvalda segment, framför allt torra livs-
medel, medicinska applikationer och 
byggindustri på tillväxtmarknader.

Tillväxtmål:
2–4% per år

Fokus på: 
•  Utveckla produktionstillgångar för  

att öka lönsamheten
•  Skapa nya möjligheter genom  

affärsutveckling
• Öka närvaron på tillväxtmarknader

Volymtillväxt
Hållbar och lönsam volymtillväxt på de 
viktigaste marknaderna.

Tillväxtmål: 
4–5% per år

Fokus på: 
•  Attraktiva marknadsmöjlig-

heter
• Investeringar för tillväxt
•  Innovationer tillsammans med 

kunder och varumärkesägare

Värdetillväxt
Hållbar och lönsam tillväxt 
ska nås genom värdetillväxt, 
det vill säga ökade marginaler 
utan att nödvändigtvis inves-
tera i den befintliga produk-
tionskapaciteten för papper.

Tillväxtmål: 
2–4% per år

Fokus på: 
• Stark produktportfölj
• Integrera ny affärsmodell
•  Utökat samarbete med  

varumärkesägare i  
attraktiva marknader

BillerudKorsnäs 
produkter

Kraftpapper
15% av försäljningvolym

Säckpapper
12% av försäljningvolym

Vätskekartong
34% av försäljningvolym

Förpackningskartong
4% av försäljningvolym

Fluting
13% av försäljningvolym

Liner
7% av försäljningvolym

Managed Packaging

Viktigaste 
användnings-

områden

Förpackningar för:
•  Mjöl, socker, gryn m m
• Bärkassar
•  Flexibla förpackningar
•  Formbara förpackningar
•  Medicinska förpackningar
•  Skyddspapper för stål

Förpackningar för:
• Byggmaterial
•  Industri mineraler
• Kemikalier
• Livsmedel
• Djurfoder

Förpackningar för:
• Mjölk
• Juice
•  Andra drycker och  

flytande livsmedel
• Konserverad mat

Förpackningar för:
• Exklusiv dryck
•  Skönhets- och hälsovårdspro-

dukter
• Konfektyr
•  Hushålls- och industriella varor 

inom  
premiumsegmentet

• Modeartiklar
• Mat inom premiumsegmentet

Förpackningar för:
• Frukt och grönsaker
•  Komponenter till bilindustri,  

vitvaror och elektronik
• Transporter

Primärförpackningar för:
• Exklusiv dryck
•  Skönhets- och hälsovårdspro-

dukter
• Konfektyr
• Hemelektronik
Sekundärförpackningar för:
• Konsumentvaror
Butiksfärdiga förpackningar för:
• Konsumentvaror

Förpackningslösningar och 
tjänster till varumärkesägare med 
internationella förpackningspro-
gram och transporter. 

Managed Packaging erbjuder  
vinster inom: 
• Operationella besparingar 
• Enkel hantering
• Ökade intäkter
• Hållbara lösningar

Globalt marknadsvärde för  
matförpackningar
Mdr USD2
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Årlig uppskattad tillväxt i efterfrågan 
på cement
Årlig volymtillväxt 2012–20224, %

Årlig uppskattad tillväxt i efterfrågan 
på vätskekartong 
Årlig volymtillväxt 2014–20226, %

Årlig uppskattad tillväxt i efter-
frågan på förpacknings kartong
Årlig volymtillväxt 2015–20208, %

Årlig uppskattad tillväxt i efterfrågan på  
wellpappmaterial (fluting och liner)
Årlig volymtillväxt 2013–20259, %

Marknaden för matförpackningar har 
växt med ca 3% per år sedan 2008. 
Tillväxten fram till 2024 beräknas vara 
ca 3,5% per år, högst i Mellanöstern, 
Afrika och Asien.2

Den globala efterfrågan på cement 
bedöms växa med ca 4,6% per år 
fram till 2022.4 Störst tillväxt förväntas 
i regioner där cement produkter leve-
reras primärt i säckar av papper och 
plast.

Mer än 60% av efterfrågetillväxten 
beräknas komma från Asien inkl Kina. 
I Västeuropa är tillväxten beroende av 
innovationer med fokus på nya förpack-
ningstyper och användningsområden 
för vätske kartong.6

Den globala efterfrågan på 
förpackningskartong bedöms 
växa med 3,9%, snabbast i Kina 
och övriga Asien. Mest växer för-
packningar för kosmetika, läke-
medel samt förpackningar för torr 
och fryst mat.

Den globala efterfrågan på wellpapp-material förväntas växa med 
2,9% per år fram till 2025. Den största tillväxten förväntas i Kina, 
Mellanöstern och Asien pga koncentrationen av tillverkning till 
dessa regioner.9

Billerud Korsnäs  
position

Ledande tillverkare av starka och 
högkvalitativa kraftpapper av nyfiber 
i Europa.3

Globalt ledande inom högporöst säck-
papper av nyfiber.5

En av världens ledande tillverkare av 
vätskekartong.7

En av de ledande tillverkarna av 
nyfiberbaserad förpackningskar-
tong inom premium segmentet i 
Europa.7

Kvalitets-5 och marknadsle-
dande10 till verkare i Europa 
inom topp segmentet med stark 
position inom frukt och grön-
saker.

En av de marknadsledande till-
verkarna i Europa av helvit nyfi-
berbaserad liner5 och en av de 
ledande av bestruken nyfiber-
baserad liner globalt.

Unikt förpackningskoncept baserat 
på ett nätverk av produktions-
partners för flexibilitet och mark-
nadstäckning, kombinerat med 
djupgående material kunskap för 
maximal förpacknings optimering 
och effektivisering.

Konkurrens Främsta konkurrensen kommer från 
förpackningslösningar i plast.

Främst säcklösningar av plast och från 
bulkdistribution.

Andra förpackningsmaterial, främst 
plast.

Andra förpackningsmaterial, 
främst plast.

Returfiberbaserad fluting och 
andra material av plast och trä.

Bestruken och obestruken  
White Top Testliner (baserad på 
returfiber).

Oberoende grossister av förpack-
ningar samt större förpackningstill-
verkare med konvertering i Asien.

Andra stora  
tillverkare

Mondi och flera av Europas special-
papperstillverkare.

Mondi, Canfor, Segezha, KapStone 
och Smurfit Kappa.

Stora Enso, Klabin, Evergreen  
Packaging, WestRock och  
International Paper.

Inom premiumsegmentet:  
Iggesund, Metsä Board,  
Stora Enso, WestRock och  
International Paper.

Inom nyfiberbaserad fluting:  
Stora Enso, Mondi och  
Powerflute.

Metsä Board, Mondi och Smurfit 
Kappa.

1  Packaging Paper inkluderar avsalumassa som svarar för cirka 15% av försäljnings-
volymen

2 Smithers Pira, The future of packaging, long term strategic forecast to 2024, 2014

3 Baserat på statistik från Pöyry Management Consulting och Eurokraft

4 World cement, The Freedonia Group, 2013

5 BillerudKorsnäs bedömning

6 BillerudKorsnäs analys av data från Zenith International, 2015 och Pöyry, 2015

7 Statistik från Pöyry Management Consulting

Afrika och Mellanöstern 

Central- och Sydamerika

Östeuropa

Nordamerika

Asien och Oceanien

Västeuropa

Syd- och Sydostasien 

Kina

Central- och Sydamerika

Afrika och Mellanöstern

Europa

Nordamerika
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Packaging Paper1 Consumer Board Corrugated Solutions

Tillväxtstrategi Selektiv tillväxt
Hållbar och lönsam tillväxt inom 
utvalda segment, framför allt torra livs-
medel, medicinska applikationer och 
byggindustri på tillväxtmarknader.

Tillväxtmål:
2–4% per år

Fokus på: 
•  Utveckla produktionstillgångar för  

att öka lönsamheten
•  Skapa nya möjligheter genom  

affärsutveckling
• Öka närvaron på tillväxtmarknader

Volymtillväxt
Hållbar och lönsam volymtillväxt på de 
viktigaste marknaderna.

Tillväxtmål: 
4–5% per år

Fokus på: 
•  Attraktiva marknadsmöjlig-

heter
• Investeringar för tillväxt
•  Innovationer tillsammans med 

kunder och varumärkesägare

Värdetillväxt
Hållbar och lönsam tillväxt 
ska nås genom värdetillväxt, 
det vill säga ökade marginaler 
utan att nödvändigtvis inves-
tera i den befintliga produk-
tionskapaciteten för papper.

Tillväxtmål: 
2–4% per år

Fokus på: 
• Stark produktportfölj
• Integrera ny affärsmodell
•  Utökat samarbete med  

varumärkesägare i  
attraktiva marknader

BillerudKorsnäs 
produkter

Kraftpapper
15% av försäljningvolym

Säckpapper
12% av försäljningvolym

Vätskekartong
34% av försäljningvolym

Förpackningskartong
4% av försäljningvolym

Fluting
13% av försäljningvolym

Liner
7% av försäljningvolym

Managed Packaging

Viktigaste 
användnings-

områden

Förpackningar för:
•  Mjöl, socker, gryn m m
• Bärkassar
•  Flexibla förpackningar
•  Formbara förpackningar
•  Medicinska förpackningar
•  Skyddspapper för stål

Förpackningar för:
• Byggmaterial
•  Industri mineraler
• Kemikalier
• Livsmedel
• Djurfoder

Förpackningar för:
• Mjölk
• Juice
•  Andra drycker och  

flytande livsmedel
• Konserverad mat

Förpackningar för:
• Exklusiv dryck
•  Skönhets- och hälsovårdspro-

dukter
• Konfektyr
•  Hushålls- och industriella varor 

inom  
premiumsegmentet

• Modeartiklar
• Mat inom premiumsegmentet

Förpackningar för:
• Frukt och grönsaker
•  Komponenter till bilindustri,  

vitvaror och elektronik
• Transporter

Primärförpackningar för:
• Exklusiv dryck
•  Skönhets- och hälsovårdspro-

dukter
• Konfektyr
• Hemelektronik
Sekundärförpackningar för:
• Konsumentvaror
Butiksfärdiga förpackningar för:
• Konsumentvaror

Förpackningslösningar och 
tjänster till varumärkesägare med 
internationella förpackningspro-
gram och transporter. 

Managed Packaging erbjuder  
vinster inom: 
• Operationella besparingar 
• Enkel hantering
• Ökade intäkter
• Hållbara lösningar

Globalt marknadsvärde för  
matförpackningar
Mdr USD2
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Årlig uppskattad tillväxt i efterfrågan 
på cement
Årlig volymtillväxt 2012–20224, %

Årlig uppskattad tillväxt i efterfrågan 
på vätskekartong 
Årlig volymtillväxt 2014–20226, %

Årlig uppskattad tillväxt i efter-
frågan på förpacknings kartong
Årlig volymtillväxt 2015–20208, %

Årlig uppskattad tillväxt i efterfrågan på  
wellpappmaterial (fluting och liner)
Årlig volymtillväxt 2013–20259, %

Marknaden för matförpackningar har 
växt med ca 3% per år sedan 2008. 
Tillväxten fram till 2024 beräknas vara 
ca 3,5% per år, högst i Mellanöstern, 
Afrika och Asien.2

Den globala efterfrågan på cement 
bedöms växa med ca 4,6% per år 
fram till 2022.4 Störst tillväxt förväntas 
i regioner där cement produkter leve-
reras primärt i säckar av papper och 
plast.

Mer än 60% av efterfrågetillväxten 
beräknas komma från Asien inkl Kina. 
I Västeuropa är tillväxten beroende av 
innovationer med fokus på nya förpack-
ningstyper och användningsområden 
för vätske kartong.6

Den globala efterfrågan på 
förpackningskartong bedöms 
växa med 3,9%, snabbast i Kina 
och övriga Asien. Mest växer för-
packningar för kosmetika, läke-
medel samt förpackningar för torr 
och fryst mat.

Den globala efterfrågan på wellpapp-material förväntas växa med 
2,9% per år fram till 2025. Den största tillväxten förväntas i Kina, 
Mellanöstern och Asien pga koncentrationen av tillverkning till 
dessa regioner.9

Billerud Korsnäs  
position

Ledande tillverkare av starka och 
högkvalitativa kraftpapper av nyfiber 
i Europa.3

Globalt ledande inom högporöst säck-
papper av nyfiber.5

En av världens ledande tillverkare av 
vätskekartong.7

En av de ledande tillverkarna av 
nyfiberbaserad förpackningskar-
tong inom premium segmentet i 
Europa.7

Kvalitets-5 och marknadsle-
dande10 till verkare i Europa 
inom topp segmentet med stark 
position inom frukt och grön-
saker.

En av de marknadsledande till-
verkarna i Europa av helvit nyfi-
berbaserad liner5 och en av de 
ledande av bestruken nyfiber-
baserad liner globalt.

Unikt förpackningskoncept baserat 
på ett nätverk av produktions-
partners för flexibilitet och mark-
nadstäckning, kombinerat med 
djupgående material kunskap för 
maximal förpacknings optimering 
och effektivisering.

Konkurrens Främsta konkurrensen kommer från 
förpackningslösningar i plast.

Främst säcklösningar av plast och från 
bulkdistribution.

Andra förpackningsmaterial, främst 
plast.

Andra förpackningsmaterial, 
främst plast.

Returfiberbaserad fluting och 
andra material av plast och trä.

Bestruken och obestruken  
White Top Testliner (baserad på 
returfiber).

Oberoende grossister av förpack-
ningar samt större förpackningstill-
verkare med konvertering i Asien.

Andra stora  
tillverkare

Mondi och flera av Europas special-
papperstillverkare.

Mondi, Canfor, Segezha, KapStone 
och Smurfit Kappa.

Stora Enso, Klabin, Evergreen  
Packaging, WestRock och  
International Paper.

Inom premiumsegmentet:  
Iggesund, Metsä Board,  
Stora Enso, WestRock och  
International Paper.

Inom nyfiberbaserad fluting:  
Stora Enso, Mondi och  
Powerflute.

Metsä Board, Mondi och Smurfit 
Kappa.

8 BillerudKorsnäs analys av data från Vision Hunters, 2015

9 Pöyry, 2014

10 Pöyry, 2017
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INTRESSENTERNAS FÖRVÄNTNINGAR PÅ BILLERUDKORSNÄS

Intressenter  
hjälper oss att utmana 

Slutkonsumenternas, kundernas och övriga intressenters medvetenhet om 
hållbarhetsfrågor ökar koncernens möjligheter att positionera sig som det mer hållbara 

alternativet till konventionella förpackningar. En öppen dialog och samverkan med 
intressenter ger värdefull input för att utveckla framtidens material och lösningar.

BillerudKorsnäs viktigaste intressentgrupper är investerare, kun
der, medarbetare, affärspartners och samhälle. En djup förståelse 
för vilka frågor som är i fokus för respektive intressentgrupp, 
bidrar till ökade möjligheter att agera i en riktning som tillför 
värde för såväl bolaget och intressenter som samhället i stort. 

Intressentanalyser som ger merförsäljning
BillerudKorsnäs förmåga att analysera drivkrafterna som lig
ger bakom slutkonsumenternas, varumärkesägarnas och kon
verterarnas inköpsbeslut, utgör potential för ökad försäljning. 
Samverkan sker med olika kundsegment kring innovativa 

lösningar som utmanar konventionella förpackningar, liksom 
med andra intressenter som exempelvis forskningsorganisatio
ner. BillerudKorsnäs ser dialogen med intressenterna som en 
viktig del i att ta fram helt nya lösningar men också som en del 
i att öka medvetenheten om hur existerande nyfiberbaserade 
material och lösningar bidrar till en mer hållbar framtid. 

Löpande intressentdialog
För en komplett sammanställning av koncernens löpande 
intressentdialog med samtliga huvudintressenter, läs mer på 
sidorna 59–60.

Investerare

Kapitalmarknadens förtroende är viktigt för koncernen. Aktieä-
gare, analytiker och potentiella investerare förses kontinuerligt 
med information om BillerudKorsnäs verksamhet och finansiella 
utveckling. 

Kunder

BillerudKorsnäs cirka 2 000 kunder är förpackningstillverkare, 
varumärkesägare och stora detaljhandels- och dagligvarukedjor 
som finns i över 100 länder. I kraft av gedigen kunskap om håll-
bara förpackningslösningar arbetar koncernen för att förstärka 
kundernas affärer med fokus på slutkonsumenternas behov och 
preferenser. Dialog och samverkan är nycklarna till framgång.

Exempel  
på frågor i fokus

Hållbar ekonomisk  
värdeutveckling, strategier, 

riskhantering, klimat- 
förändringar,  

uppförandekod. 

Exempel  
på frågor i fokus

Hållbart företagande,  
uppförandekod,  

ekonomi,  
miljöfrågor
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Medarbetare

BillerudKorsnäs 4 300 medarbetare är de som driver koncernens 
viktiga förändringsarbete. En transparent dialog är viktig för att 
engagera och motivera befintliga medarbetare, men också för 
att attrahera framtida medarbetare för att möta kommande gene-
rationsväxlingar och behov av rekryteringar. Kollektivavtal och 
samverkan utgör basen för dialog mellan bolaget och fackliga 
organisationer.

Affärspartners 

För att BillerudKorsnäs ska bibehålla och ytterligare stärka sin 
position inom hållbarhet, krävs fokus på innovation, ständiga 
förbättringar och samverkan med andra aktörer. Kreditgivare 
som finansierar viktiga investeringar samt samverkan med leve-
rantörer och samarbetspartners är avgörande för att koncernen 
ska nå sina mål. 

Samhälle 

BillerudKorsnäs är ett globalt företag 
med lokal förankring. BillerudKorsnäs 
verksamhet berör och påverkar många 
människor, ibland hela lokalsamhällen. 
Fokus ligger på att bidra till det lokala 
näringslivet, sociala insatser och utveck-
lingen av förnybara, biobaserade mate-
rial för ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Närboende, lokala föreningar, universitet, 
myndigheter och branschorganisationer 
är exempel på viktiga intressenter. 

Exempel  
på frågor i fokus

Utsläpp till luft och  
vatten, händelser och fram-
tidsplaner på anläggning-
arna, uthålligt skogsbruk,  
kompetensförsörjnings-

aktiviteter. 

Exempel  
på frågor i fokus

Utveckling av hållbara  
förpackningar, affärsmodeller, 

uppförandekod, minskad  
miljöpåverkan, 

hållbar ekonomisk  
värdeutveckling.

Exempel  
på frågor i fokus

Uppförandekod, kompe-
tensutveckling, arbetsmiljö & 

säkerhet, mångfald,  
avtals- anställningsvillkor, 

hållbara produkter.
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STRATEGISK PLATTFORM

Strategi för en hållbar framtid 
BillerudKorsnäs mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar 
framtid – beskriver syftet med vår verksamhet. Lönsam tillväxt är förutsättningen 

för att steg för steg utmana mindre hållbara förpackningslösningar. För att 
åstadkomma lönsam tillväxt intensifierar vi vårt arbete inom fyra strategiska områden. 

BillerudKorsnäs 4 300 medarbetare är de som driver den förändring som krävs 
för att realisera strategin och uppnå det syfte vi strävar mot – en hållbar framtid. 

LÖNSAM TILLVÄXT

POSITION HÅLLBARHET EFFEKTIVITETINNOVATION

och i värdekedjan.
Förbättra företagets 

ledande position.
Driv hållbarheten i  
hela värdekedjan.

Förbättra  
kontinuerligt.

VI UTMANAR 
KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR  

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

MÄNNISKOR DRIVER FÖRÄNDRING
Tänka nytt – Känna ansvar – Samarbeta – Skapa värde

Varför finns 
BillerudKorsnäs? 
Vår mission – att utmana kon-
ventionella förpackningar för 
en hållbar framtid – beskriver 
syftet med vår verksamhet. 
Missionen är styrande för hur 
vi tänker, vad vi gör och hur 
vi kommunicerar. För oss är 
hållbarhet framtidens affärs-
möjlighet.

Hur ska  
missionen nås? 
Långsiktig lönsam tillväxt inom 
material och lösningar är en för-
utsättning för koncernens möj-
ligheter att fortsätta investera 
för framtiden – investeringar 
som utmanar och möjliggör 
en tillväxt för våra nyfiberba-
serade material och förpack-
ningslösningar. 

Vad bidrar till  
lönsam tillväxt? 
Vår strategi, indelad i fyra kate-
gorier, bidrar till lönsamhet och 
tillväxt. 

• Position – Expandera geo-
grafiskt och i värdekedjan

• Innovation – Förbättra företa-
gets ledande position

• Hållbarhet – Driva hållbarhe-
ten i hela värdekedjan

• Effektivitet – Förbättra konti-
nuerligt

Vem ska driva 
förändring? 
Det är medarbetarna som 
driver förändringsarbetet. För 
att engagera och få med alla 
medarbetare behövs en tydlig 
värdegrund, ett kommunikativt 
ledarskap och en attraktiv och 
säker arbetsplats som präglas 
av mångfald. Nytänkande och 
nyfikenhet på andras idéer är 
avgörande i utvecklings- och 
förändringsarbetet.

VARFÖR? HUR? VEM?VAD?
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Rätt förpackning till rätt produkt 
De globala trenderna förändrar spelplanen som Billerud
Korsnäs agerar på. Förpackningens roll som strategisk kon
kurrensfördel har potential att stärkas när effektivitet, kvalitet 
och hållbarhetsaspekter står i fokus för många slutkonsumen
ter. Förpackningen kan bidra till ökad försäljning för varu
märkesägare som aktivt deltar i att optimera förpackningen 
utifrån konsumenters preferenser och behov. 

Lönsam dual tillväxt
BillerudKorsnäs långa erfarenhet och höga kompetens inom 
förpackningsområdet innebär möjligheter att bidra i varu
märkesägarnas strävan att optimera förpackningar till varje 
enskild produkt. Att vi kompletterar vårt erbjudande med för
packningslösningar är därför en naturlig utveckling. På nya 
marknader krävs dessutom ofta helhetslösningar för att kunna 
introducera nya material. 

Utveckling och produktion av högkvalitativa nyfiberbaserade 
förpackningsmaterial är fortfarande basen i vår affär. Sedan 
2012 har bolaget, utöver löpande investeringar, investerat 
SEK 2,9 miljarder i produktionsstrukturen bland annat för att 
öka effektivitet, kvalitet, hållbarhetsprestanda, lönsamhet och 
tillväxt. De kommande åren kommer investeringstakten ökas 
i och med genomförandet av två stora projekt som beslutades 
om under 2016. Genom lönsam dual tillväxt – det vill säga 
både inom material och förpackningslösningar –skapar vi nya 
intäkter och ökar kundbasen. En stor del av vår totala tillväxt 
förväntas komma från förpackningslösningar de närmaste åren. 

Målstyrning 
För att tydliggöra kopplingen mellan BillerudKorsnäs lön
samma duala tillväxt och avkastning till aktieägare, justerades 
bolagets finansiella mål från 2016. Under 2016 sågs 
även koncernens hållbarhetsmål över, för att 
få en ännu tydligare koppling till strategin. 
Sammantaget ska målen säkerställa att bola
get utvecklas i riktning mot missionen.

Material
Investeringar:

• Flytt av pappersmaskin från Tervasaari gör Skärblacka till 
ett världsledande centrum för tillverkning av vitt maskin-
glättat kraftpapper, MG-papper. 

• Investering i ny kartongmaskin i Gruvön. Maskinen ska  
producera vätskekartong, förpackningskartong, food ser-
vice board och liner med en kapacitet om 550 000 ton/år. 
Produktionen beräknas starta år 2019. 

Lösningar
Urval av tillväxtområden

• Systemförsäljning: Exempelvis Axello ZAP, en världsunik 
förpackningslösning för torra livsmedel (se sid 26) och  
FreeFormPack®, baserat på FibreForm®, ett extremt töjbart 
papper som öppnar upp för nya matförpackningslösningar.

• Effektiva och kundanpassade servicelösningar till världsle-
dande konverterare och varumärkesägare.

• BillerudKorsnäs Managed Packaging, vars affärsmodell är 
baserad på helhetslösningar inom förpackningar (se sid 23).

Potentiella tillväxtområden

• BillerudKorsnäs försöker hitta nya revolutionära förpack-
ningslösningar att introducera på marknaden. Exempelvis 
genom det helägda dotterbolaget BillerudKorsnäs Venture 
AB (Venture), som just nu fokuserar på fiberbaserade 
flaskor, digitaliserade förpackningslösningar samt förpack-
ningar i kylkedjor. 

Tillväxt inom både material och lösningar skapar 
förutsättningar för framtidsinvesteringar

2016 2021

Lösningar

Material

För mer  
information om  
BillerudKorsnäs  

mål, se sidan  
6-7.
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STRATEGI: INNOVATION

Innovation som utmanar 
konventionella förpackningar

BillerudKorsnäs nyfiberbaserade material och förpackningslösningar har 
potential att möta slutkonsumenternas efterfrågan på hållbara produkter. 
Ett löpande forsknings- och utvecklingsarbete utgör basen för innovation. 

Genom ett nära samarbete med olika kunder och partners utvecklar 
koncernen samtidigt lösningar och förpackningar för en mer hållbar värld.

Kontinuerlig utveckling av högpresterande material 
och produkter 
BillerudKorsnäs förpackningsmaterial används varje dag, över 
hela världen. Koncernen är en världsledande leverantör av nyfiber
baserade förpackningsmaterial som är bra ur miljösynpunkt, är 
starka och har unika egenskaper. Listan på användningsområden 
är lång och innefattar förpackningar till livsmedel, byggnadsmate
rial samt till exklusiva varor som smycken, parfym och vin. 

Att bedriva ett löpande forsknings och utvecklingsarbete och 
planera för nya material och produktlanseringar inom tre till fem 
år utgör basen för bolagets innovationsarbete. För att säkerställa 
kontinuerlig utveckling mäter BillerudKorsnäs andelen nya pro
dukter av den totala försäljningen inom varje segment. Läs mer på 
sidan 43 .

Strategisk teknologiutveckling 
Gröna materialtekniker är ett fokusområde för koncernens  
innovationsarbete och syftar till att göra materialen lättare, star
kare och styvare samt förbättra barriär och tryckegenskaper. 

Under året satte BillerudKorsnäs upp två teknologicenter för 
att öka fokus på utveckling av teknologier som bedöms vara 
strategiskt viktiga för koncernens tillväxtmöjligheter. De 
områden som just nu är i fokus är skapa nya funktionaliteter 
i förpackningens ytor och i det fiberbaserade förpacknings
materialet. 

Utmanarprojekt
För att utmana konventionella förpackningar krävs en kon
tinuerlig vidareutveckling av våra material och nya använd
ningsområden för papper. För att lyfta innovationsarbetet 
och hitta revolutionerande lösningar som utmanar plast, glas 

2015 20162012 20131950- 199919771968 2009 201420062001 2004 2011 2015 20162012 20131950- 199919771968 2009 201420062001 2004 2011

 Liquid Board Billerud Flute® Sterikraft®  QuickFill® 

Billerud börs-
noteras på 

Stockholm Stock 
Exchange

Billerud förvärvar 
produktion-

sanläggning i 
Beetham

Korsnäs förvärvar 
AssiDomän  

Cartonboard i Frövi

 Tetra Recart®  FibreForm®
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och aluminium fortsätter koncernens satsningar på utmanar
projekt inom en handfull områden – en flaska av papper för 
drycker som aldrig tidigare förpackats i papper, interaktiva 
förpackningar samt förpackningar i kylkedjor. Dessa projekt 
drivs genom dotterbolaget BillerudKorsnäs Venture AB  
(Venture). Venture påskyndar transformationen av förpack
ningslösningar genom att investera i innovativa uppstartsbo
lag. Perspektivet är långsiktigt och BillerudKorsnäs arbetar tätt 
och aktivt tillsammans med bolagen för att få dessa att utveck
las och växa. När bolagen är mer mogna kan dessa inkorpore
ras i koncernen eller utvecklas vidare som fristående företag.

Utöver de projekt som bedrivs inom Venture sker dessutom 
en kraftsamling inom barriärområdet för torra och våta livs
medel samt inom användningen av den spännande tillsatsen 
mikrofibrillär cellulosa bland annat för att göra lättare och 
starkare kartong. 

Förpackning som konkurrensmedel 
Innovation innebär mer än material och produktinnovation 
för BillerudKorsnäs. Teknologiska genombrott är en viktig 
del men affärsinnovation är också en del som ökar i betydelse, 
där nya affärsmodeller skapar möjligheter för förpacknings
industrin. En djupare förståelse för slutanvändarens behov 
och önskemål ställer krav på en holistisk helhetssyn på för
packningar. Helhetssynen inkluderar förpackningens roll för 
slutanvändaren, för affärsverksamhet och för samhället och 
planeten i stort. När förpackningen tar rollen som värdefull 
informationsbärare eller som ett stöd för ökad effektivitet, 
kvalitet och hållbarhet, blir den en strategisk konkurrensför
del. Läs mer om hur BillerudKorsnäs ökar fokus på tjänster 
och erbjudanden längre fram i värdekedjan på sidorna 40–44. 

Samverkan nyckeln till framgång
BillerudKorsnäs driver förändringsarbetet genom samverkan 
såväl internt som externt.

Öppenhet och nyfikenhet för andras idéer är avgörande för att 
hitta synergier och skapa gemensamma utvecklingsprojekt till
sammans med konverterare, varumärkesägare och andra aktörer. 

För att lägga grunden för mer radikala forskningsresultat är 
breda samverkansprojekt värdefulla. Ett exempel är Billerud
Korsnäs medverkan kring en nationell forskningsplattform, som 
ska öka takten på utvecklingen inom svensk skogsnäring. Platt
formen är ett gemensamt initiativ mellan industri, universitet 
och svenska staten. Målet är att skapa banbrytande forsknings
resultat som kan omsättas till högteknologi inom skogsnäringen 
och bidra till att klara klimatutmaningen. Den svenska skogens 
byggstenar har potential, inte minst för möjligheterna att 
omsätta nyfiber i en ny generation förpackningslösningar. 

2015 20162012 20131950- 199919771968 2009 201420062001 2004 2011 2015 20162012 20131950- 199919771968 2009 201420062001 2004 2011
NINE  
bildas  

 (Billerud) 

BillerudKorsnäs förvärvar 
100% av Paccess Packaging

Joint venture med  
FibreForm Packaging

Billerud och Korsnäs går samman 
och bildar BillerudKorsnäs

Billerud förvärvar UPM:s verk-
samhet inom packaging paper i  
Pietarsaari & Tervasaari, Finland

 Artisan Axello® ZAP  

Billerud och Korsnäs går samman  
och bildar BillerudKorsnäs

D-Sack™ FreeFormPack® QuickFill® Clean

Innovationssamarbete för en hållbar framtid
En av utmaningarna som BillerudKorsnäs antagit är att kunna 
tillverka en dryckesflaska helt av papper. Årets förvärv av en 
minoritetspost i danska EcoXpac, som specialiserat sig inom 
avancerad 3D-formning av fiberbaserade strukturer, skapar 
förutsättningar för ett innovationssamarbete med potential att 
förverkliga denna utmaning.
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STRATEGI: HÅLLBARHET

Hållbarhet är  
framtidens affärsmöjlighet

Hållbarhet är sedan länge en naturlig del av BillerudKorsnäs  
kärnverksamhet. Att agera ansvarsfullt är centralt. Den stora möjligheten 
framöver är att hjälpa konverterare, varumärkesägare och detaljhandel 
att möta de ökade hållbarhetskrav som deras kunder efterfrågar samt 

att bidra i övergången till ett mer hållbart och biobaserat samhälle. 

Strategiskt stark utgångspunkt
Att BillerudKorsnäs har hållbarhet integrerat i kärnverksam
heten återspeglar sig i flera externa bekräftelser på koncernens 
hållbarhetsarbete. Under hösten 2016 inkluderades koncernen 
till exempel i Dow Jones Sustainability Europe Index, ett av 
världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. Externa bekräf
telser på att koncernens hållbarhetsarbete är på rätt väg är 
positivt. 

Tre fokusområden för BillerudKorsnäs  
hållbarhetsarbete

För att nå visionen krävs ständiga förbättringar inom varje 
del i värdekedjan; för att maximera bolagets positiva påverkan 
och minimera bolagets negativa påverkan.

Tre områden är i fokus för koncernens hållbarhetsarbete: hur 
vi skapar kundvärde, hur vi bidrar till ett hållbart och bioba
serat samhälle samt hur vi tar ansvar genom hela värdekedjan. 
Till fokusområdena finns ett antal konkreta åtaganden för hur 
vi styr, hanterar och följer upp våra väsentligaste hållbarhets
aspekter. Läs mer på sidorna 3449.

Varumärkesägare vill visa att de är hållbara
Konsumenternas medvetenhet om hållbarhetsfrågor ökar kon
tinuerligt. För varumärkesägare som vill attrahera medvetna 
konsumenter är det därför viktigt att visa att såväl produkt 
som förpackning är framställt på ett hållbart sätt. För Billerud
Korsnäs, som har nyfiber som bas i sin produktion, utgör detta 
en konkurrensfördel jämfört med de bolag som baserar sina 
material och lösningar på fossil plast, aluminium och glas. När 
BillerudKorsnäs material och förpackningslösningar ersätter 
mindre hållbara alternativ på marknaden, bidrar försäljningen 

till att maximera den positiva påverkan av företagets produkter 
och tjänster. På detta sätt bidrar våra förnybara lösningar också 
till varumärkesägarnas hållbarhetsmål.

Konverterare ställer höga krav på BillerudKorsnäs och andra 
materialleverantörer. Pris, leverans och betalningsvillkor 
samt leveransprecision är viktigt. En allt mer central fråga 
blir att minska klimatbelastningen för såväl konverterare som 
deras kunder, varumärkesägarna. Vår kunskap om förnybara 
förpackningsmaterial och lösningar kan hjälpa dem att pre
stera bättre ur klimatsynpunkt.

ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA

ÖKAT KUNDVÄRDE

MAXIMERA  
POSITIV PÅVERKAN

MINIMERA NEGATIV
PÅVERKAN

HÅLLBART  
OCH BIOBASERAT  

SAMHÄLLE
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STRATEGI: POSITION

Tillväxtmarknader och fokus  
på lösningar stärker positionen

BillerudKorsnäs har som mål att växa med 3–4 procent per år. Djup kunskap om 
olika marknadsförutsättningar och vad olika aktörer i värdekedjan värdesätter, 
är avgörande för vår tillväxt. Genom att expandera marknaden geografiskt och 

framåt i värdekedjan ser vi möjligheter att stärka vår position ytterligare. 

En stark startposition 
Bolaget är en av de ledande 
vätskekartongstillverkarna i 
världen och är globalt ledande 
inom högporöst säckpapper av 
nyfiber. I Europa har Billerud
Korsnäs en ledande position 
inom nyfiberbaserade kraftpap
per, fluting och helvit liner samt 
är en av de större producenterna 
av nyfiberbaserad förpack
ningskartong inom premium
segmentet. BillerudKorsnäs har 
också en bred och djup kunskap 
om hur en förpackning ska 
designas och konstrueras för att 
klara sin uppgift. 

Geografisk expansion
Europa utgör BillerudKorsnäs största marknad, med omkring 
72 procent av försäljningen. Den europeiska marknaden är 
stabil men med relativt låg tillväxt totalt sett. Samtidigt inne
bär få procents ökning på en så stor marknad mycket volym
mässigt. 

För att expandera geografiskt fortsätter koncernen att etablera 
sina erbjudanden på tillväxtmarknader utanför Europa, där 
de globala trenderna ökar efterfrågan på hållbara produkter 
och lösningar. Den asiatiska marknaden, med en förväntad 
tillväxt på 4,4 procent, väntas öka mest. BillerudKorsnäs pro
dukter säljs globalt och bolaget har säljkontor i 16 länder. 

Expansion i värdekedjan
En stor andel av BillerudKorsnäs försäljning sker idag till 
konverterare. Bolagets erfarenhet och kompetens inom för
packningsområdet innebär en möjlighet för BillerudKorsnäs 
att i större utsträckning bidra även till varumärkesägares kon
kurrenskraft. Det kan handla om allt ifrån att bistå med input 

kring materialval och konstruktion, till att ta fram lösningar 
som attraherar fler konsumenter, ökar produktiviteten, sänker 
transportkostnader samt minskar svinn och miljöpåverkan. 
För BillerudKorsnäs innebär expansion i värdekedjan poten
tial för nya intäkter och fler kunder. Andelen av den totala 
tillväxten som kommer från förpackningslösningar förväntas 
öka de kommande åren.

Helhetslösningar på nya marknader
På nya marknader krävs ofta helhetslösningar för att kunna 
introducera nya material. 

Managed Packaging, vars hela affärsmodell är baserad på för
packningslösningar, ingår i affärsområdet Corrugated Solu
tions. Verksamheten är främst inriktad på Asien, där bolaget 
erbjuder globala varumärkesägare och detaljhandelskedjor 
med tillverkning i Asien olika typer av förpackningslösningar 
och tjänster. Affärsmodellen skapar möjligheter att växa kon
ceptet med globala lösningar till kunder i flera olika länder. 
Fokus är inom segment där BillerudKorsnäs material på sikt 
har potential att skapa unika fördelar.

KONVERTERARE

VARUMÄRKESÄGARE

DETALJHANDEL

KONSUMENTER

RÅVAROR

PRODUKTION
AV PAPPER, KARTONG

& MASSA

ÅTERVINNING
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STRATEGI: EFFEKTIVITET

Ständiga förbättringar  
i hela verksamheten

Att arbeta med ständiga förbättringar genomgående i verksamheten  
bidrar till en effektiv produktion och en kontinuerlig optimering av processer. 

Hög effektivitet är en förutsättning för lönsam tillväxt och därmed också 
BillerudKorsnäs möjligheter att fortsätta investera för framtiden.

Effektiv produktion
Att effektivt kunna utnyttja kapaciteten vid 
BillerudKorsnäs åtta produktionsenheter 
är avgörande för bolagets lönsamhet. Upp
startsproblem och produktionsstörningar 
slår direkt på resultatet. Löpande underhåll 
och effektiv produktion är därför av största 
vikt. 

Operational Excellence skapar 
förändringar som består
BillerudKorsnäs arbetar sedan länge med 
fokus på att öka effektiviteten och optimera 
olika processer. Arbetet med Operational 
Excellence fortsatte under 2016 och dess 
syfte är att vara ett stöd för hela organisationens förbättrings
arbete. Ett systematiskt arbete baserat på bolagets värderingar, 
principer, processer och verktyg utgör en bra grund för att 
skapa bestående förbättringar. 

Produktionsrelaterade förbättringar som exempelvis optime
ring av materialåtgång och minskning av spill, är en förutsätt
ning för lönsamhet inom produktionen. Det är samtidigt en 
förutsättning för att vara resurseffektiv och minska onödig 
miljö och klimatpåverkan. Produktionen av papper, kartong 
och massa är det steg i värdekedjan där koncernens direkta 
påverkan är som allra störst. Läs mer på sidorna 3233.

Effektivitet inom försäljning och service är andra exempel på 
områden som i många fall är affärskritiskt. Inom exempelvis 
premiumsegmentet för förpackningskartong, där förpack
ningen är en viktig del som hjälper varumärket och produkten 
att sticka ut, utgör kundens behov av snabb och säker leverans 
en viktig faktor. För BillerudKorsnäs del kan det innebära 
såväl möjligheter till högre marginaler och ökade volymer, 
som att leveransprecisionen vässas. 

Investeringar för framtiden 
Under årets andra kvartal tog BillerudKorsnäs beslut om att 
utveckla och investera i produktionsenheten i Skärblacka. 
Investeringen kommer att möjliggöra ytterligare tillväxt i 
attraktiva marknadssegment, och samtidigt strömlinjeforma 
produktionsstrukturen i företaget. Investeringen kommer att 
göra fabriken i Skärblacka till ett världsledande centrum för 
tillverkning av vitt maskinglättat kraftpapper, MGpapper, 
och skapa en konkurrenskraftig plattform för tillväxt. Detta 
inkluderar flytt av pappersmaskinen från Tervasaari till Skär
blacka, och att Tervasaari därmed stängs. 

I slutet av året beslutades även om en investering i en ny kar
tongmaskin i Gruvön, en investering som blir den största 
framtidssatsningen i bolagets historia. Satsningen genomförs 
mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpack
ningslösningar för mat och dryck runt om i världen. Maski
nen ska producera vätskekartong, förpackningskartong, food 
service board och liner med en kapacitet om 550 000 ton/år. 
Produktionen beräknas starta år 2019. 

Produktionsenheter och produktionskapacitet 2016, tusen ton

 Gävle 725

 Gruvön 710

 Frövi/Rockhammar 470

 Skärblacka 420

 Karlsborg 300

 Pietarsaari 200

 Tervasaari1 100

 Beetham 45

1 Produktionsenheten stängdes under 2016
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MEDARBETARE 

Engagerade medarbetare 
driver förändring

Medarbetarna driver det viktiga förändringsarbetet, som är avgörande för koncernens 
konkurrenskraft på både kort och lång sikt. Engagemang, kompetens och förmåga att 
samverka är förutsättningar för att omsätta koncernens strategi i det dagliga arbetet.

För att engagera och få med alla medarbetare på koncernens 
förändringsresa krävs en tydlig värdegrund, ett kommuni
kativt ledarskap och en attraktiv arbetsplats. Därtill att den 
övergripande strategin är nedbruten i affärs och verksam
hetsplaner, vilket gör det möjligt för var och en att omsätta 
strategin i sitt dagliga arbete och därmed se hur uppfyllnad av 
målen steg för steg leder mot missionen. 

Kompetensförsörjning för framtiden
BillerudKorsnäs arbetar strategiskt med kompetensförsörj
ning vilket är en förutsättning för att möta kommande gene
rationsväxlingar inom stora delar av koncernen. Ett viktigt 
steg i arbetet är att planera för en kontinuitet samtidigt som 
möjligheten ges att förändra och förnya. I samband med den 
internationella expansionen sker rekryteringar inom affärs
områdena utifrån de lokala kompetensbehov som finns. 

Ett arbete som blivit allt viktigare är den employer bran
dingaktivitet som sker för att kunna attrahera morgondagens 
medarbetare. De bästa ambassadörerna för att marknadsföra 
BillerudKorsnäs som arbetsgivare är de befintliga medarbe
tarna. Det är i deras sätt att vara, agera och berätta om koncer
nen som en genuin bild skapas. 

Personliga egenskaper viktigast
De formella kompetenser som är nödvändiga för bolagets olika 
delar varierar då verksamheten är bred och inkluderar yrkesrol
ler från produktion till efterförsäljning. En gemensam nämnare 
vid rekrytering är dock de personliga egenskaperna. Billerud
Korsnäs framgång är beroende av att medarbetare vill vara med 
och utveckla och förbättra. Koncernens värderingar  Tänka 
nytt, Känna ansvar, Samarbeta och Skapa värde, är kärnan för 
att åstadkomma förändring. I praktiken handlar det om att 
varje medarbetare ska våga utmana sig själv och tänka nytt. 
Att hela tiden arbeta för en ständig förbättring och att utveckla 
verksamheten är något som är nödvändigt och som kräver allas 
engagemang. Ledarna inom koncernen har en mycket viktig 
roll, där fokus på ett kommunikativt ledarskap ska bidra till 
tydlighet och engagemang kring bolagets mål. 

Engagemanget hos medarbetarna ökar
2016 genomfördes den koncernövergripande medarbetarunder
sökningen som görs vartannat år. Undersökningen visade bland 
annat att medarbetarnas engagemang har ökat sedan mätningen 
2014. Bland flera områden som ökat kan tre faktorer som mäter 
engagemang lyftas fram; motivation 82 (75) procent, stolthet 88 
(86) procent samt tydliga mål 86 (82) procent. Ett par förbätt
ringsområden som identifierades var tydligare återkoppling 
från chef till medarbetare, samt mer konstruktivt utformade 
medarbetarsamtal. Vi utformar nu handlingsplaner baserade på 
resultaten för att åstadkomma ytterligare förbättringar.

En ansvarsfull arbetsgivare
Som ett led i koncernens arbete för att erbjuda engagerande 
arbetsplatser där säkerhet, mångfald och mänskliga rättig
heter är prioriterat, finns mål inom BillerudKorsnäs för att 
säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning. Läs mer på 
sidorna 3739.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
– ÅRETS UTMÄRKELSER

Bransch-etta i Ingenjörsbarometern
BillerudKorsnäs blev för tredje året i rad utnämnd till den 
mest attraktiva arbetsgivaren inom kategorin Skog och trä.

Raket i Universums undersökning
BillerudKorsnäs klättrade hela 98 placeringar och 
utnämndes därmed till Raket i Universums undersök-
ning Karriärbarometern. Bolaget placerar sig också 
bland Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare bland 
ingenjörsstudenter i Företagsbarometern.

Karriärföretag 2016
Karriärföretagen utser årligen Sveriges mest spän-
nande företag att göra karriär på och BillerudKorsnäs 
kan nu för fjärde året i rad titulera sig som ett Karriärfö-
retag. Av drygt 1 000 undersökta bolag utses 100 som 
platsar på den årliga listan.
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Vi utmanar  
konventionella förpackningar 

för en hållbar framtid

Axello ZAP – årets förpackningskoncept 

En förnybar, återvinningsbar, damm- och insektstät 
pappersförpackning för torra livsmedel är Billerud-
Korsnäs nya förpackningskoncept för 2016. En för-
packning som utvecklats tillsammans med Bosch 
och beräknas ge 65 procent lägre1 koldioxidutsläpp 
än motsvarande plastförpackning.

Förseglingen, som även den är helt och hållet plastfri, håller 
livsmedlet inne och föroreningar och insekter ute under både 
transport och i butikshyllan. Förpackningen passar för exempel-
vis pasta, havregryn, mjöl, ris och socker. Rena hyllor, mindre 

miljöpåverkan och en bättre kundupplevelser är fördelar som 
BillerudKorsnäs och samarbetspartnern Bosch Packaging 
Technology framhåller. Förpackningen är tillverkad av ett speci-
alutvecklat starkt och tåligt papper, Axello ZAP, som är det enda 
pappret som är anpassat för att köras i Vertical Form, Fill and 
Seal (VFFS) med Bosch PME ZAP-modul.

Förpackningen är ytterligare ett steg i BillerudKorsnäs utmaning 
av konventionella förpackningar och möjligheten att ersätta plast 
med ett mer hållbart alternativ. Därtill en del i bolagets strävan 
att bidra till de globala målen för hållbar utveckling. 

1  Läs mer om genomförd livscykelanalys: http://billerudkorsnäs.se/Hallbarhet/
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Med en hel förpackningsportfölj i wellpapp har det amerikanska 
företaget inom grillutrustning nu kunnat minska sin användning av 
fossila material, samtidigt som varumärket stärkts med ökad för-
säljning som resultat. 

Målsättningen för det amerikanska grillutrustningsföretaget var att dels förbättra 
sin varumärkesposition, dels sänka sitt utsläpp av koldioxid. En starkt bidragande 
orsak till utsläppen utgjordes av tillverkningen och användningen av PET-för-
packningar. BillerudKorsnäs antog utmaningen genom att utforma en helt ny 
förpackningsportfölj till kunden, där PET-förpackningarna ersatts med tryckbara 
wellpappförpackningar med låga koldioxidutsläpp. Förpackningarna designades 
och optimerades efter respektive produkt, vilket bidrar till att hela serien nu sticker 
ut på butikshyllan.

Tack vare den nya wellpapplösningen har kundbasen vuxit med fler återförsäljare 
och varumärkets värde ökat som en följd av den optimerade förpackningsdesig-
nen. Sist men inte minst viktigt är företagets insats för miljön då runt 47 ton fossil 
PET-plast ersätts av förnybart material varje år.

Utmaning antagen – från PET till wellpapp 

Förnybara förpackningslösningar belönas med guld och brons

BillerudKorsnäs dotterbolag, innovations- och 
designbyrå NINE vann både guld och brons vid årets 
Pentawards, en global tävling i förpackningsdesign. 
Utmärkelserna är ett bevis på att BillerudKorsnäs stra-
tegiska arbete för att nå missionen ger goda resultat. 

NINE erbjuder tjänster inom förpackningsinnovation och -design 
till varumärkesägare. Vid Pentawards fick NINE guld för ett 
förpackningskoncept i resestorlek för ekologiska skönhetspro-

dukter. Förpackningen är baserad på BillerudKorsnäs töjbara 
papper FibreForm®. Med konceptet introduceras ett förnybart 
material som alternativ inom ett produktområde som i övrigt 
domineras av fossila material. 

BillerudKorsnäs nya koncept för en pappersflaska för kolsyrad 
dryck kammade hem bronsmedaljen. Det är ett pågående inno-
vationsprojekt med potential att utmana hela världsmarknaden, 
som idag domineras av plastflaskor, glasflaskor och aluminium-
burkar.
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BillerudKorsnäs lanserar kartong i USA 

Geografisk expansion är en del i BillerudKorsnäs 
tillväxtstrategi. När BillerudKorsnäs i november 
lanserade BillerudKorsnäs White på PACK EXPO 
International i Chicago, var det också inledningen på 
distributionen av en högkvalitativ förpackningskar-
tong på den amerikanska kontinenten. 

På PACK EXPO International kan varumärkesägare lära sig 
mer om innovativa och smarta förpackningslösningar. Billerud-
Korsnäs var på plats för att utmana konventionella förpackningar 

och öka kunskapen om hur förpackningsmaterial och -lösningar 
kan bidra till affärsnytta och hållbar utveckling. BillerudKorsnäs 
White är helt baserad på nyfiber från ansvarsfullt skogsbruk, 
vilket ger kartongen en unik formbarhet och styrka. Ytan har 
utvecklats för att möjliggöra sofistikerade tryck, något som efter-
frågas av varumärken inom premiumsegmentet för exempelvis 
hälsa och skönhet, dryck, choklad och konfektyr.

Lanseringen i USA ger BillerudKorsnäs möjlighet att stödja varu-
märkesägare både i arbetet att få optimal uppmärksamhet och i 
arbetet med att reducera negativ miljöpåverkan.

Beetham minskade vattenförbrukningen med 35 procent

Vid BillerudKorsnäs produktionsanläggning i 
Beetham arbetade en särskild grupp med att minska 
vattenförbrukningen. Genom en rad olika process-
förändringar lyckades Beetham reducera vattenför-
brukningen med omkring 35 procent.

Vid Beetham tillverkas papper för läkemedelsförpackningar, 
livsmedelsförpackningar och olika typer av industriella app-
likationer. Bland annat tillverkas fettåligt papper för snabb-
matsindustrin och papper som kan steriliseras för medicinska 
användningar. Med målet att få ned vattenförbrukningen gjor-
des under året en rad insatser, såsom: 

•  Installation av en tredje reningsprocess på PM2, vilket reduce-
rar vatten- och fiberförluster vid inflödet och bibehåller värde-
full värme i processen.

• Ersatt färskvatten med bakvatten på båda pappersmaskinerna.

• Användning av vattenkondenskylning.

Åtgärderna resulterade i att vattenanvändningen under 2016 mins-
kade från 3,4 miljoner liter vatten per dag, till 2,2 miljoner liter vat-
ten per dag – motsvarar en minskning av vattenanvändning med 
ungefär 35 procent. Det innebär att Beetham nu både pumpar upp 
och släpper ut mindre mängder vatten i floden Bela, vilket sparar 
betydande mängder energi och reducerar miljöpåverkan. 
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Papperskassen det klimatsmarta valet1

Plastkassen dominerar i detaljhandeln, men det finns 
ett alternativ som är betydligt bättre för klimatet. En 
undersökning visar att papperskassen av material 
från BillerudKorsnäs har lägst klimatpåverkan. 

Ett EU-direktiv från 2015 syftar till att minska användningen av 
plastbärkassar till 40 st per person och år till 2025. I en livscykel-
analys från 2016, som IVL Svenska Miljöinstitutet genomförde 
på uppdrag av BillerudKorsnäs, jämfördes en nyfiberbaserad 
papperskasse med bärkassar baserade på återvunnet papper, 
återvunnen plast och bioplast. Av analysen framgår att en kasse 

av återvunnen plast orsakar mer än dubbelt så stort klimatav-
tryck som en papperskasse av material från BillerudKorsnäs.

Studien visar tydligt på fördelarna med biobaserat material och 
en energieffektiv produktion. Andelen förnybar energi i pro-
duktionen är en starkt bidragande orsak till att BillerudKorsnäs 
material är bäst ur ett klimatperspektiv.

BillerudKorsnäs vill leda omställningen till ett hållbart samhälle. 
Med stöd av livscykelanalysens resultat kan butikskedjor nu se 
över sina val av kassar och därmed vara med och bidra till mins-
kad klimatpåverkan. 

1 Analysen finns i sin helhet på www.billerudkorsnas.se/Hallbarhet/
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BillerudKorsnäs  
syn på hållbarhet

BillerudKorsnäs definierar hållbarhet med hjälp av två frågor: hur kan 
verksamhetens negativa påverkan minimeras och hur kan det positiva bidraget 

till en hållbar framtid maximeras? Svaren finns samlade i tre fokusområden 
med sex konkreta åtaganden för ett aktivt hållbarhetsarbete som stöds 

av ett transparent arbetssätt och en tydlig struktur för styrning. 

En hållbar verksamhet är en central del av missionen – att 
utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. 
För att ringa in de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för 
BillerudKorsnäs verksamhet görs en sammanvägning av de 
aspekter som är av störst strategisk vikt för bolaget och de med 
störst relevans för intressenternas beslutsfattande. Inom de tre 
fokusområdena samlas de mest väsentliga hållbarhetsaspek
terna som BillerudKorsnäs har att hantera, följa upp och kom
municera kring. Det handlar dels om att minimera negativ 

påverkan genom att ta ansvar genom hela värdekedjan. Dels 
om att maximera verksamhetens positiva påverkan genom att 
skapa ökat kundvärde och bidra i övergången till ett hållbart 
och biobaserat samhälle. 

Arbetssätt som främjar transparens 
De sex åtagandena inkluderar mätbara mål på kort och lång 
sikt och är viktiga verktyg för den kontinuerliga utvecklingen 
av hållbarhetsarbetet. Det är ett arbetssätt som syftar till att ge 
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Åtagande 3
Förstärka våra kun-

ders affärer genom vår 
kunskap om hållbara 

förpackningslösningar, 
se sida 40. 

Åtagande 6
Skapa värde för sam-

hället genom samverkan 
både lokalt och globalt,  

se sida 47. 

Åtagande 2
Erbjuda engagerande 

arbetsplatser där 
säkerhet, mångfald och 
mänskliga rättigheter är 

prioriterat,  
se sida 37.

en transparent bild av utmaningar och möjligheter på väg mot 
en hållbar framtid. 

BillerudKorsnäs prestanda och måluppfyllelse rapporteras 
enligt etablerade system och standarder. Därtill sker gransk
ning genom extern part. 

Styrning för ett integrerat hållbarhetsarbete
Ytterst ansvarig för BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete är 
bolagets styrelse. VD och ledningsgrupp har i sin tur det över
gripande ansvaret för att hållbarhet integreras i verksamheten. 
Som ett led i koncernledningens ökade fokus på hållbarhets
frågor finns ett minskat behov av stödet från Hållbarhetsrådet 
som därför har tagits bort. Under 2016 har BillerudKorsnäs 
ledningsgrupp haft bolagets strategiska hållbarhetsarbete till 
diskussion och beslut vid 4 tillfällen. Syftet är att säkerställa 
att verksamhetens hållbarhetsaspekter är integrerade delar av 
exempelvis strategiprocessen. 

Ansvaret för koncernövergripande hållbarhetsprocesser ligger 
hos Senior Vice President Communication & Sustainability 
med avdelningen Sustainability & Public Affairs. Det innebär 
att implementera gemensamma mål, initiera aktiviteter samt 
att följa upp arbete och mål. 

I bolagets strategiprocess under året identifierade och beslu
tade ledningsgruppen i samråd med Sustainability & Public 
Affairs om de områden där fokus ska ligga de kommande 
åren, för att verksamhetens positiva och negativa påverkan ska 
maximeras respektive minimeras. Exempel på fokusområden 
är hur vi ska nå fossilfri produktion samt hur vi ska säker
ställa att hållbarhetsaspekterna finns integrerade i besluts
processerna för exempelvis inköp och investeringar samt 
Performance Management, ett program för medarbetarnas 
individuella måluppföljning och kompetensutveckling.

ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA

ÖKAT KUNDVÄRDE

MAXIMERA  
POSITIV PÅVERKAN

MINIMERA NEGATIV
PÅVERKAN

HÅLLBART  
OCH BIOBASERAT  

SAMHÄLLE

Åtagande 5
Motverka klimat-

förändringar i hela  
värdekedjan,  
se sida 45. 

Åtagande 4
Genom innovation få 
marknaden för för-

nybara förpacknings-
material att växa,  

se sida 43.

Åtagande 1
Främja ansvarstagande 
från uttaget av råvaror 
och produktion till åter-

vinning, se sida 34.
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BILLERUDKORSNÄS VÄRDEKEDJA

Driva hållbarhet i hela värdekedjan

BillerudKorsnäs värdekedja börjar med användning av råvaror,  
främst vedråvara. Via transporter och produktion av förpackningsmaterial 

går materialet vidare till kunder för tillverkning av förpackningar. Efter 
slutanvändning och återvinning återgår materialet som returfiber. 

Råvaror 
Skogsbruk

BillerudKorsnäs har ägarandelar i och leveransavtal med det 
skogsägande bolaget Bergvik Skog AB, egna virkesanskaf
fande dotterbolag i Baltikum, utför tjänster åt skogsägare 
och köper in massaved och flis till produktionen. Påverkan 
sker främst vid brukandet av skogsmark och hur hänsyn till 
naturvärden tas. Därtill sker utsläpp av växthusgaser i sam
band med avverkning och skogsbruk. Skogen bidrar dock till 
att motverka klimatförändringar genom att binda koldioxid. 
Skogens sociala värden för anställda i företag och för lokal
samhällena måste också beaktas. 

Inköp av vedråvara
Produktionen baseras på nyfiber från huvudsakligen Norden 
och Baltikum. All vedråvara köps från skogsägare, sågverk 
och andra skogsföretag. Samtliga skogar sköts ansvarsfullt och 
är certifierade enligt standarderna FSC® eller PEFC™ Forest 
Management alternativt kontrollerade ursprung enligt FSC® 
Controlled Wood och klausulerna om Controlled Sources i 
PEFC™ Chain of Custody.

Inköp av massa
Vid enheterna i Sverige är produktionen av massa och papper 
integrerad, och endast små mängder extern massa köps in. I 
Finland och Storbritannien baseras produktionen enbart på 
extern massa, vilket ger utsläpp till luft och vatten samt för
brukar insatsvaror i föregående led.

Inköp av kemikalier
Produktionen av papper, kartong och massa kräver kemikalier 
som utgår från naturresurser. Framställningen av dessa kemi
kalier orsakar ofta betydande utsläpp av fossil koldioxid.

Inköp av energi
Till allra största del används egna biobränslen som totalt sett 
står för en majoritet av all energianvändning. Därutöver kom
pletteras med inköpta biobränslen, elektricitet, ånga och en 
liten andel fossilt bränsle. 

Transport
I nära samverkan med leverantörer och transportföretag drivs 
arbetet med att transportera råvarorna så kostnadseffektivt 
och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Fortfarande 
sker betydande utsläpp av växthusgaser och andra ämnen vid 
transporterna. På vägen framåt ligger bland annat en successiv 
effektivisering med större lastvikter, transportoptimering med 
kortare medeltransportavstånd och mindre fossila drivmedel 
vid vägtransporterna.

Produktion av papper, kartong & massa
Forskning och utveckling

Betydande resurser avsätts årligen till produktutveckling och 
innovation. Med stöd av egna laboratorier och ett nära samar
bete med forskningsorganisationer, kunder, varumärkesägare 
och partners, utvecklas innovativa förpackningslösningar 
som minskar resursåtgång, möjliggör effektivare logistik och 
underlättar återvinning.

Tillverkning
Den direkta påverkan längs värdekedjan är som allra störst i 
produktionen av papper, kartong och massa. Samtliga pro
duktionsenheter i Sverige, Finland och Storbritannien är kva
litets och miljöcertifierade. Kontinuerligt görs omfattande 
investeringar för att minimera verksamhetens negativa påver
kan, vilka bland annat handlar om ett ökat resursutnyttjande 
och minskade utsläpp till luft och vatten. 
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Transport av produkter
BillerudKorsnäs samverkar med transportföretag för 

att säkerställa att produkterna transporteras så kostnadseffek
tivt och med så liten miljöpåverkan som möjligt, exempelvis 
genom att öka andelen transporter med tåg och fartyg. Vid 
stora avstånd och med de drivmedel som idag finns tillgäng
liga kan transporter ge upphov till relativt stora fossila utsläpp 
till luft.

Kunder
BillerudKorsnäs kunder finns på den internationella 

förpackningsmarknaden. En lokal närvaro via försäljnings
kontor är väsentlig för att stärka bolagets erbjudande och 
förbättra servicen. Kunderna utvärderar löpande Billerud
Korsnäs produkter och tjänster, och efterfrågar hållbar
hetsprestanda för att stärka den egna värdekedjan och 
slutprodukten.

Konsumenter 
Konsumenter möter BillerudKorsnäs papper och 

kartong på jobbet, i butiker, hemma, på pizzerian etcetera. 
Strävan är att konsumenten väljer pappersbaserade förpack
ningar för deras förmåga att bevara innehållet väl, minska 
svinn och reducera miljöpåverkan. 

Återvinning 
Genom bolagets producentansvar är vi en del i arbe

tet för återvinning och ser till att produkterna är möjliga att 
återvinna. I den egna produktionen används marginellt med 
returfiber. Däremot är material av nyfiber ett viktigt tillskott 
för tillverkare av papper med återvunnen fiber. Andelen 
insamlade pappersprodukter för återvinning uppgår till cirka 
72 procent i Europa1. Potential finns för mer, men utmaningar 
med kontaminering och insamlingskostnader måste kunna 
hanteras för en vidareutveckling av en cirkulär ekonomi base
rad på förnybar och återvunnen råvara.

1 Europeiska branschorganisationen CEPI, 2015, www.cepi.org

KONVERTERARE

VARUMÄRKESÄGARE

DETALJHANDEL

KONSUMENTER

RÅVAROR

PRODUKTION
AV PAPPER, KARTONG

& MASSA

ÅTERVINNING
Den värdekedja BillerudKorsnäs ingår i bör-
jar med uttag av naturresurser, främst ved-
råvara. Via transporter och egen produktion 
av förpackningsmaterial går materialet 
vidare till kunder för produktion av förpack-
ningar. Efter slutanvändning och återvinning 
återgår materialet som returfiber i värdeked-
jan. Bolaget samverkar med många aktörer i 
denna kedja för att skapa värden. Påverkan 
omfattar hela hållbarhetsområdet och sker 
på många platser världen över. Aktörerna i 
värdekedjan tar tydliga steg mot en cirkulär 
ekonomi.
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ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA – ÅTAGANDE 1: 

Främja ansvarstagande 
från uttaget av råvaror och 
produktion till återvinning

BillerudKorsnäs tar ett långtgående ansvar längs hela värde
kedjan; från uttag av råvaror till produktion och återvinning. 
Att verka för ett ansvarsfullt skogsbruk, hållbara transport
lösningar och processer för leverantörsutvärderingar utgör 
grundläggande delar i åtagandet. 

Utveckling under 2016
Ett hållbart skogsbruk
BillerudKorsnäs material har sitt ursprung i den växande 
skogen. Bolagets svenska produktionsenheter förbrukar unge
fär 10 miljoner kubikmeter vedråvara om året varav cirka 80 
procent utgör barrträd och resterande består av lövträd. Inköp 
och avverkning hanteras av enheten Forestry. 75 procent av 
inköpen utgörs av svensk råvara, och resterande del importe
ras, främst från Finland och Norge samt Lettland. 

Certifiering- ett kvitto för ansvarsfullt skogsbruk 
BillerudKorsnäs verksamhet är certifierad enligt standarderna 
FSC® och PEFC™ Chain of Custody. Andelen råvara från cer
tifierad skogsmark varierar och anpassas utifrån tillgång och 
kundernas efterfrågan på certifierade produkter. För att und
vika inköp av vedråvara från kontroversiella källor finns rutiner 
för att kontrollera vedens ursprung enligt standarden FSC® 
Controlled Wood, klausulerna om Controlled Sources i PEFC™ 
Chain of Custody och EU:s timmerlagstiftning EUTR.

Alla stora leverantörer i Sverige är certifierade enligt vedertagna 
standarder. När det gäller privata skogsägare, som äger ungefär 
hälften av skogsmarken i Sverige, är certifiering av skog dock 
inte lika utbredd. Med ambitionen att öka andelen vedråvara 
som kommer från certifierad skog bedriver BillerudKorsnäs 
ett aktivt arbete för att få fler privata skogsägare att certifiera 
sin skog genom bolagets FSC© och PEFC™gruppcertifiering. 
Under året genomfördes ett arbete för att effektivisera den 
interna handläggningen av certifieringar, bland annat genom 
förbättringar av virkesinköparnas system och i informations
material riktat till de privata skogsägarna. Antalet privata 
skogsägare certifierade genom BillerudKorsnäs nådde målet 
och uppgick vid 2016 års slut till 122 stycken.

Samråd i förebyggande syfte
Inom ramen för ett ansvarsfullt skogsbruk ingår att genom
föra samråd med rennäringen, en formell rutin som syftar till 

att förebygga konflikter kring ett område. Under 2016 genom
förde BillerudKorsnäs samråd med Idre sameby angående: 
• anpassad markberedning med hänsynstagande till markla

var vid markberedning.
• områden som undantas från avverkning. 
• anpassning av avverkningstidpunkt efter samernas önske

mål för att ej störa djurskötseln, såsom exempelvis vid flyt
ten av renar mellan sommar och vinterbeten.

Generellt när det gäller den skogliga verksamheten inkom 
under året 5 synpunkter kring miljön och 3 synpunkter kring 
sociala aspekter. Det handlade exempelvis om invändningar 
mot avverkning i Österbybruk, där avverkning sker nära en sjö 
och en naturstig. Avverkningen kommer därför att genomföras 
med extra hänsyn närmast sjön. Ett annat exempel är invänd
ningar mot avverkning av tallskog norr om Orsa. Där har sko
gen inventerats av Skogsstyrelsen som bedömt att miljövärdena 
inte är såpass höga att det utgör ett skäl för att inte avverka. 

Utbildning i hållbart skogsbruk
För att säkerställa goda kunskaper om naturvård, hotade 
arter, kulturvård och skogsskötsel sker kontinuerligt utbild
ning av BillerudKorsnäs planerare och vedinköpare i natur
värdesbedömning. Fokus för utbildningen är områden med 
särskilt viktiga naturvärden som vanligtvis ska undantas från 
avverkningen, så kallade nyckelbiotoper. 

Mål 2020

• Andel av inköpsvärdet med leverantörsutvärdering; 
75 procent per treårscykel. 

• Antal privata skogsägare certifierade genom  
BillerudKorsnäs; 200 stycken. 

Utfall/status 2016

• Andel av inköpsvärdet med leverantörsutvärdering; 
60,7 procent.

• 122 privata skogsägare certifierade genom  
BillerudKorsnäs.

För en komplett sammanställning av samtliga  
hållbarhetsmål, se sidan 51.
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Enheten Forestry anordnar även interna skogsutbildningar för 
medarbetare från övriga enheter som arbetar med frågor som 
berör vedråvara, skogsbruk och certifieringssystem, till exempel 
kundservice och Supply Chain. Syftet är att ge god kunskap om 
råvaran med möjlighet att koppla hållbarhetsfrågorna till råva
rans ursprung, vilket i nästa steg bidrar till bra kundservice. 

Utvärdering av transportörer av vedråvara
Transportörerna av vedråvara från skog till produktionsenheter 
utgörs av allt från ensamföretagare till stora globala transpor
törer. Totalt handlar det om 18 transportörer av vedråvara. Vid 
sidan av de rutiner som finns för att lossa, lasta och packa vid 
produktionsenheterna och som ingår i avtalen med respektive 
transportör, har en anpassad variant på utvärdering tagits fram. 
Ett antal områden relevanta för transporter av vedråvara har 
identifierats och ingår som en del i avtalsförhandlingar mellan 
BillerudKorsnäs och transportören. Bland annat efterfrågas: 

• Miljöpolicy, drog och alkoholpolicy. 
• Hur BillerudKorsnäs rutiner för säker lossning implementeras.
• Chaufförens utbildning och behörighet för det gods som 

transporteras.

Eventuella avvikelser rapporteras i ett system för vidare analys 
och eventuella åtgärder. Samtliga transportörer hade vid 2016 
års utgång genomgått granskning. 

Intensiv utveckling av processen för 
leverantörsutvärdering
BillerudKorsnäs behöver en mängd material, produkter och 
tjänster för sin verksamhet. Bland leverantörer återfinns allt 
från kemikalie och verktygsleverantörer till leverantörer av 
tjänster. Grundläggande krav för samtliga är att efterleva 
BillerudKorsnäs uppförandekod respektive internationella 
standarder, gällande lagar och förordningar. 

Processen för leverantörsutvärdering som omfattar samtliga 
inköp som bolaget gör, inköp av vedråvara undantaget, har 
intensifierats under senare år. Under treårscykeln 2014–2016 
utvärderade BillerudKorsnäs totalt 317 leverantörer vilket 
motsvarar ett inköpsvärde på 60,7 procent, målet för 2016 var 
60,0 procent. 66 nya leverantörer med ett inköpsvärde över 
SEK 100 000 har utvärderats under 2016.

I tillägg så görs också en årlig screening i samarbete med Skat
teverket där 100% (9 468 stycken) av samtliga svenska leveran

Styrning
BillerudKorsnäs ledningsgrupp ansvarar för övergripande 
åtgärder och policyer. 

Konceptet Enterprise Risk Management (ERM) är Billerud-
Korsnäs system för övergripande riskhantering, läs mer om 
riskhantering på sidan 84.

Enhetscheferna är med stöd av staber och specialister 
ansvariga för att upprätthålla verksamheten utifrån gällande 
lagstiftning och bolagets normer. Ansvariga funktioner vid 
produktionsenheterna arbetar med stöd av miljölednings-
system för att säkerställa att aktuella lagar, produktions-
villkor och certifieringskrav uppfylls, samt för att driva ett 
ständigt förbättringsarbete. Specialistgrupper för kemikalier 
och produktsäkerhet i samverkan med produktionsenhe-

terna och affärsområdena ansvarar för att uppfylla aktuella 
krav. 

Forestry ansvarar för att skogsskötsel och virkesinköp 
sker enligt lagstiftning, certifiering och riktlinjer. Forestry 
tillsammans med Supply Chain Management ansvarar för 
effektivisering och miljöanpassning av transporter, där 
viktiga verktyg för påverkan går via dialog och avtal med 
transportörerna. 

Enheten Purchasing ansvarar för allt inköpsarbete, exklusive 
vedråvaran som ligger under Forestry, och för vidareutveckling 
av modellen för leverantörsutvärdering. Läs mer om vår pro-
cess för leverantörsutvärdering på http://billerudkorsnas.se/
Hallbarhet/ 

Förvaltad svensk skogsmark med avsatta områden för biologisk mångfald. 2016 (EN11)

Skogsägare och  
virkesleverantörer1 

Förvaltad  
produktiv areal, ha

Frivilligt avsatt  
produktiv areal, ha

Andel frivilligt avsatt areal  
av total produktiv areal, %

Bergvik Skog AB 318 2802 25 631 8,1

Privata, certifierade skogsägare 69 007 4 794 6,9

1  Egna avverkningsaktiviteter skedde genom inköpta avverkningsrätter i Sverige och Lettland, där dock ingen skogsmark förvaltades av 
BillerudKorsnäs. Alla avverkningsaktiviteter avsåg landanvändning och markbundna ekosystem för utvinning av vedråvara ovan mark. 
Förekommande skyddsstatus för vissa angränsande områden där bolaget bedriver verksamhet var nationalpark och naturreservat 
(589 000 ha), naturvårdsavtal (12 972 ha) och biotopskyddsområde (10 457 ha). Vid två svenska produktionsenheter finns drygt 30 ha 
mark med höga skyddsvärden som inte brukas.

2  Tillkommer 68 044 ha lågproduktiv skogsmark, impediment, där inga skogsbruksåtgärder sker.

 Sverige 76,6 

 Norge 8,2

 Baltikum 8,1

 Finland 7,1

Vedförsörjning 2016, %
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törer kontrolleras vilket innebär 80,4% av totalt inköpsvärde. 
Riskexponeringen bedöms vara låg då 99,6% av vår totala 
spend sker inom Europa.

I inget fall visade utvärderingarna något som påvisar barn
arbete, tvångsarbete eller avsaknad av föreningsfrihet. En 
summering av 2016 visar också att inga leverantörskontakter 
avslutades som en konsekvens av utvärderingen. 

Reservation görs för inköp av stärkelse från företag där råvaran, 
främst industripotatis, till viss del anskaffas från familjejordbruk. 
Det kan inte uteslutas att visst arbete sker på jordbruk som invol
verar hela familjen. Samtliga stärkelseleveranser, som utgör knappt 
2 procent av de totala inköpen, kommer från länder inom EU. 
Inom ramen för leverantörsutvärderingarna fortgår dialogen för 
att säkerställa att arbetet är förenligt med lagstiftningen.

Ytterligare resurser på den asiatiska marknaden
Under året inrättades en befattning för utvärderingar av bola
gets produktionspartners inom Managed Packaging, i form av 
en Regional Compliance Officer med placering vid kontoret 
i Shenzhen, Kina. Utvärderingarna av produktionspartners 
följer en modell som med hjälp av detaljerade frågor i högre 
grad fokuserar på sociala frågor som arbetsrätt, skydd för den 
anställde, arbetstider och ersättningar. Av de revisioner som 
funktionen genomfördes under året fanns inget som påvisar 
barnarbete, tvångsarbete eller avsaknad av föreningsfrihet. 

Förtydligade krav på leverantörer
Arbete med förtydligande krav och rutiner kring leveranser 
till BillerudKorsnäs produktionsenheter fortsatte under året. 
Viktigt är att säkerställa att transportören har tillgång till kor
rekt information till exempel kring de krav som ställs för att få 
behörighet till ett område, på skyddsutrustning och på att för
stå svenska alternativt engelska. Under 2016 skedde förarbetet 
med att säkerställa att dessa delar ingår i den grundläggande 
informationen, vilka sedan ska kompletteras med de lokala 
rutinerna för ett område. 

Förbättrad miljösituation vid svenska pappersbruk
2016 publicerade IVL en rapport1 som redovisar utsläppsut
vecklingen under 50 år vid ett stort antal svenska massa och 
pappersbruk och hur utvecklingen påverkat recipienterna. 
BillerudKorsnäs produktionsanläggningar vid Karlsborg, 
Frövi och Gävle var inkluderade i rapporten. Den generella 
bilden är positiv och visar att miljösituationen förbättrats 
avsevärt tack vare att processteknisk utveckling och utbyggd 
avloppsvattenrening drastiskt minskat utsläppen av organisk 
substans och närsalter. Även utsläppen av giftiga ämnen har 

minskat vilket bland annat avspeglas i bättre hälsa och fort
plantning i fiskbestånden intill produktionsanläggningarna. 

Rapporten visar dock att recipienterna i vissa fall inte åter
hämtat sig i samma utsträckning som utsläppen minskat. 
Detta kommer att studeras vidare men de huvudsakliga orsa
kerna bedöms vara kvardröjande effekter av tidigare utsläpp.

Guldkantat externt beröm 
För tredje året i rad belönades BillerudKorsnäs med guld av 
EcoVadis, ett system för årlig utvärdering av hållbarhet hos 
cirka 20 000 leverantörer till globala företag. Bedömningen, 
som gäller miljöaspekter, arbetsförhållanden, affärsansvar och 
underleverantörer, visar att BillerudKorsnäs befinner sig i det 
absoluta toppskiktet bland 150 företag i branschen, och bland 
de en procent bästa av alla bedömda företag. 

Summering/slutsats
Den etablerade modellen för att säkra ansvarsfulla inköp med 
leverantörsutvärderingar i treårscykler visar på ett ansvarsta
gande längs värdekedjan. För att öka andelen vedråvara från 
privata skogsägare med certifierad skog gjordes insatser under 
året i syfte att effektivisera den interna handläggningen. Som 
tillägg vid avtalsförhandlingar kompletterades utvärderingen 
av transportörer av vedråvara med ytterligare relevanta områ
den. Inom ramen för ett hållbart skogsbruk genomfördes ett 
antal förebyggande initiativ såsom samråd med rennäringen 
och internutbildning för att säkerställa goda kunskaper i 
naturvärdesbedömning. Som summering gäller att insatserna 
bidrog till att 2016 års mål för åtagandet kunde uppnås. 
1 http://www.ivl.se/sidor/publikationer/publikation.html?id=5344

Utblick mot 2017

• Leverantörsutvärderingar enligt etablerad treårscykel. 

• Fortsatt arbete med att identifiera leverantörer med 
väsentlig påverkan. 

• Anpassning av leverantörsutvärderingsmodellen för 
expansionen på tillväxtmarknader. För att säkerställa 
att en hållbar verksamhet bedrivs krävs komplette-
rande frågeställningar som mer specifikt och konkret 
kan fånga lokala förhållanden. 

• Återkommande internutbildningar kring värdet av ved-
råvara från certifierad skog och hur det bäst kommuni-
ceras till de privata skogsägarna.

• Som en del i FSC®-certifieringen gäller ett fortsatt 
arbete med sociala frågor för skogsskötseln med fokus 
på bolagets entreprenörer. 
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ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA – ÅTAGANDE 2: 

Erbjuda engagerande 
arbetsplatser där säkerhet, 
mångfald och mänskliga 
rättigheter är prioriterat

BillerudKorsnäs medarbetares kompetenser, erfarenheter och 
engagemang utgör förutsättningar för bolagets förmåga att 
nå missionen. Att behålla samt förstärka organisationen med 
ny kompetens är därför en helt avgörande del av affärsstra
tegin. Tillsammans bygger vi ett bolag som präglas av goda 
utvecklingsmöjligheter, mångfald, ett gott ledarskap, en säker 
arbetsmiljö och ett affärsetiskt agerande i allt vi gör. 

Utveckling under 2016
Ständiga förbättringar som består
Det koncerngemensamma initiativet Operational Excellence 
är BillerudKorsnäs systematiska arbete för ständiga förbätt
ringar i hela verksamheten. Arbetet ringar in fyra centrala 
områden för förbättringsarbetet; hälsa och säkerhet, kvalitet, 
förbättrad produktivitet och kostnadskontroll. Med stöd av 
värderingar, rutiner, processer och verktyg kompletterade av 
mätbara mål, ligger fokus på att minimera förluster till exem
pel i form av tid, kvalitet eller effektivitet. Grundläggande 
för arbetet är ett ledarskap som involverar medarbetarna i att 
identifiera och analysera en förlust eller ett problem. I arbetet 
ingår sedan att angripa problemet på ett sätt som leder till en 
förbättring, det vill säga minskad förlust. 

Pilotprojekt visar vägen mot säkra arbetsplatser
Det totala antalet arbetsskador med sjukfrånvaro vid Billerud
Korsnäs minskade under året till 1,5 per 100 anställda. Målet 
uppnåddes inte, men antalet arbetsolyckor minskade jämfört 
med 2015 tack vare bland annat intern samverkan, ledning och 
prioritering. 

Att garantera en säker arbetsplats är den mest grundläggande 
delen i koncernens förbättringsarbete och en förutsättning 
för att nå nollvisionen för arbetsskador som åtföljs av sjuk
frånvaro. Många faror kan byggas eller informeras bort men 
för att skapa en säker arbetsplats krävs ytterligare en del; 
medarbetarnas inställning att se till såväl sin egen som till sina 
kollegors säkerhet. Som ett led i att ytterligare förstärka säker
hetskulturen genomfördes under året pilotprojektet Tillbuds 
och skadefri (TSF) vid produktionsenheten i Gävle. TSF är 
ett program hämtat från olje och gasindustrin och utveck

lingen sker i form av ett antal faser; från ett reaktivt beteende 
till olyckor, till att låta insikten om det egna ansvaret leda till 
handlingar som tar ansvar för såväl den egna säkerheten som 
kollegans. Pilotprojektet har tagits väl emot i Gävle och blir 
nu även modell för övriga svenska produktionsenheter. 

Ansvarstagande synsätt på säkerhet och hälsa 
Vid årets utgång omfattades totalt 89,2 procent av Billerud
Korsnäs medarbetare av någon formell gruppering som samver
kansråd, skyddskommitté eller skyddsgrupp. I de fall olyckor 
eller andra arbetsrelaterade problem inträffar samt vid återgång 
efter en längre tids sjukfrånvaro bedrivs ett aktivt rehabiliterings
program för att motverka en längre sjukskrivning än nödvändigt. 
Efter utredning vidtas lämpliga åtgärder, till exempel anpassning 
av arbetsuppgifter, hjälpmedel, utbildning eller omplacering.

Mångfald – ett viktigt bidrag till värdeskapande
Medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter gör 
BillerudKorsnäs till en mer innovativ, lönsam och effektiv 
organisation. Det handlar om att skapa en arbetsplats som 
präglas av mångfald vilket gör det självklart att se på saker ur 
olika perspektiv; där nytänkande och nyfikenhet på andras 
idéer är avgörande för att utveckla material och lösningar som 
kan ersätta konventionella förpackningar. En differentierad 

Mål 2020

• Antal arbetsskador som följs av sjukskrivning:  
1,0 per 100 anställda och år.

• Andel kvinnor totalt och av cheferna: 23,0% respektive 
30,0%.

Utfall/status 2016

• 1,5 arbetsskador per 100 anställda som följs av sjuk-
skrivning.

• 21,0% andel kvinnor totalt respektive 21,9 % av  
cheferna. 

För en komplett sammanställning av samtliga  
hållbarhetsmål, se sidan 51.
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sammansättning av medarbetare är alltså centralt för bolagets 
innovationsförmåga. BillerudKorsnäs arbetar även aktivt för 
inkludering, det vill säga ett agerande och beteende som ger 
möjligheten för alla att känna sig delaktiga. 

I chefernas ansvar ligger att säkerställa att mångfaldsperspek
tivet inkluderas i exempelvis sammansättning av arbetsgrup
per så att erfarenhet, kunskap och personligheter blandas för 
att en så kreativ miljö som möjligt kan skapas. Som ytterligare 
stöd, vid sidan av HRfunktionen, finns presentationer och 
övningar på intranätet.

Under 2016 genomfördes workshops med samtliga led
ningsgrupper om mångfaldens betydelse. Respektive led
ningsgrupp ansvarar nu för att ta diskussionen vidare i sina 
respektive organisationer liksom för att ta fram handlingspla
ner som säkerställer att mångfaldsperspektivet inkluderas i 
allt från rekrytering, karriärutveckling, bedömning och kom
petensutveckling, till det dagliga arbetet.

Sedan tidigare finns riktlinjer samt åtgärdsplaner utarbetade, 
vilka anger hur kränkande särbehandling och trakasserier ska 
förebyggas, hanteras och följas upp. 

En bättre balans mellan könen
BillerudKorsnäs verkar inom en industri som traditionellt 
domineras av män, vilket gör arbetet med att skapa en bättre 
balans mellan könen utmanande. Det är ett långsiktigt arbete 
där en central framgångsfaktor utgörs av initiativ som tidigt 
kan inspirera flickor och unga kvinnor att söka sig till rele
vanta utbildningar. 

BillerudKorsnäs mål är att öka andelen kvinnor både totalt och 
bland chefer. För 2016 var totalt 21,0 procent av medarbetarna 
kvinnor respektive 21,9 procent kvinnor med en chefsposition. 

Den lönekartläggning som gjordes under året visar inte på 
några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män för 
jämförbara yrkesgrupper, se sid 5455. I enlighet med ny  

Styrning
HR-enheten har det övergripande ansvaret för att verksam-
hetsnära stödsystem för HR-processerna finns på plats. 

Enhetscheferna med stöd av specialistfunktioner har det 
operativa ansvaret för att säkerhet, kompetensutveckling, 
mångfald och arbetsvillkor upprätthålls i verksamheten.

Utveckling av både medarbetare och arbetssätt sker med 
stöd av den övergripande strukturen för Operational Excel-
lence. Kollektivavtal och samverkan utgör basen för dialog 
mellan bolaget och fackliga organisationer. 

Det yttersta ansvaret för att bolagets uppförandekod efter-
levs och kommuniceras ligger hos VD. Varje medarbetare 
har sedan ansvar för att ta del av och följa uppförandekoden. 

Whistleblower-funktionen kompletterar uppförandekoden 
genom att utgöra en viktig kanal för enskilda att uppmärk-
samma bolaget på avvikelser mot uppförandekoden eller om 
andra allvarliga oegentligheter sker i verksamheten. Funktio-
nen hanteras av bolagets chefsjurist samt bolagets ansvarige 
för intern kontroll i samspel med ordföranden för styrelsens 
revisionsutskott. Visselblåsaren har möjlighet att vara anonym 
och att rapportera direkt till revisionsutskottets ordförande.

En mångfald av projekt inom BillerudKorsnäs
Exempel på initiativ som driver på ökad mångfald: 

• Utbildningen Korta vägen som vänder sig till utländska 
akademiker, där flera verksamheter tagit emot praktikan-
ter under året. 

• Stöd till praktikprogrammet Tekniksprånget som syftar 
till att få ungdomar under 21 år att intressera sig för 
ingenjörsyrket.

• Uppföljning av arbetsklimat och medarbetarnas syn på 
mångfald i medarbetarundersökning. 

• Lokal rekrytering till bolagets internationella verksamhet.
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lagstiftning har en koncerngemensam process för lönekart
läggning tagits fram som börjar användas 2017. 

Dialogen med medarbetarna 
Inom koncernen finns en gemensam process för Performance 
Management, som ligger till grund för mål och utvecklings
samtal mellan medarbetare och närmaste chef, samt för hur 
individuella mål och utvecklingsplaner skapas och följs upp. 
Under året togs initiativ för att möjliggöra målnedbrytning av 
bl.a. övergripande hållbarhetsmål ner till individ och grupp. 

Totalt medverkade 83,8 procent av medarbetarna i medarbe
tarsamtal under 2016. Målet är att samtliga medarbetare ska 
delta i medarbetarsamtal med sin närmaste chef. 

Större organisationsförändringar under året 
Den sista september blev sista arbetsdagen för medarbetarna 
vid BillerudKorsnäs pappersmaskin i Tervasaari och Customer 
Service Center i Tammerfors. Drygt 60 personer berördes av 
nedläggningen. I samband med att beslut fattades om att flytta 
pappersmaskinen till Skärblacka, erbjöds också de berörda 
medarbetarna att flytta med till Sverige. Vid årets utgång hade 
sex medarbetare tackat ja till erbjudandet om att börja arbeta 
vid Skärblacka, strax väster om Norrköping. 

Motverkande av korruption och konkurrenshämmande 
beteenden
BillerudKorsnäs har en absolut nolltolerans mot korruption 
och beteenden som strider mot tillämpliga konkurrensrätts
liga regler. För att höja riskmedvetenheten i verksamheter som 
exempelvis försäljning och inköp, genomfördes under 2016 
en webbaserad utbildning med fokus på hur medarbetare ska 
agera för att motverka korruption och konkurrenshämmande 
beteenden, vilken 90 procent av de som utbildningen riktade 
sig till genomförde. Utbildningsinsatserna kommer att fortgå 
i andra former; dels mer riktade och anpassade insatser för 
specifika frågor, dels genom att skapa forum för diskussion om 
praktiska tillvägagångssätt när en tveksam situation uppstår. 

Avvikelse från BillerudKorsnäs antikorruptionspolicy och 
policyn om efterlevnad av konkurrensrättsliga regler kan få 
disciplinära konsekvenser för den enskilde medarbetaren. 

Kanal för att slå larm om allvarliga oegentligheter
BillerudKorsnäs medarbetare kan anonymt rapportera all
varliga oegentligheter via whistleblowerfunktionen. Under 
året gjordes fem anmälningar via funktionen, varav två har 
föranlett vidare utredning. Övriga ärenden hanteras inom 
ramen för normala åtgärdsrutiner för ledarskaps och infor
mationsfrågor. På sikt är ambitionen att ytterligare förbättra 
whistleblowerfunktionen för att bla möjliggöra anonym kom

munikation med visselblåsare, samt göra funktionen externt 
tillgänglig för rapportering om eventuella oegentligheter.

Inga klagomål om överträdelser av mänskliga rättigheter, 
eller incidenter kopplade till diskriminering eller korruption 
har rapporterats in till övriga interna system. Inga betydande 
böter eller andra sanktioner på grund av lagöverträdelser 
utdömdes mot bolaget under 2016. Inga rättsliga åtgärder vid
togs heller mot bolaget när det gäller konkurrenshämmande 
beteende, karteller eller monopol.

Slutsatser/summering
För 2016 minskade antalet arbetsplatsolyckor, även om målet 
inte nåddes. Som en del i det systematiska säkerhetsarbetet mot 
en nollvision genomfördes ett pilotprojekt, som nu blir modell 
för det fortsatta arbetet med att förstärka säkerhetskulturen. 
Årets workshops med bolagets ledningsgrupper om mångfal
dens betydelse, fortsätter nu med att handlingsplaner tas fram 
för att säkerställa att mångfald tydligare inkluderas i verksam
heten. I arbetet med att skapa en bättre balans mellan könen 
noterades en ökad andel kvinnliga medarbetare samtidigt som 
andelen kvinnliga chefer minskade. Bolagets absoluta nollto
lerans mot korruption och konkurrenshämmade beteenden 
underströks av en webbaserad utbildningsinsats. Ambitionerna 
för 2017 visar fortsatt starkt fokus på åtagandets frågor. 

Utblick mot 2017

• Utrullning av programmet Tillbuds- och skadefri (TSF) 
vid samtliga svenska produktionsenheter.

• Med start 2017 ska en undersökning med fokus på 
säkerhetskultur vartannat år följa upp effekterna av TSF.

• Inleda partnerskap med underleverantörer för att 
bygga säkerhetskultur i nästa led. 

• Utbildningsinsats inom förändringsledning. 

• Föreslå metodik för att övergripande mål ska brytas 
ned till delmål på ett tydligare sätt.

• Implementering av handlingsplaner kopplade till  
medarbetarundersökningens resultat. 

• Säkerställa efterlevnad av ny lagstiftning generellt 
kring mångfald. 

• Koncernövergripande process och verktyg för  
lönekartläggning i enlighet med ny lagstiftning. 

• Ytterligare resurser i form av en Compliance Manager 
tillförs för att stärka arbetet inom anti-korruption och 
andra regelefterlevnadsområden, med placering vid 
huvudkontoret i Solna, Sverige. 

• Genomförande av en så kallad Pulsmätning vilket är en 
miniversion av den större medarbetarundersökningen 
som genomförs vart annat år.
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ÖKAT KUNDVÄRDE – ÅTAGANDE 3: 

Förstärka våra kunders  
affärer genom vår kunskap om 
hållbara förpackningslösningar

Genom att utmana konventionella förpackningar skapar 
BillerudKorsnäs konkret affärs och hållbarhetsnytta för kun
der och samhälle. Baserade på gedigen kompetens och inno
vation erbjuds förpackningsmaterial och lösningar som bland 
annat är resurseffektiva, minskar avfall, effektiviserar logistik 
och stärker varumärken. 

Utveckling under 2016
Resultat från kundundersökning 
En ny kundundersökning genomfördes under 2016. Resultaten 
visade att BillerudKorsnäs cNPS (customer Net Promoter Score) 
hade ökat sedan 2014, från 30 till 37. Andelen kunder som ansåg 
att BillerudKorsnäs hållbarhetarbete skapar värde var 89 procent.

Starkare produkter med mindre materialåtgång 
Med fokus på New Billerud Flute har utvecklingen av fluting 
resulterat i ett material med förbättrad styrka, vilket i sin tur 
ökar kundvärdet genom att en lika stark wellpapplåda nu kan 
tillverkas med mindre material. Fördelarna finns också med att 
tunga trä eller plywoodlådor kan ersättas med betydligt lättare 
wellpappförpackningar. Enligt våra egna mätningar är den upp
graderade kvaliteten med New Billerud Flute 5–8 procent star
kare än föregångaren vilket gör att kunderna kan tillverka en lika 
stark förpackning med mindre material. Jämfört med exempelvis 
lokala förpackningsmaterial på den asiatiska marknaden har 
New Billerud Flute dessutom upp till 30 procent lägre ytvikt.

Väsentlig kapacitetsökning 
Den uppgradering av pappersmaskinen i Skärblacka som 
gjordes under 2015 bidrar nu med en effektivare tillverkning 
och förbättrad produktkvalitet inte minst när det gäller att 

leverera säckpapper med jämn och hög kvalitet. Maskinens 
potentiella kapacitet är också väsentligt ökad, från 160 000 
ton till 180 000 ton per år. Under årets andra kvartal tog kon
cernen beslutet om en fortsatt investering i Skärblacka i syfte 
att göra produktionsenheten till ett världsledande centrum för 
tillverkning av maskinglättat kraftpapper, MGpapper. Inves
teringen innebär bland annat att pappersmaskinen i finska 
Tervasaari flyttas till Skärblacka under 2017. 

Investeringar som möter nya behov
De stora investeringar som genomfördes i Gävle (2012–2014) 
och görs i Frövi/Rockhammar (2013–2017) bidrar till att öka 
BillerudKorsnäs produktionsvolymer av förpacknings och 
vätskekartong med upp till 25 procent. Det ger goda möjlig
heter att möta kundernas behov av ökade volymer med bibe
hållen effektivitet. I slutet av 2016 tog koncernen beslut om att 
investera SEK 5,7 miljarder i en ny kartongmaskin i Gruvön. 
Med en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen av vätske
kartong, förpackningskartong, food service board och liner 
blir maskinen en av de största i sitt slag i världen. 

Mot en närmare relation med varumärkesägarna
Att forma strategiska samarbeten med konverterare och varu
märkesägare är ett viktigt steg för att positionera sig framåt i 

Mål 2020

• Andel kunder som anser att BillerudKorsnäs  
hållbarhetsarbete skapar värde, 95 procent.

Utfall/status 2016

• 89 procent av kunderna ansåg att BillerudKorsnäs 
hållbarhetsarbete skapar värde.

För en komplett sammanställning av samtliga  
hållbarhetsmål, se sidan 51.

Styrning
Enheten Communication & Sustainability ansvarar för 
övergripande information, utbildning och rapportering om 
bolagets hållbarhetsarbete och produkternas prestanda. 

Respektive affärsområde ansvarar för kommunikatio-
nen kring de prestanda och möjligheter som bolagets 
material och förpackningslösningar erbjuder. Enheten 
Forestry bidrar i sin tur med kunskap och information om 
värdet av hållbart skogsbruk och ansvarsfull försörjning 
av vedråvara. 

Produktionsenheterna bidrar med kunskap och informa-
tion om miljöanpassning och prestanda i de industriella 
processerna. Enheten Supply Chain Management bidrar 
med transportlösningar som stöder kundernas affärer 
avseende logistik, kostnader och minskad miljöpåverkan. 

BILLERUDKORSNÄS ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 201640



värdekedjan. Samarbeten kan även handla om kunskapsut
byte exempelvis inom konsumenttrender, förpackningsbehov, 
insiktsstudier och trendspaningar.

Ett exempel är Solution Services som riktar sig till kunder 
med behov av förbättrade förpackningslösningar. Förbätt
ringar kan röra allt från konstruktion och design till tryck, 
tillverkning, fyllning, logistik, slutanvändning och miljö
prestanda. Som stöd finns BillerudKorsnäs applikationsla
boratorier där tester, analyser och mätningar kan utföras. Ett 
annat exempel på samarbete är nätverket Carlsberg Circular 
Community (CCC), dit BillerudKorsnäs anslöt sig i början av 
2017, i syfte att vidareutveckla en flaska av papper från innova
tionsstadiet till en kommersiell produkt.

Produktansvar i alla led
En viktig del i att skapa kundvärde är att säkerställa en process 
som genomgående säkerställer produktsäkerhet. Kontinu
erlig styrning, kontroll och verifiering samt information om 
produkternas användning utgör grunden för arbetet, där hela 
BillerudKorsnäs kedja ingår; utvecklingsarbete, tillverkning, 
marknadsföring, distribution och användning av färdig 
produkt samt avfallshantering alternativt återvinning. Varje 
affärsområde äger sedan ansvaret för att rätt produkt säljs för 
avsett ändamål, medan produktionsenheterna ansvarar för 
produktsäkerheten i tillverkningen. 
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Uppföljning av produktansvaret under 2016 visar 
Att inga avvikelser från lagstiftning eller frivilliga koder gjor
des inom hälsa och säkerhet, produktinformation och –märk
ning eller marknadskommunikation. Uppföljningen visar 
också att inga klagomål om brott mot kunders integritet och 
sekretess har förekommit samt att inga bötesbelopp relaterade 
till produktansvar har utdömts.

Ny livscykelanalys visar på papperskassens fördelar... 
Ett EUdirektiv från 2015 syftar till att minska användningen 
av plastbärkassar till 40 st per person och år till 2025. En väg 
framåt för att minska förbrukningen av plastkassar är att välja 
papperskassar tillverkade av förnybart material. På Billerud
Korsnäs uppdrag gjorde under året IVL Svenska Miljöin
stitutet en jämförande livscykelanalys mellan pappers och 
plastkassars utsläpp av växthusgaser och andra ämnen. Studien 
pekar på fördelarna med BillerudKorsnäs papper och energi
effektiv produktion, där den stora andelen förnybar energi i 
produktionen är en starkt bidragande orsak till positionen som 
bäst i test ur ett klimatperspektiv. Bland annat står en kasse av 
återvunnen plast för mer än dubbelt så stort klimatavtryck som 
en papperskasse av material från BillerudKorsnäs. 

... och att D-Sack® binder koldioxid
I den senaste livscykelanalysen jämfördes även DSack ®, en 
cementsäck som inte behöver öppnas utan finfördelas direkt 
i cementblandaren, med en generisk cementsäck. Analysen 
visar att när endoflife, det vill säga vad som händer med pro
dukten efter användning inkluderas, binder Dsack® koldi
oxid i ett 100årsperspektiv. Förklaringen är att den koldioxid 
som tagits upp av träden och använts för att göra säcken binds 

in i betongen vilket leder till att produkten fungerar som en så 
kallad kolsänka i detta perspektiv.

Analyserna finns i sin helhet på www.billerudkorsnas.se/ 
Hallbarhet/

Slutsatser/summering
Det formulerade målet för åtagandet förtydligar nu bolagets 
ambition att skapa konkret affärs och hållbarhetsnytta för 
kunderna. Med den jämförande livscykelanalysen mellan 
pappers och plastkassars utsläpp kunde fördelarna med 
BillerudKorsnäs papper och energieffektiva produktion 
påvisas. Initiativen för att forma strategiska samarbeten med 
konverterare och varumärkesägare bidrog till bolagets ambi
tion om en positionsförflyttning framåt i värdekedjan. Med 
bolagets största framtidssatsning i form av en ny kartongma
skin i Gruvön tillförs ytterligare en viktig pusselbit som stöd 
för åtagandet. 

PAPPERSKASSEN*
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2
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Livscykelanalys av bärkassar
Utsläppen från en papperskasse tillverkad av BillerudKorsnäs 
papper respektive från motsvarande produkter på marknaden. 

Utblick mot 2017

• Pappersmaskinen i Tervasaari flyttas till Skärblacka 
(se sidan 24).

• Start för bygget av en ny kartongmaskin vid produk-
tionsanläggningen i Gruvön (se sidan 24).

• Breddad satsning på fler segment inom Managed 
Packaging. 

• Nya och uppdaterade Miljövarudeklarationer för 
utvalda produkter

1) BillerudKorsnäs papperskasse av nyfiber, tillverkad i Sverige
2) 85% återvunnet papper

3) 50% återvunnen plast
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ÖKAT KUNDVÄRDE – ÅTAGANDE 4: 

Genom innovation  
få marknaden för förnybara 

förpackningsmaterial att växa
Genom innovation utmanar BillerudKorsnäs de konventio
nella valen av förpackningar. Innovation är också en förutsätt
ning för att förändra drivkrafterna på marknaden genom att 
förstärka de förnybara förpackningsmaterialens roll 
och utveckla förpackningslösningar som effek
tivt möter framtidens utmaningar.

Utveckling under 2016

Investeringar för framtidens 
förpackningslösningar
BillerudKorsnäs ambitiösa satsningar på 
innovation fortgick under året. Sedan 2013 
har bolaget ökat de ekonomiska resurserna 
inom R&D med 180 procent, läs mer om 
detta samt våra två nya teknologicenter på 
sidan 20.

Redan idag har BillerudKorsnäs en stark position inom form
barhet, applikationer och förpackningslösningar. Utveck
lingen inom mikrofibrillär cellulosa och barriärer har kommit 
en bra bit på väg och fortsatta satsningar kommer att kunna 
bidra till att flytta fram bolagets positioner ytterligare. De 
satsningar som görs på innovation ska även i förlängningen ge 
ett tydligt avtryck i BillerudKorsnäs lönsamhet och i intres
senternas uppfattning om bolaget. 

Innovationsgrad mäter förnyelse 
R&D och produktutveckling handlar både om att ta fram 
helt nya produkter och att förbättra befintliga. Resultatet av 
BillerudKorsnäs innovationsarbete mäts i första hand genom 
andelen nya produkter av försäljningen. Målet för 2020 är att 
20 procent av försäljningen ska komma från nya produkter. 
För 2016 var målet satt till >15 procent. Det uppnåddes inte 

då de nya produkternas andel av försäljningen uppgick till 13 
procent av försäljningen. Orsaken kan härledas till att plane
rade produktlanseringar inte fullföljdes eller flyttades framåt 

i tiden. 

Investeringar i innovativa uppstartsbolag 
Nya förpackningslösningar utmanar många 
gånger ur flera perspektiv, såväl tekniska 
som affärsmässiga. Exempelvis kan pap
persförpackningar komma att användas 
till produkter, där papper tidigare inte 
utgjort ett möjligt alternativ. En effekt av 

att nya lösningar utvecklas är också beho
vet av nya affärsmodeller som flyttar fram 

BillerudKorsnäs positioner i värdekedjan.

Dotterbolaget BillerudKorsnäs Venture är ett led i 
att skapa förutsättningar för mer radikala innovations

genombrott, läs mer om BillerudKorsnäs Venture på sidan 21. 

Framtidens material kommer från skogen
Inom R&D ligger också ansvaret för samverkan med extern 
forskning och samarbeten med forskningsinstitut, universitet, 
myndigheter, politiker med flera intressenter. 

Det pågående samarbetet med forskningsinstitutet Innventia 
och myndigheten VINNOVA är ett exempel där arbetet med 
att utveckla kartongegenskaperna med hjälp av mikrofibrillär 
cellulosa (MFC) vid den flyttbara fabriken i Frövi fortgick 
under året. 

Tillsammans med industri, universitet och den svenska staten 
samverkar BillerudKorsnäs kring en nationell forskningsplatt
form knuten till Wallenberg Wood Science Center (WWSC). 
Målet är att skapa banbrytande forskningsresultat som kan 
omsättas till högteknologi inom skogsnäringen. Läs mer om 
projektet på sidan 21.

Styrning
Enheten Strategic Development, som inkluderar funktio-
nerna R&D och Investment Management, ansvarar för 
BillerudKorsnäs arbete med produktinnovation.

Mål 2020

• Andel nya produkter av försäljningen: 20 procent.

Utfall/status 2016

• Nya produkter står för 13 procent av försäljningen. 

För en komplett sammanställning av samtliga  
hållbarhetsmål, se sidan 51.

R&D 2016  
versus 2013:

3 gånger så  
många anställda 

Antalet projekt  
femdubblats

180% ökning av 
investeringar
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Slutsats/summering
I linje med åtagandet stärktes innovationsarbetet ytterligare 
under året. Målet för andelen nya produkter av försäljningen 
kunde dock inte nås, bland annat orsakat av produktlanseringar 
som senarelagts. I arbetet med att få marknaden för förnybara 
förpackningsmaterial att växa femdubblades antalet projekt och 
de ekonomiska resurserna inom R&D ökades med 180 procent 
(jämfört med 2013). Den viktiga samverkan med extern forsk
ning respektive samarbeten med forskningsinstitut, universitet 
med flera fortsatte under året. Fortsatta investeringar inom 
R&D och i utmanarprojekt visar på ambitionen att i kraft av 
innovation utmana konventionella val av förpackningar. 

Utblick 2017

• Fortsatta satsningar inom R&D och rekrytering till 
enheten enligt en tillväxtplan om 10–15 personer per år.

• Koncerngemensamma utmanarprojekt där R&D och 
affärsområdena kraftsamlar kring barriärområdet för 
torra och våta livsmedel samt implementera använd-
ning av tillsatsen mikrofibrillär cellulosa för att möjlig-
göra lättare och starkare kartong.

• Uppbyggnad av en nationell forskningsplattform för 
skogsbaserade material. 

• Fortsatta produktionstester i full skala vid Frövi med att 
använda mikrofibrillär cellulosa i kartongproduktion.
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HÅLLBART OCH BIOBASERAT SAMHÄLLE – ÅTAGANDE 5: 

Motverka klimatförändringar 
i hela värdekedjan

BillerudKorsnäs arbetar med omställning till en fossilfri pro
duktion och med minimering av utsläpp längs värdekedjan. 
Den fastslagna klimatstrategin är ett centralt verktyg i arbetet 
med att fasa ut fossila bränslen tillsammans med satsningar 
inom energieffektiviseringar och transportoptimering.

Utveckling under 2016
Externa bekräftelser sporrar 
För andra året i rad uppmärksammades BillerudKorsnäs arbete 
för att motverka klimatförändringar av CDP. Med en placering 
på CDP:s Alista kvalificerar sig BillerudKorsnäs till de 9 procent 
företag som visar globalt ledarskap inom klimatförbättrade åtgär
der. BillerudKorsnäs ses som starka i alla delar av CDP:s analys 
och anses ha en hög medvetenhet om hur klimatförändringar 
kan påverka verksamheten. Vidare uppvisar bolaget tydliga stra
tegier för vilka insatser som krävs för att minska utsläppen och 
vilja att ta sig an en ledarroll i det utmanande arbetet. 

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete har under året uppmärksam
mats på flera sätt och mer om utmärkelser finns på sidan 61.

Initiativ för att minimera klimatpåverkande utsläpp
Som ett av tre bolag var BillerudKorsnäs inbjudet av den svenska 
regeringen när en ny nationell samordnare presenterades för ini
tiativet Fossilfritt Sverige. Som medlem i initiativet medverkar 
BillerudKorsnäs aktivt för en omställning till ett fossilfritt sam
hälle i praktiken, vilket ligger helt i linje med bolagets vision om 
att fossila bränslen helt ska fasas ut från den egna produktionen. 

Bolaget har åtagit sig att sätta Science Based Targets i syfte att 
säkerställa att målsättningarna bidrar till att hejda den globala 
temperaturökningen. Under året påbörjades arbetet för att sätta 
ett långsiktigt mål för direkta och indirekta utsläpp från den 
egna verksamheten (scope 1 och 2) vilket ska vara klart 2017.

BillerudKorsnäs användning av bränsle i produktionen utgörs 
till 97,5 procent av förnybar bioenergi. Arbetet fokuseras på de 
sista 2,5 procenten av fossila bränslen och vad det skulle krävas 
för att fasa ut olja och gasol till fördel för andra bränslealternativ 
alternativt nya tekniska lösningar. Målet för 2016 om utsläppen 
av fossil koldioxid från bränslen, med 27 kg per ton produkt, 
överskreds på grund av produktionsstörningar i slutet av året.

Effektivisering med gemensam energikartläggning
Under 2016 påbörjades en energikartläggning i enlighet med 
ett EUdirektiv. BillerudKorsnäs ambition är dock att göra mer 
än lagen kräver genom att göra en jämförelse mellan produk
tionsenheterna för att kartlägga energiförbrukningen i detalj. 
Genom att identifiera olikheter och avvikelser kan nästa steg bli 
en analys av var investeringar och förbättringsåtgärder gör bäst 
nytta. Kartläggningen fortsätter under hela 2017 för att sedan 
återupprepas vart fjärde år. 

Mål 2020

• Utsläpp av fossil koldioxid från bränslen i  
produktionen: 25,0 kg per ton produkt.

• Utsläpp av växthusgaser från transporter av  
produkter: 19,2 g per ton km.

• Energianvändning: 5,10 MWh per ton produkt.

Utfall/status 2016

•  29,2 kg per ton produkt av fossil koldioxid från  
bränslen i produktionen. 

• 21,8 g per ton km av växthusgaser från transporter av 
produkter.

• En energianvändning på 5,35 MWh per ton produkt.

För en komplett sammanställning av samtliga  
hållbarhetsmål, se sidan 51.

Styrning
BillerudKorsnäs ledningsgrupp ansvarar för investe-
ringsbeslut och att övergripande initiativ genomförs. 
Avdelningen Sustainability & Public Affairs tillsammans 
med specialister i verksamheten har det operativa 
ansvaret för att implementera klimatstrategin, samt 
stödja och driva det kontinuerliga förbättringsarbetet. 
Identifiering och analys av tekniska och ekonomiska 
insatser för en fortsatt minskning av utsläpp genomförs 
systematiskt av respektive produktionsenhets specialis-
ter med stöd av centrala expertgrupper.

Energirådet koordinerar enheternas arbete med energi-
användning och effektivisering, med stöd av lednings-
system och en styrgrupp i strategiska frågor. 

Transportoptimering för minskade utsläpp av växthus-
gaser sker inom enheterna Forestry och Supply Chain 
Management genom dialog med, styrning och uppfölj-
ning av leverantörerna.
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2016 års mål för energianvändning, 5,30 MWh per ton pro
dukt, uppnåddes ej på grund av vissa produktiosstörningar i 
slutet av året.

Transportoptimering för minskade utsläpp 
Som global aktör är utmaningarna med transporter många, 
där en tydlig trend går mot högre leveranskrav på punktlig
het samtidigt som orderstorlekarna minskar. Detta innebär 
svårigheter att samordna transporter för att minska utsläpp. 
Ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet är att arbeta med 
transportoptimering och kombinera olika trafikslag där en 
så hög andel av godset som möjligt går via järnväg. Bolagets 
ambitionsnivå är att 75 procent av landtransporterna ut från 
bruken går via järnväg. Utfallet för 2016 visar på att 55 (54) 
procent av produktleveranserna från bruken skedde med tåg. 

Målen för 2016 och det mer långsiktiga för 2020 har det 
gemensamma att vara både ambitiösa och mer omfattande 
än tidigare mål. 2016 års utsläpp av transporter av produkter 

hamnade på 21,8 g per ton km. Målet uppnåddes nästan och 
är i linje med våra förväntningar och långsiktiga planer på att 
kraftigt reducera våra fossila utsläpp från transporter. 

Tålmodigt arbete som driver förändringar
BillerudKorsnäs har länge drivit frågan om fördelarna med riktigt 
långa och tunga tåg, från 620 meter till 730 meter, för att minska 
transportkostnaderna. Under året fick ScandFibre Logistics 
(helägt av BillerudKorsnäs sedan 2016) klartecken för att påbörja 
dagliga transporter med sådana långa tåg en gång per vecka. Där
till riktar BillerudKorsnäs ett aktivt arbete mot Trafikverket och 
berörda kommuner för en elektrifiering av järnvägen ända fram 
till produktionsenheterna. Den sista sträckan måste annars ske 
med hjälp av diesellok med tillhörande fossila utsläpp. 

Det påverkansarbete som bedrivits för att få en förändring av 
reglerna för maximal bruttovikt för lastbilar, ledde 2015 till att 
steget för godkänd bruttovikt höjdes från 60 till 64 ton för rätt 
konfigurerade fordon. Under 2016 beslutades om en ytterligare 
höjning av den maximala bruttovikten till 74 ton i mars 2017. 
Det ger utrymme för effektivare transporter med större voly
mer gods och mindre utsläpp per transporterat ton. I dialog 
med transportörerna, till exempel vid avtalsförhandlingar, 
driver bolaget också frågan hur övergången till alternativa 
drivmedel, som biodiesel, kan påskyndas. 

När det gäller transporter av vedråvara är så kallade lägesbyten 
en viktig del i transportoptimeringen och kostnadseffektivise
ringen. Lägesbyten görs för att minimera transportavstånden 
genom att virkesköparna säljer och byter vedråvara med varan
dra så att transport kan ske till den industri som ligger närmast.

Slutsats/summering
Under året utvecklades verksamheten i linje med åtagandet 
och i enlighet med den fastslagna klimatstrategin. På grund av 
produktionsstörningar i slutet av året nåddes dock inte målen 
om energieffektivitet och minskade utsläpp av fossil koldioxid 
från bränslen i produktionen. Avvikelsen mot målet för utsläpp 
från transporter av produkter var dock marginell. Med konti
nuerliga insatser för att minska verksamhetens direkt och indi
rekta utsläpp, kartläggning av energiförbrukningen i detalj och 
transportoptimering ses goda möjligheter att fortsättningsvis 
motverka klimatförändringar längs värdekedjan. 

Utblick 2017

• Utformning av en strategi som samlar planer, ambi-
tioner och uppföljning för att minska verksamhetens 
direkta och indirekta utsläpp från produktionen, trans-
porter och kemikalieanvändning.

• Formulera mål för direkta och indirekta utsläpp från 
den egna verksamheten (scope 1 och 2).

• Formulera mål för de dominerande utsläppskällorna 
bland leverantörerna (scope 3), det vill säga transpor-
ter och produktion av kemikalier. 

• Energikartläggningen i enlighet med en ny lag fortgår 
under hela 2017.

• Arbetet med att öka antalet avgångar med 730 meter 
långa tåg fortgår. 

• Lansering av en ny innovativ tjänst inom hållbara 
transporter där kunderna erbjuds att nyttja lastbilarna 
för returtransporter för att optimera transporterna och 
motverka tomkörning. 

• Tågvagnar ska utrustas med GPS-sändare för att till-
föra kundvärde i form av ökad spårbarhet av last. 

 Tåg, 23

 Lastbil, 66

 Fartyg, 11

Transportslag till 
produktionsenheter 2016, %

  Egna bio-
bränslen, 87,6

  Köpta bio-
bränslen, 9,9

  Köpta fossila 
bränslen, 2,5

Användning av bränslen 2016, 
%

 Tåg, 55

 Lastbil, 26

 Fartyg, 19

Transportslag från 
produktionsenheter 2016, %

  Egna bio-
bränslen, 81,0

  Köpta bio-
bränslen, 9,2

  Netto ånga och 
el, köpt, 7,5

  Köpta fossila 
bränslen, 2,3

Energianvändning och 
produktion 2016, %
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HÅLLBART OCH BIOBASERAT SAMHÄLLE – ÅTAGANDE 6: 

Skapa värde för  
samhället genom samverkan 

både lokalt och globalt
BillerudKorsnäs verksamhet berör och påverkar många 
människor, ibland hela lokalsamhällen. Fokus ligger på att bidra 
till det lokala näringslivet, sociala insatser och utvecklingen av för
nybara, biobaserade material för ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Utveckling under 2016
Lokal förankring påverkar positivt
På flera av de orter där verksamhet finns är BillerudKorsnäs den 
dominerande privata arbetsgivaren. Det innebär inte bara att 
bolaget har en direkt påverkan på sysselsättningen i närområdet, 
utan också att det har en viktig indirekt påverkan genom att skapa 
en marknad för lokala varor och tjänster, liksom för en grundlägg
ande samhällsservice och investeringar i infrastrukturen. 

Dialog med lokalsamhället
För intressenter som vill ge synpunkter på BillerudKorsnäs 
verksamhet erbjuds en rad kanaler, till exempel via webbplat
sen, direkta kontakter och samrådsmöten. Synpunkter och frå
gor registreras i interna system, analyseras och löses om möjligt i 
dialog. Antalet samhällsrelaterade synpunkter som kom in från 
närboende under 2016 var totalt 41 och handlade till största del 
om lukt. De flesta synpunkterna lämnades in i Skärblacka där 
en grupp invånare hjälper bolaget att bevaka om extra luktut
släpp sker, så att extra underlag skapas för förbättringsarbete. 
Synpunkterna på lukt under 2016 är det lägsta antalet som 
uppnåtts sedan miljöpanelen bildades. Den nästa vanligaste 
synpunkten gällde buller med totalt fyra klagomål.

Praktik- och yrkesintroduktion
Konkreta exempel på insatser för ökad arbetslivserfarenhet 
är den praktik och yrkesintroduktion som BillerudKorsnäs 
erbjuder. Under 2016 fick totalt 389 ungdomar och nyanlända 

immigranter praktik under sammanlagt 1512 veckor.  
I samarbete med Arbetsförmedlingen deltar BillerudKorsnäs  
i projektet Korta vägen som handlar om att få akademiker med 
utländsk bakgrund att snabbare komma i arbete genom att 
erbjudas praktikplatser på sex månader, under 2016 togs prak
tikanter emot vid Gruvön och i Solna. 

Lokal samverkan som värmer
Ett antal orter i närheten av produktionsenheterna använder 
överskottsvärme från produktionen. Det sker genom samägda 
bolag eller leveransavtal som under 2016 totalt försörjde lokala 
fjärrvärmenät med 976 GWh för uppvärmning av främst 
bostäder, motsvarande ungefär 49 000 villor.

Utmana med framtidens förpackning
Utmaningen i 2016 års upplaga av Pack Challenge var att 
utveckla en förpackning för minskat matsvinn. Vocobox, det 
vinnande bidraget, görs till en del av dukningen genom att 
med smart form och aptitlig design göra det självklart för res
tauranggästen att ta med sig överbliven matportion hem. 

Pack Challenge drivs gemensamt av BillerudKorsnäs och 
Berghs School of Communication och tävlingen är numera en 
integrerad del av skolans utbildningar inom grafisk design och 
produktionsledning. Syftet är att få studenternas insikter kring 
förpackningar och öka intresset för förpackningslösningar hos 
framtidens designers, kommunikatörer och beslutsfattare.

Viktig sporre till kreativitet
Packaging Impact Design Award (PIDA) är en tävling  
som BillerudKorsnäs arrangerar tillsammans med ledande 

Styrning
Det övergripande ansvaret för samverkan med samhäl-
let och dess organisationer ligger hos HR-enheten samt 
Communication & Sustainability.

För direkta kontakter med och samverkan i lokalsam-
hällena ligger ansvaret primärt hos plats- och personal-
chefer samt miljö- och kommunikationsansvariga vid 
produktionsenheterna och enheten Forestry. 

Mål 2020

• Ge arbetslivserfarenhet genom att arrangera praktik 
och yrkesintroduktion: 1 500 praktikveckor per år.

Utfall/status 2016

• Totalt genomfördes 1 512 praktikveckor under året. 

För en komplett sammanställning av samtliga  
hållbarhetsmål, se sidan 51.
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designers i Tyskland, Frankrike och Sverige. Syftet är dels att 
sporra till kreativitet och väcka intresse för framtidens för
packningsdesign och därmed stötta utbildningen inom områ
det. Dels lyfta fram nya, unga talanger och sammanföra dem 
med branschens olika aktörer. 

Årets volontärresa gick till Kambodja
BillerudKorsnäs samarbetar sedan flera år tillbaka med Action 
Aid, en global organisation som arbetar för att bekämpa fat
tigdom. Action Aid arbetar bland annat för rätten till mat, ett 
område som är viktigt för BillerudKorsnäs eftersom en stor 
andel av bolagets produkter och förpackningslösningar bidrar 
till säker mat, dryck och distribution. Samarbetet tog i år fyra 
medarbetare på en resa till Kambodja för att hjälpa till med 
utbyggnaden av skolan Jang Hoan Primary School i Kam
potprovinsen. Volontärarbetet handlade till största del om att 
göra husgrunder och blanda cement. 

Tillsammans mot plast i haven
Partnerskapet med den franska havsforskningsplattformen 
Tara Expeditions Foundation utvecklades vidare under året 
med ett gemensamt initiativ mot den amerikanska markna
den. På väg mot en 18 månaders lång expedition i Stilla havet 
lade Tara Expedition till i Miami för att tillsammans med 
BillerudKorsnäs bjuda in amerikanska intressenter till sam
tal, dels om plastnedskräpningen i haven som ett av vår tids 
största miljöproblem och dels om hur förpackningsindustrin 
kan bidra genom att utmana konventionella förpackningar.

Riktad insats för biologisk mångfald
Den vitryggiga hackspetten är akut hotad då dess naturliga 
hemvist i form av lövskogar med mycket död ved har ersatts av 
barrträd. För att säkra ett framtida bestånd av vitryggig hack

spett i Sverige medverkar BillerudKorsnäs sedan 2016 i Natur
skyddsföreningens Projekt Vitryggig Hackspett. Bolaget stödjer 
finansiellt bygget av avelsburar för den vitryggiga hackspetten 
och en uppfödningslänga för avel på Järvzoo i Hälsingland. 
Där föds fågelungar upp för att sedan placeras ut i passande 
lövskogar med gott om död ved. BillerudKorsnäs medverkar 
till restaurering av sådana lövskogsområden, som även är av stor 
betydelse för många andra arter av fåglar och insekter.

Viktig röst i samhället 
Politiska beslut påverkar BillerudKorsnäs, inte minst de poli
tiska diskussionerna inom EU blir allt viktigare. Bolaget har 
därför förstärkt dialogen med beslutsfattare både på nationell 
och Europeisk nivå under året. EUkommissionens förslag om 

Utblick 2017

• Aktiviteterna på internationella marknader med Tara 
Expeditions fortgår under deras expedition i Stilla 
Havet, 2017–2018.

• Fortsätta projektet med Svenska Naturskyddsfören-
ingen för att stärka populationen av vitryggig hack-
spett

• Ny omgång av IGEday genomförs i mars 2017. 
BillerudKorsnäs går in som huvudsponsor för initiativet 
som så kallad Guldingenjör.

• Fortsatt utveckling av dialogen med beslutsfattare 
med fokus på nationell och EU-nivå.

• Fortsätter samarbetet med Action Aid som bland annat 
inkluderar en ny volontärresa.

• Studenttävlingen BillerudKorsnäs Sustainability  
Challenge genomförs under Q4 2016 till Q1 2017.

Fördelning ekonomiskt värde per intressent, MSEK (EC1)

2016 2015 2014

Direkt genererat ekonomiskt 
värde

Intäkter 21 861 22 441 20 990

Ekonomiskt värde fördelat på:

Leverantörer -15 010 -14 998 -14 715

Investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstill-
gångar -1 607 -1 672 -1 382

Löner och ersättning till 
anställda -3 474 -3 167 -3 020

Räntor till långivare -153 -199 -259

Utdelning till aktieägare -880 -727 -465

Inbetalda skatter -306 64 -37

Totalt -21 430 -20 699 -19 878

Till bolagets förfogande 431 1 742 1 112

Landfördelning Skatt, MSEK 

MSEK 2016 2015 2014

Sverige1 -296 103 -18

Italien -3 -9 -6

Kina -1 -4 -

Lettland -1 -19 -8

Litauen - - -

Estland - -1 -

USA -2 -2 -2

Frankrike - - -

Nederländerna - -1 -1

Tyskland -1 -2 -1

England -2 -1 -1

Spanien - - -

Schweiz - - -

Totalt -306 64 -37

1  I Sverige återbetalade Skatteverket preliminär skatt om ca 300 MSEK under 2015 vilket 
resulterade i ett återbetalt nettobelopp om 103 MSEK i Sverige för 2015.
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cirkulär ekonomi har tillsammans med frågor inom klimat, 
forsknings och transportpolitiken varit i fokus. 

På europeisk nivå sker påverkansarbetet i nära samarbete med 
ACE och CEPI. I februari deltog till exempel BillerudKorsnäs 
VD i seminariet ”EU Circular Economy. Making it work”, 
som hölls i Europaparlementet. Läs mer om våra externa nät
verk på sidan 58. Under året har flera svenska ministrar och 
andra beslutsfattare besökt våra anläggningar och Billerud
Korsnäs deltog i en rad seminarier under Almedalsveckan 
2016. 

Insats för att öka teknikintresset
IGEday (Introduce a Girl to Engineering day) är ett initiativ 
från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter som syftar 
till att öka intresset för teknik bland unga tjejer. Billerud
Korsnäs är numera en del av initiativet och genomförde 
aktiviteter runtom i den svenska verksamheten. Exempel på 
aktiviteter under dagen var: designa förpackningar åt en fiktiv 
kund, skapa egna papperssäckar som testades i vårt Säck
labb och experimentera med pappersmassa. Totalt besöktes 
BillerudKorsnäs av cirka 60 tjejer i åldern 13–19 år.

Fortsatt samarbete med Tekniska Museet i Stockholm
Som en följd av ett samarbete mellan BillerudKorsnäs och 
Tekniska Museet har under 2016 cirka 3 600 barn deltagit i 
pedagogledda aktiviteter om hållbara förpackningar i muséets 
Packalabb. Detta labb är en del av muséets satsning Mega
mind som uppmuntrar barn till att utforska och experimen
tera sig till nya idéer.

Slutsats/summering
BillerudKorsnäs modell för praktik och yrkesintroduktion är 
nu etablerad. Det tydliggörs i uppfyllelsen av åtagandets mål
sättning med fler än 1 500 genomförda praktikveckor under 
året. Dialogen med lokalsamhället fortgick där bolaget mötte 
invånarna i direktdialog, och sammanställde deras synpunk
ter i aktuella frågor som underlag för det löpande förbätt
ringsarbetet. Bolaget förstärkte dialogen med beslutsfattare 
på både nationell och europeisk nivå i en rad politiska frågor. 
Därtill var bolaget engagerad i en mängd kreativa samman
hang som syftade till att utmana framtidens förpackningar, 
samt lyfte förpackningsindustrins möjligheter att minska 
nedskräpningen av plast i haven. 

Skapade arbetstillfällen 
utöver egna anställda

• 389 praktikanter under  
1 500 veckor, motsvarande 
37 skolår

• 480 sommarjobb i produk-
tionen
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Om hållbarhetsredovisningen
Detta är den fjärde hållbarhetsredovisningen för BillerudKorsnäs. Vi har 

valt att följa GRI G4 enligt kriteriet ”In-accordance” på nivån ”Core”.

Omfattning
Hållbarhetsredovisningen ingår i denna Års och Hållbarhets
redovisning 2016 . Dess omfattning framgår av tillhörande 
GRIindex på engelska, som finns att hämta på bolagets 
webbplats http://billerudkorsnas.se/Hallbarhet/.

Redovisningen omfattar alla bolag där BillerudKorsnäs har 
operationell kontroll, vilket här avser majoritetsägda bolag i 
enlighet med Års och Hållbarhetsredovisning 2016. 

För att säkerställa att hållbarhetsredovisningen täcker alla 
väsentliga områden har den sedan första analysen 2013 utökats 
med sammantaget åtta GRIindikatorer. Årets redovisning 
omfattar således 35 aspekter (cirka 78%) och 43 indikatorer 
inom GRIsystemet (cirka 47%). 

Årlig rapportering
Hållbarhetsredovisning görs årligen, den senaste, Hållbar
hetsredovisning 2015, publicerades i april 2016. Redovisningen 
utgör också vår rapportering till FN:s Global Compact, Com
munication on Progress.

Jämförbara år
För att ge en helhetssyn på BillerudKorsnäs påverkan, stra
tegier och arbetssätt inom hållbarhetsområdet har de mest 
relevanta delarna för bolaget och dess intressenter tagits med i 
denna redovisning.

Samma indikatorer i årets rapportering 
Väsentlighetsanalysen som genomfördes mycket omfattande 
inför 2013 års redovisning uppdaterades 2014 och 2015. Under 
2016 gjordes ingen uppdatering av rapporterade indikatorer 
då en omfattande väsentlighetsanalys kommer att genomföras 
under 2017 i och med övergången till GRI standarder. Rap
porterade indikatorer i årets rapport är därmed desamma som 
i rapporten för 2015.

Förändringar i redovisningen
Den stora förändringen i redovisningen är övergången från en 
separat Hållbarhetsredovisning till en kombinerad Års och 
Hållbarhetsredovisning. En annan förändring är att enheten i 
Tervasaari stängdes per 15 september 2016 vilket påverkar vissa 
produktions och utsläppssiffror.

Målgrupp
Redovisningens primära målgrupp är investerare. Även övriga 
intressenter som kunder, leverantörer, anställda och sam hället 
ska kunna få de mest väsentliga frågorna belysta i denna redo
visning.

Extern granskning
Hållbarhetsredovisningen har varit föremål för extern gransk
ning av KPMG, se revisors rapport på sida 62.
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Hållbarhetsmål

Typ KPI/Nyckeltal

Utfall  
2013 

(basår)
Utfall 
2016

Mål 
2016

Mål 
2017

Mål 
2020

Mål upp-
fyllelse

Koppling 
till FN:s 
Hållbar-
hetsmål Kommentar till utfall 2016

A
ns

va
rs

fu
ll 

vä
rd

ek
ed

ja

Hållbarhet i leverantörskedjan Andel 
av inköpsvärdet som täcks med 
leverantörsutvärdering av Purchase, 
Supply Chain och Massa (%)

10 besök 60,7%  
(3 år)

60,0%  
(3 år)

70,0%  
(3 år)

75,0 %  
(3 år)

8.7, 8.8, 
12.4

Målet uppnåddes. Uppföljningen i 
treårscykler är nu etablerad.

Certifierad vedråvara 
Antal gruppcertifierade skogsägare 
i BillerudKorsnäs gruppcertifikat för 
FSC® och PEFC™ (n)

71 122 120 140 200 12.2, 
15.2 

Målet uppnåddes. Intern utveckling 
av arbetssätt vid virkesköp bidrog 
till resultatet.

Säkerhet på arbetsplatsen 
Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro 
(antal/100 anställda)

1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 8.8 Målet uppnåddes inte, men antalet 
arbetsolyckor minskade jämfört 
med 2015 tack vare bl a intern sam-
verkan, ledning och prioritering.

Jämställdhet 
Kvinnor som medarbetare (%)

18,0 21,0 20,5 21,5 23,0 8.5 Målet uppnåddes. Andelen kvinnor 
som medarbetare ökade.

Kvinnor som chefer (%) 20,4 21,9 25,0 26,5 30,0 8.5 Målet uppnåddes inte. Andelen 
kvinnor som medarbetare ökade, 
medan andelen kvinnor som chefer 
minskade lite.

Ö
ka

t k
un

d
vä

rd
e

Hållbarhetsarbete som kundvärde1 
Andel kunder som anser att Billerud-
Korsnäs bidrar till en hållbar framtid, % 
basår 2016

- 89 - 92 95 12.2 Nytt mål 2017. För 2016 fanns inget 
mål men utfallet redovisas.

Hög innovationsgrad för produkter2 
Nya produkters andel av försäljningen 
(%)

10 13 15 15 20 12.2 Målet uppnåddes inte bl a bero-
ende på uppskjutna produktlanse-
ringar.

H
ål

lb
ar

t o
ch

 b
io

b
as

er
at

 s
am

h
äl

le

Energieffektivitet Energiåtgång (MWh/
ton produkt, netto)

5,48 5,35 5,31 5,28 5,10 12.2, 13 Målet uppnåddes inte på grund av 
vissa produktionsstörningar i slutet 
av året.

Fossilfri produktion 
Utsläpp av fossil CO

2
 i tillverknings-

processen (kg/ton produkt)3

38,0 29,2 27,0 25,0 25,0 12.2, 13 Målet uppnåddes inte på grund av 
vissa produktionsstörningar i slutet 
av året. 

Utsläpp av fossil CO
2
 i tillverknings-

processen (ton totalt)
106 000 86 500 - 75 000 72 500 12.2, 13 Nytt mål 2017 med basår 2013, för 

2016 fanns inget mål men utfallet 
redovisas.

Fossilfria transporter4 
Transport av produkter (g CO

2
e/tonkm) 

basår 2015

- 21,8 21,7 21,1 19,2 ( ) 13 Målet uppnåddes nästan, avvikel-
sen var bara 0,08 g/tonkm motsva-
rande 0,4%.

Arbetslivserfarenhet genom praktik 
och yrkesintroduktion5 
BillerudKorsnäs erbjuder årligen 
praktikplatser och yrkesinriktad intro-
duktion med syfte att ge arbetslivser-
farenhet (antal praktikveckor)

1 123 1 512 1 350 1 500 1 500 8.6 Målet uppnåddes. Modell med 
praktik och projekt för främst ung-
domars arbetslivserfarenhet bör-
jade etablera sig väl.

1 Tidpunkten för målet 92% kan komma att förflyttas till 2018 istället för 2017.

2  Nyckeltalet för innovationsgraden avser omsättning för papper och kartong, vilket exkluderar massa. Definition: (innovationsfaktor x nyhetsvärde x omsättning)/total omsättning. 

Produkten betecknas som ny de fem första åren.

3  Målet för 2017 och 2020 är desamma. Anledningen är att utsläppen för 2017 beräknas bli lägre då flytten av en pappersmaskin från Tervasaari till Skärblacka innebär att maskinen 
inte är i drift under 2017. 

4 Målen för de globala transporterna har skärpts jämfört med föregående års redovisning. 

5 Praktikplatserna kan innefatta projekt som Teknikprånget, Korta vägen och Yrkesintroduktion.

51BILLERUDKORSNÄS ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016



Miljöstatistik
Enhet 2016 2015 2014

Produktion (G4-9)

Kartong, papper och massa kton 2 965 2 908 2 881

Träpellets kton - - 498

Summa produktion kton 2 965 2 908 2 881

Materialanvändning (EN1)

Ved km3sub 10 042 9 900 11 038

Massa extern inköpt kton 339 318 356

Massa internt inköpt kton 146 125 115

Kemikalier (förnybara) kton 68,7 70,2 70,9

Summa förnybart material kton 10 595 10 413 11 580

Kemikalier (icke-förnybara) kton 411 381 428

Summa materialanvändning kton 11 006 10 794 12 008

Utsläpp till luft (EN21)

Svavel (S) ton 411 411 404

Varav diffusa källor ton 217 164 202

Kväveoxider (NO
X
) ton 3 001 3 098 3 231

Stoft ton 550 688 1 168

Vattenanvändning (EN8)1

Ytvatten
miljoner 

m3 194 203 215

Utsläpp till vatten (EN22)

Processvatten 
miljoner 

m3 141 148 152

COD (syreförbrukande orga-
niska ämnen)2 ton 28 808 30 132 31 891

TSS (Suspenderade ämnen) ton 3 651 3 906 3 674

Organiskt bundet klor (AO
X
) ton 145 165 160

Kväve (N) [t] ton 470 499 447

Fosfor (P) [t] ton 46 46 47

Avfall (EN23)

Processavfall [t]3 ton 61 937 59 802 -

Farligt avfall [t]3 ton 808 793 -

Kommentarer
BillerudKorsnäs använde 2,5 procent fossila bränslen 2016, vilket 
innebar en liten ökning av andelen fossila bränslen. Detta var en kon-
sekvens av produktionsstörningar i slutet av året och ledde även till en 
ökning av de direkta utsläppen av fossil koldioxid. 

De indirekta utsläppen av fossilkoldioxid ökade, de främsta orsa-
kerna var en förändrad emissionsfaktor samt ökad ångförbrukning 
för enheten i Tervasaari. Stängningen av Tervasaari kommer medföra 
minskade indirekta utsläpp 2017. Dessutom kommer bolaget att köpa 
all el med ursprungsgarantier för året 2017 vilket kommer minska de 
indirekta utsläppen ytterligare.

Under året förekom inga ekonomiska sanktioner pga överträdelser mot 
miljölagstiftningen.

2016 2015 2014

Energianvändning (EN3)3

Fasta biobränslen, egna, GWh 2 148 1 988 2 044

Avlutar, GWh 10 511 10 371 10 018

Råtallolja, GWh 11,4 117 113

Övrigt (tex såpa, gas. terpentin, metanol), 
GWh 171 167 154

Summa egna biobränslen, GWh 12 842 12 643 12 329

Fasta biobränslen, köpta, GWh4 642 767 961

Beckolja, GWh4 815 721 737

Summa köpta biobränslen, GWh4 1 457 1 488 1 698

Summa biobränslen, GWh 14 299 14 131 14 028

Tjockolja och tunnolja, GWh 147 142 167

Gasol (LPG), GWh 98 92 87

Naturgas, GWh 122 113 117

Summa köpta fossila bränslen, GWh 366 347 371

Summa använda bränslen, GWh 14 665 14478 14399

Andel använda fossila bränslen, % 2,5 2,4 2,6

Ånga, biobaserad (GWh) 265 250 261

Ånga, fossilbaserad (GWh) 45 32 54

Hetvatten (GWh) 15 15 13

Summa inköpt ånga, hetvatten, GWh 326 297 328

Såld primärenergi, GWh 396 376 396

Såld sekundärenergi (spillvärme), GWh 580 576 582

Summa såld energi, GWh 976 952 977

Inköpt el, GWh4 1 660 1 772 1 793

Egenproducerad el, GWh4 1 451 1 366 1 424

Såld el, GWh4 48 48 49

Summa elektricitet, GWh 3 063 3 089 3 168

Energianvändning totalt, GWh4 15 852 15 817 15 777

Energiintensitet, MWh/t5 5,346 5,440 5,476

Utsläpp av växthusgaser, CO2eq6

Biogena bränslen , kt CO
2
e 4 080 5 086 4 855

Fossila bränslen, kt CO
2
e 86 82 90

Summa direkta växthusgaser, kt CO2e 4 157 5 168 4 945

Köpt ånga, kt CO
2
e 15,7 11,1 4,1

Köpt elektricitet, kt CO
2
e 15,1 12,8 14,2

Summa indirekta växthusgaser, kt CO2e 30,8 24,0 18,3

Intensitet fossil CO2 eq (EN18)

Från bränslen, kg CO
2
e/ton 29,2 28,3 31,1

Från köpt el och energi, kg CO
2
e/ton 10,4 8,2 6,4

Summa utsläpp för produkt , kg CO2e/ton 39,6 36,6 37,4

1   Regnvatten och avloppsvatten används inte. Grundvatten 0 m3, kommunalt vatten 0,23 
milj. m3 årligen

2  COD beräknas från TOC. Utsläpp sker till vattendrag invid produktionsenheterna

3 Rapporterad mängd avfall för 2015 korrigerad pga korrigerade beräkningar.

4  Siffror för köpta biobränslen, köpt el, egenproducerad el samt såld el har korrigerats för 
2015 och 2014 och förändrar därför energianvändningen samt energiintensitet för dessa 
år. BillerudKorsnäs omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS). De 
utsläpp som redovisas i denna rapport är de faktiska utsläppen från verksamheten och 
påverkas ej av detta system. Omvandlingsfaktor från GWh till TJ är 3,6. 

5 Användning av el och energi med avdrag för bränsle för egen el och såld energi

6  Endast CO
2
 rapporteras enligt EU-ETS. Emissionsfaktor för fossil CO

2
 är 76,2 kg CO

2
/TJ
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Återanvändning av vatten

Givet BillerudKorsnäs geografiska läge 
är inte vattenfrågan som sådan kritisk för 
bolaget eller omgivningen. Det vatten 
som tas in till produktionen är till 97–98% 
ytvatten från närliggande vattendrag, 
resten från ved och kemikalier. Vattnet 
åter används vid tvättning av massa i flera 
steg under tillverkningen. Pappersmas-
san förs i en vattenblandning över till 
kartongmaskinen där den späds med 
cirkulerande vatten till en s k mäld, som 
består av nästan bara vatten. Totalt sett 
recirkuleras och återanvänds i princip allt 
process vatten i produktionsenheterna. 
Totalt för bolaget innebär detta att unge-
fär 141 miljoner m3 vatten (sida 52) eller 
73% av allt intaget vatten återanvänds. 

Hur många gånger processvattnet 
används innan det biorenas kan variera 
mellan enheterna, men enligt våra exem-
pel används det 30–50 gånger innan det 
går till biorening. Av allt intaget ytvatten 
återförs nästan allt till vattendraget där 

det tas från. Resterande vatten avgår 
mest som ånga till omgivande luft, men 
också lite som fukthalt i produkterna. 
Under 2016 tog BillerudKorsnäs initia-
tivet att rapportera vatten till CDP. Mot 
bakgrund av att vattentillgång och -för-

brukning är en av de viktigaste globala 
hållbarhetsfrågorna kändes initiativet 
angeläget även om verksamhetens effekt 
på den svenska vattentillgången kan 
anses vara försumbar.

Transport utsläpp (EN17 och EN30)

CO2 eq  
växthusgas 

NOx  
kväveoxider

CO  
koloxid

HC  
kolväten

SO2 
svaveldioxid

PM  
partiklar

Energi  
TJ

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Personal1, flyg, 
tåg och hyrbi-
lar, ton

1 734 1 735 - - - - - - - - - - - -

Vedråvaror2, 3, 

tåg, fartyg och 
bil, ton

59 122 58 261 413 404 85,2 83,9 52,5 51,6 23,2 22,8 4,2 4,1 930 920

Färdigvaror3, 
tåg, fartyg och 
bil, ton

208 511 205 708 3 816 3 746 403 393 313 307 1 550 1 543 213 212 2 825 2 785

Kommentar
Beräkningarna visar att de totala transportutsläppen ökade något 
mellan 2015 och 2016, cirka 1,4 % när det gäller växthusgaser. Detta 
hänger väl samman med att de totala transporterna ökade något mel-
lan åren, så transporterades t ex närmare tre procent större volym ved-
råvara under 2016 eftersom behovet då var något större för massa-, 
pappers- och kartongproduktionen jämfört med året före. Billerud-
Korsnäs avser att under 2017 sätta mål för utsläppen av växthusgaser i 
enlighet med Science Based Targets.

1  Möjligheter fanns inte till redovisning för samtliga utsläppsparametrar från de reseby-
råer som BillerudKorsnäs anlitade. Redovisningen för 2016 är utökad med använd-
ningen av hyrbilar. 

2  Beräkningen för vedtransporter är utökad så att utsläppen från drivmedlet gäller från 
källan, så därmed är även värdena för 2015 uppdaterade och något ökade jämfört 
med föregående hållbarhetsredovisning. Andel biodiesel är antagen till 7 % pga av 
nuvarande begränsningar i beräkningsverktyget, men av nationell statistik att döma är 
sannolikt andelen biodiesel i verkligheten högre. 

3  Beräkningarna är gjorda i det webbaserade verktyget NTM Calc (https://www.trans-
portmeasures.org/en/) och avser utsläppen från källa till och med transportarbete i 
enlighet med Greenhouse Gas Protocol.

Kondenserad vattenånga 
återförs till jorden som regn

Vattenånga samt vatten  
som ingår i produkter 2–5%

Processavlopps-
vatten 50–58%

Extern  
vattenrening

Tillverkning av massa,  
papper och kartong

Vatten som ingår 
i vedråvara, 
massa och kemi-
kalier 2–3%

Ytvatten 97–98%

Kylvatten 37–48%
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Medarbetarstatistik
Medarbetarstatistik 2016 (2015) Totalt Sverige Finland Storbritannien Baltikum Säljkontor 

Anställda 

Medelantal anställda1 (G4-10) Antal 4 274 (4 223) 3 595 (3 519) 170 (181) 140 (138) 91 (160) 278 (225) 

Anställda vid årets slut Antal 4 291 (4 212) 3 648 (3 574) 128 (181) 143 (136) 91 (99) 281 (222) 

varav kvinnor % 21,0 (19,9) 19,3 (18,4) 17,2 (16,0) 9,1 (8,8) 23,1 (22,0) 50,5 (52,2) 

varav kollektivanställda % 58 (60) 62 (63) 65 (66) 68 (68) 82 (83) 0 (0) 

varav tjänstemän % 42 (40) 38 (37) 35 (34) 32 (32) 18 (16) 100 (100) 

Andel kvinnor av chefer2 % 21,9 (22,0) 21,9 (22,6) 11,8 (14,3) 8,7 (9,1) 50,0 (66,7) 35,5 (25,7)

Genomsnittsålder (LA12) År 46,2 (46,7) 46,7 (47,0) 46,0 (48,0) 48,0 (48,0) 50,8 (52,7) 37,8 (35,0) 

Sjukfrånvaro (LA6) 

Total sjukfrånvaro i % av arbetad tid % 3,7 (3,6) 3,7 (3,7) 4,3 (5,0) 4,8 (3,7) 6,0 (6,1) 1,1 (0,6) 

Andel sjukfrånvaro av arbetad tid, 
män % 

% 3,7 (3,7) 3,6 (3,6) 4,2 (5,3) 4,9 (3,9) 7,4 (6,8) 0,4 (0,4) 

Andel sjukfrånvaro av arbetad tid, 
kvinnor % 

% 3,8 (3,5) 4,2 (4,0) 4,4 (3,7) 4,3 (1,2) 1,5 (3,9) 1,7 (0,8)

Arbetsolyckor (LA6) 

Arbetsskador3 med sjukfrånvaro Antal 64 (72) 63 (65) 0 (5) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 

Arbetsskador med sjukfrånvaro, Antal/100 
anställda

1,5 (1,7) 1,7 (1,8) 0 (3,3) 0,7 (1,4) 0 (0) 0 (0) 

Arbetsskador med sjukfrånvaro, antal Antal/mil-
jon arbets-

timmar

8,1 (9,5) 9,3 (9,9) 0 (23,2) 4,0 (7,9) 0 (0) 0 (0)

Arbetsskador utan sjukfrånvaro Antal 444 (478) 413 (421) 7 (28) 24 (29) 0 (0) 0 (0)

1 Andel av medarbetare i Sverige, Finland, Storbritannien och Baltikum som omfattas av kollektivavtal är 91,3% (G4-11). 
2 I styrelsen är 42 % kvinnor, en ökning från 2015 då andelen var 33 %. Åldersfördelningen är 25 % i gruppen 30-50 år och 75 % över 50 år, vilket är samma som för 2015.  
3 Antalet arbetsskador rapporterades månadsvis under 2016 för hela bolaget och jämfördes med det övergripande måltalet.

Kommentarer
Jämfört med 2015 är förändringarna små. I Finland minskade 
antalet anställda på grund av att pappersmaskinen i Tervasaari 
stängdes för att flyttas till Sverige.

Andelen kvinnor ökade generellt i bolaget, även om takten var 
lägre än planerat när det gällde gruppen chefer. Sjukfrånvaron 
ökade marginellt, men ligger generellt på normala nivåer. 

Som tidigare är det i den äldre gruppen av medarbetare, över 
50 år, som sjukfrånvaron är störst. Den negativa utvecklingen 
av arbetsolyckor som uppstod under 2015 bröts under 2016, så 
att antalet arbetsolyckor minskade. Fortfarande är skadorna 
alltför många och omfattande satsningar görs för att minska 
dessa ytterligare. 

Åldersfördelningen för tjänstemän och kollektivanställda är i 
stort ganska lika med minst andel bland de yngsta och äldsta 
medarbetarna. Men sammanställningen visar ändå att det är en 
större andel tjänstemän i grupperna 3050 år jämfört med kol
lektivanställda, medan det är tvärtom i grupperna över 50 år.

Lönekartläggningar gjordes i enlighet med den aktuella lag
stiftningen minst vart tredje år vid våra produktionsenheter 
och kontor, så platserna för de kartläggningar som redovisats 
här har varierat mellan åren. De kartläggningar som gjordes 
klara under året visade inte på några osakliga skillnader i lön 
mellan kvinnor och män i jämförbara yrkesgrupper. Från 
och med 2017 skärps kraven i Diskrimineringslagen så att 
lönekartläggningar ska göras årligen oavsett storlek på orga
nisationen. Det medför även att lönekartläggningar framöver 
kommer att göras årligen vid alla aktuella enheter. 
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1 Avser anställda i Sverige. 

Lönekartläggningar (LA13)1

Korrigerad medellön, jämförbara befattningar, kvinnor/män %

Sektionschefer, operativa chefer 106,2

Ingenjörer produktion, utveckling, projekt mm  98,3

Laboratoriepersonal 95,4

Operatörer 99,3

Totalt alla anställda 102,7

1  Redovisningen här gäller en produktionsenhet där lönekartläggning genomfördes 
under 2016, en annan enhet än i hållbarhetsredovisningen för 2015. Kartläggning gjor-
des även för en kontorsverksamhet, men där bedömdes de olika befattningarna vara 
alltför olika för att kunna redovisas på ett jämförbart sätt i denna sammanställning. För 
en mindre produktionsplats var könsfördelningen alltför ojämn för en rättvisande redo-
visning här. Analyserna baseras på att företag och fackliga organisationer gemensamt 
identifierar jämförbara yrkesgrupper och eventuellt utesluter enstaka avvikelser som 
beror på historiska orsaker. På produktionsenheten användes modellen Lönevågen 
(www.edgehr.se), med vilken man bland annat värderar de olika krav som finns på 
befattningarna inom enheten för att få jämförbarhet. 
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FN:s Global Compact
BillerudKorsnäs deltar sedan 2009 i FN:s initiativ för ansvarsfullt 

företagande, Global Compact. På så sätt får omvärlden veta att vi tagit 
ställning för initiativet, stödjer dess tio principer och arbetar för dessa 

tillsammans med många andra större företag världen över.

Mänskliga rättigheter

Princip 1
Företagen ombeds att stödja 
och respektera skydd för 
internationella mänskliga 
rättig heter inom den sfär 
som de kan påverka och 

Princip 2
försäkra sig om att deras eget 
företag inte är delaktigt i 
brott mot mänskliga rättig
heter

Arbets villkor

Princip 3
Företagen ombeds att upp
rätthålla föreningsfrihet och 
erkänna rätten till kollektiva 
förhandlingar 

Princip 4
avskaffa alla former av 
tvångsarbete 

Princip 5
avskaffa barnarbete och 

Princip 6
inte diskriminera vid 
anställning och yrkesutöv
ning 

Miljö

Princip 7
Företag ombeds att stödja 
förebyggande åtgärder för 
att motverka miljö problem 

Princip 8
ta initiativ för att främja 
större miljömässigt ansvars
tagande och 

Princip 9
uppmuntra utveckling och 
spridning av miljövänlig 
teknik 

Korruption

Princip 10
Arbeta mot 
alla former av korruption 
inklusive utpressning och 
bestickning

Del av företagskulturen
Principerna baseras på några centrala dokument inom håll
barhetsområdet:
• FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
• ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga  

rättigheter i arbetslivet
• Riodeklarationen
• FN:s konvention mot korruption

De företag som går med förbinder sig att införa de tio princi
perna i sina strategier, arbeta för att principerna blir en del av 
företagskulturen och åta sig att offentligt uttala sitt stöd till 
FN:s Global Compact. En gång om året ska företagets arbete 
med principerna rapporteras. 

Ramverk för oss
För BillerudKorsnäs del fungerar FN:s Global Compact som 
ett ramverk för hela verksamheten. Vår uppförandekod byg
ger på de tio principerna, som i sin tur styr policyer och hur 
medarbetarna ska agera. Den här Års och Hållbarhetsredo
visningen enligt GRI G4 fungerar också som en del av den 
årliga rapporteringen – Communication on Progress – till 
Global Compact. Vår rapportering har kvalificerat sig för nivå 
Advanced sedan 2014.

FN:s nya utvecklingsmål
Under 2016 såg vi över hur vår verksamhet kan 
kopplas till FN:s 17 utvecklingsmål för hållbar 
utveckling i hela världen, sk SDG:er. Vi kom 
fram till att BillerudKorsnäs har störst möjlig
het att påverka och bidra till mål nummer 8, 
12, 13, 14 och 15. Se vilka undermål i SDG:erna 
våra hållbarhetsmål kan kopplas till på sida 51.
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Ledningssystem och certifiering
Övergripande system
Idag har flertalet produktionsenheter egna certifikat för kva
litet, miljö, vedråvarans spårbarhet, energi, livsmedelssäker
het och arbetsmiljö. Ett arbete pågår för flera gemensamma 
ledningssystem, så kallade multisitecertifikat. Detta gjordes 
under året:
• Kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Vi fortsatte att 

införa ett multisitecertifikat för kvalitet och miljö. Initialt 
ska endast produktionsenheterna ingå i ledningssystemet, 
därefter även försäljningskontor och övriga funktioner.

• Energi (ISO 50001). Arbetet med att implementera ett 
gemensamt energiledningssystem hos de svenska produk
tionsenheterna har fortgått under 2016. Det är ett multisi
tecertifikat och omfattar alla svenska produktionsenheter.

• Skogsbruk (FSC® FM/PEFC™ FM) och spårbarhet (FSC® 
CoC/PEFC™ CoC). Nya gemensamma rutiner utarbeta
des under 2016 och samtliga svenska certifikat överfördes 
till certifieringsorganet SGS. Även verksamheten i Kina 
och USA revideras nu av SGS. Nästa steg är att under 2017 
utvärdera om BillerudKorsnäs ska ha ett gemensamt multi
sitecertifikat för att ytterligare rationalisera arbetet.

Gemensamt IT-stöd
För att underlätta driften av gemensamma ledningssystem 
infördes ett nytt bolagsövergripande ITstöd. Under året 
migrerades samtliga svenska produktionsanläggningar in i 
ITstödet.

Informationssäkerhet
Under 2016 fortsatte företagets implementering av infor
mationssäkerhet. En policy togs fram och fastställdes av 
ledningen. Utifrån arbete med ett pilotområde skapades en 
modell för fortsatt arbete, inkluderat normskalor för bedöm
ning av skyddsbehov, riktlinjer samt system för incidenthan
tering. Konstaterade brister i informationssäkerhet åtgärdades 
under arbetets gång.

Nytt IT-stöd för hållbarhetsrapportering
Under året implementerades ett nytt verktyg för att underlätta 
och säkra rapporteringen av energi och miljödata till hållbar
hetsredovisning samt annan intern och extern rapportering.

Utvecklingsgrupp
Arbetet med ledningssystem koordineras av utvecklingsgrup
pen för ledningssystem. Där ingår representanter för varje 
produktionsenhet, Supply Chain, Forestry och centralt ansva
riga vid enheten Operational Excellence. Gruppen följer även 
upp arbetet med miljö och kvalitetsledning. Uppföljning av 
övriga ledningssystem och skogliga certifieringar sker i mer 
kompetensbaserade grupperingar.

Certifikat inom BillerudKorsnäs, 20161

ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
FSSC 22000/ 

ISO 2000
OHSAS 
18001

FSC® FM/
PEFC™ FM

FSC® CoC/
PEFC™ CoC

Frövi X X X X X

Gruvön X X X X X

Gävle X X X X X

Karlsborg X X X X

Skärblacka X X X X X

Jakobstad X X X X X

Beetham X X X X

Forestry X X X X

1  Idag finns två olikheter i bolagets certifiering. Alla de svenska produktionsenheterna har energiledningssystem, men inte de övriga. De övriga har istället arbetsmiljöcertifiering som 
de svenska saknar. För de svenska enheterna var motiven till att införa energiledningssystem både ekonomiska och miljömässiga, medan Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systema-
tiskt arbetsmiljöarbete har setts som tillräckligt styrande för att uppnå ambitiösa arbetsmiljömål. Alla enheter har inte behov av certifiering för livsmedelssäkerhet, därför varierar det.

Policyer och riktlinjer

• Alkohol- och drogpolicy

• Arbetsmiljöpolicy

• Inköpspolicy och  
riktlinjer

• Klimatstrategi

• Kommunikationspolicy

• Lönepolicy

• Policy informationssä-
kerhet

• Policy för efterlevnad 
av internationella sank-
tioner

• Policy för efterlevnad 
av konkurrenslagstift-
ningen

• Policy för whistle-
blowerfunktion

• Policy mot korruption

• Policy för Risk  
Management

• Riktlinjer för hälso-
arbete

• Riktlinjer för kredit

• Riktlinjer för mångfalds-
arbete

• Riktlinjer för resor

• Riktlinjer för virkes-
försörjning

• Riktlinjer och åtgärds-
plan gällande krän-
kande särbehandling 
och trakasserier

• Skattepolicy

• Treasury Policy

• Uppförandekod

• Verksamhetspolicy
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Externa nätverk
BillerudKorsnäs ingår i många olika slags nätverk för att lära från, bidra 
till och påverka utvecklingen inom skogsnäringen, förpackningar och 

hållbarhet, men också för samhället i stort. Samarbete ger resultat.

I följande nätverk har BillerudKorsnäs representation i styrelser eller bidrar med finansiering:
• Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) – 

europeisk plattform för dryckeskartong tillverkare och deras 
kartongleverantörer inom branschspecifika miljöfrågor

• Asian Corrugated Carton Association (ACCA) – internatio
nell organisation för wellpappbranschen

• CEPI Eurokraft – den europeiska organisationen för produ
center av kraftpapper för säckar och förpackningar

• Confederation of European Paper Industries (CEPI) – euro
peisk branschorganisation för massa och pappers branschen

• Energiforsk – nätverk för svensk energiforskning
• European Federation of Corrugated Board Manufacturers 

(FEFCO) – europeisk branschorganisation för producenter 
av wellpapp

• RISE Research Institutes of Sweden AB– statens ägarbolag 
för svenska industriforskningsinstitut. Divisionen Bioeko
nomi bedriver forskning inom områden såsom papper, för
packningar och bränslen. 

• Miljöpack – näringslivsgrupp inom Innventia som arbetar 
för resurseffektiva förpackningar

• Normpack – näringslivsgrupp inom Innventia som verkar 
för säkra livsmedelsförpackningar

• Paper Province – företagskluster för skoglig bioekonomi
• Returkartong materialbolag för pappersförpackningar som 

omfattas av producentansvar i Sverige. Returkartong är en 
av ägarna till FTI Förpacknings och tidningsinsamlingen.

• Skogforsk – svensk branschforskningsorganisation för 
skogsbruk

• Skogsindustrierna – svenska bransch organisationen för 
massa, pappers och den trämekaniska industrin

• SSG Standard Solutions Group – kunskaps center som hjäl
per industrin bli effektivare och säkrare inom området asset 
management

• Svenska FSC – Det nationella initiativet för Forest 
Stewardship Council®

• Wallenberg Wood Science Center – forskningscentrum 
inom området nya material med skogen som råvara
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Intressentdialog
Vad tyckte intressenterna? BillerudKorsnäs ser årligen över vilka aspekter och indikatorer 

som är av väsentlig betydelse för verksamheten och intressenternas beslutsfattande. 
Utgångspunkt tar vi i GRI G4 – internationella riktlinjer inom hållbarhetsredovisning.

Intressentdialog
BillerudKorsnäs viktigaste intressentgrupper är investerare, 
kunder, leverantörer, anställda och samhälle. Den tidigare 
väsentlighetsanalysen riktad direkt till dessa grupper upp
daterades inte under 2016 då en större uppdatering kommer 
att ske under 2017 vid övergången till GRI standarder. Årets 
förenklade analys har utgått från den löpande intressentdia

logen som återfinns på denna sida och följande sida. Analysen 
baserades då på dessa två kriterier för väsentlighet: 

•  Relevans för BillerudKorsnäs givet den verksamhet bolaget 
bedriver och den hållbarhetspåverkan bolaget har. 

•  Relevans för bolagets intressenter i deras beslutsfattande.

Vår löpande intressentdialog
Intressentgrupper Definition Dialogforum Frågor/fokus Respons/utfall

Investerare Aktieägare  
Analytiker  
Potentiella investerare

Årsredovisning inklusive 
årsöversikt och hållbarhets-
redovisning, delårsrapporter, 
externa rapportsystem, enkä-
ter från analytiker, webbsida, 
investerarmöten, analytiker-
träffar, presskonferenser, 
Kapitalmarknadsdag, enkäter 
från investerare, väsentlig-
hetsanalys, enkäter från etik- 
och miljöfonder.

Långsiktigt hållbar ekonomisk 
värde utveckling, strategier, 
utmaningar, riskhantering, 
klimatförändringar, miljöpå-
verkan, arbetsförhållanden, 
hälsa och säkerhet, etik, upp-
förandekod, mänskliga rättig-
heter i leverantörskedjan.

Hållbarhetsredovisning, 
strategisk plattform, policy 
riskhantering, redovisning 
klimatarbete och skogsbruk 
i CDP, utmärkelse Climate 
Leader, hållbarhetsrankning 
av analytiker, uppförandekod 
baserad på FN:s Global Com-
pact, Science Based Targets.

Kunder Befintliga kunder  
Potentiella kunder  
Kunders kunder  
Slutkonsumenter

Möten, dagliga kontakter, 
nätverks samarbete för 
vätskekartong, mässor, 
seminarier, kundenkät, 
externa rapporteringssystem, 
frågeformulär från kunder, 
väsentlighets analys.

Hållbart företagande, 
uppförandekod, ekonomi, 
miljöfrågor (till exempel 
koldioxid utsläpp, biodiversi-
tet, livscykelanalyser, produkt-
märkning PEF och utsläpp), 
arbetsförhållanden (till exem-
pel säkerhet på arbetsplatser, 
mänskliga rättigheter i leve-
rantörskedjan, EUTR).

Hållbarhetsredovisning, 
strategisk plattform, säljstöd 
och hållbarhetsutbildning, 
produkt utveckling, enkät-
svar, livscykelanalyser för 
produkter, utmärkelse Guld i 
CSR-ranking EcoVadis, pro-
jekt med WWF om biodiversi-
tet, EUTR-rapport.

Medarbetare Dagens medarbetare Arbetsplatsmöten, chefs-
möten, intern utbildningar, 
medarbetarenkät, samver-
kansråd, incidentuppföljning, 
arbetsgrupper, mål- och 
utvecklings samtal, väsentlig-
hetsanalys.

Uppförandekod, affärsetiska 
frågeställningar, kompe-
tensutveckling, arbetsmiljö 
& säkerhet, samverkan, 
friskvård, mångfald, balans 
arbete-fritid.

Hållbarhetsredovisning, 
strategisk plattform, kom-
petensutveckling, modell 
för förbättrings arbete, 
arbetsgrupp arbetsmiljö och 
säkerhet, arbetsmiljöpolicy, 
whistleblower-policy, hand-
lingsplan kränkande särbe-
handling, vidareutvecklat 
traineeprogram, enkätsvar, 
webbutbildning om anti-
korruption, samarbete med 
Action Aid.

Fackliga representanter Lokala samverkansmöten, 
samverkans forum koncern-
nivå, European Workship 
Council, analys lönekartlägg-
ning, mångfaldsgrupp.

Arbetsmiljö och säkerhet, 
ungdomars arbetslivserfar-
enhet, kompetensutveckling, 
ekonomi, avtalsvillkor, mänsk-
liga rättigheter, mångfald.

Öppen och konstruktiv dialog, 
lönekartläggningar, riktlinjer 
för mångfaldsarbete. 

Affärs partners Samarbetspartners Täta kontakter och utveck-
lingsprojekt.

Utveckling av hållbara och 
resurssnåla förpackningar, 
affärsmodeller, uppfö-
randekod, minskad miljöpå-
verkan.

Hållbarhetsredovisning, stra-
tegisk plattform, lansering nya 
produkter, nya affärsmodeller.
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Intressentgrupper Definition Dialogforum Frågor/fokus Respons/utfall

Befintliga leverantörer Upphandlingar, leverantörs-
utvärderingar, väsentlighetsa-
nalys, diskussionsmöten.

Uppförandekod, krav vid 
internationalisering, ekonomi, 
minskad miljöpåverkan, 
säkerhet på arbetsplatsen.

Hållbarhetsredovisning, ny 
modell och manual för leve-
rantörsutvärdering.

Kreditgivare Personliga möten, finansiell 
kommunikation.

Långsiktigt hållbar ekonomisk 
värde utveckling.

Strategisk plattform.

Samhälle Närboende  
Lokala föreningar

Inskickade synpunkter, infor-
mationsträffar, väsentlighets-
analys. 

Utsläpp till luft och vatten, 
händelser och framtids-
planer på anläggningarna, 
skogsbruks planering, natur-
vårdsfrågor.

Hållbarhetsredovisning, dia-
log för förståelse, åtgärder för 
minskade störningar, spons-
ring av lokala aktiviteter, sam-
arbetsprojekt.

Skolor  
Universitet

Framtida medarbetare

Löpande kontakter och sam-
arbeten, arbetsmarknadsda-
gar på högskolor/universitet, 
studiebesök, föreläsningar, 
examensarbeten och uppsat-
ser, tävlingar, nätverk, sociala 
medier, karriärhemsida, Sko-
gen i Skolan.

Kompetensbehov, utbild-
ningsinnehåll, praktikplatser, 
bolagets strategier, kompe-
tensförsörjningsaktiviteter, 
branschfrågor kundkrav, 
hållbarhetsinriktning, certifie-
ring, miljöpåverkan, energi, 
etik, arbetsförhållanden, 
anställnings möjigheter, håll-
bara produkter och innova-
tion, mångfald, företagskultur.

Dialog skola-näringsliv, 
stärkt bas för rekrytering, 
ökat utbud teknisk utbildning, 
utformning gymnasiepro-
gram, hållbarhetsredovisning, 
sponsring, stipendier, trainee-
program, praktikplatser, 
sommarjobb, arbetslivser-
farenhet, examensarbeten, 
kunskaps överföring om bran-
schen, ranking av bolaget, 
employer branding strategi, 
medarbetarreportage, Tek-
niksprånget.

Myndigheter  
Departement

Kontakter länsstyrelser/
kommuner, lagstadgade 
miljörapporter, prövning av 
produktionstillstånd, remis-
ser, avverknings anmälningar, 
beslutsfattare inom EU och 
regeringskansliet.

Dialog om aktuella politiska 
frågor som har betydelse för 
verksamheten, t ex miljö-, 
närings- och transportpo-
litik. Lokalt med fokus på 
utsläpp till luft och vatten, 
buller, energi, markfrågor, 
avfall, kemikalieanvändning, 
natur- och kulturmiljövård i 
skogsbruk, gränsdragningar 
för naturvårdsinsatser.

Ökad förståelse om förutsätt-
ningarna för vår verksamhet. 
Det kan t ex handla om syn-
punkter i miljöfrågor, förnyade 
produktionstillstånd, remiss-
svar, klargöranden om nyckel-
biotoper från Skogsstyrelsen.

Externa revisorer  
Certifieringsorgan

Revisioner, sociala frågor i 
arbetsgrupper för standar-
drevidering.

Lagstiftning och krav i aktuell 
standard.

Certifikat för verksamheten, 
utformning av nya standarder.

Branschorganisationer Arbetsgrupper, styrelse-
arbete, utredningar, 
informationsmöten, utveck-
lingsarbeten, framtagande 
av ståndpunkter i aktuella 
politiska frågor.

Lagstiftning, energi- och 
klimat, forskningsfrågor, stan-
dardisering, cirkulär ekonomi, 
avfallsdirektiv, biobaserade 
produkter, branschmål, poli-
cyer och strategier.

Branschinformation, gemen-
samma mål, utvecklings-
aktiviteter, representation i 
EU-arbetsgrupper, remissvar, 
utformning av nya standarder.
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Extern utvärdering
BillerudKorsnäs utvärderas fort löpande av många kunder och 
analytiker genom enkäter om prestanda och arbetssätt. Detta 
är i linje med våra ambitioner att ge underlag till intressen
terna för deras utvärdering av vår verksamhet. Här redovisas 
större, publika granskningar som gjordes under 2016.

• CDP CLIMATE. World Leader for Corporate Action on 
Climate Change. På uppdrag av institu tionella investerare 
sammanställer CDP (Driving Sustainable Economies) Alis
tan med bolag som visar globalt ledarskap i klimatarbetet. 

• DOW JONES SUSTAINABILITY EUROPE INDEX. 
För första gången inkluderades BillerudKorsnäs i detta 
börsindex som Sustainability Leader inom Containers & 
Packaging.

• EcoVadis. System för årlig utvärdering av hållbarheten hos 
cirka 20 000 leverantörer till globala företag. För tredje året i 
rad fick BillerudKorsnäs betyget Guld.

• FN:s Global Compact. I rapporteringen ”Communication 
on Progress” om framsteg i arbetet med FN:s Global Com
pact klassas BillerudKorsnäs som Advanced. 

• WWF Check Your Paper. BillerudKorsnäs erhöll WWF 
Environmental Paper Awards 2016 i kategorin ”Striving for 
Continual Improvement” för att ha utvärderat påverkan på 
skog, klimat och vatten för specifika produkter med WWF’s 
metod Check Your Paper. 

Exempel på rapportering för extern utvärdering
Externa system eller initativ Rapporteringens fokus

Global Reporting Initiative (GRI) Hållbarhetsredovisning

FN:s Global Compact Hållbarhetsredovisning

CDP – Driving Sustainable  
Economies 

Tre rapporteringar: Klimat,  
Skogsbruk och Vatten

Oekom Research Miljömässiga och sociala aspekter

Environmental Product  
Declaration (EPD)

Miljövarudeklarationer på nio 
produkter

WWF Environmental Paper  
Company Index 

Miljöprestanda för hela bolaget

WWF Check Your Paper Miljödata tre oblekta säckpapper

EcoVadis Arbetsförhållanden, miljö,  
leverantörskedja

Sedex (Supplier Ethical Data 
Exchange) 
 

Arbetsförhållanden, miljö för 
enskilda produktionsenheter

EU Ecolabel och Svanen Massa från Gruvön och Karlsborg

Dow Jones Sustainability Index Ekonomi, miljö och sociala aspekter
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Bestyrkanderapport
Revisors rapport över översiktlig granskning av 
BillerudKorsnäs Hållbarhetsredovisning 
Till BillerudKorsnäs AB (publ)

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i BillerudKorsnäs AB (publ) 
att översiktligt granska BillerudKorsnäs Hållbarhetsredo
visning 2016. Till hållbarhetsredovisningen hör även ett 
GRIindex på engelska, denna finns på bolagets webbplats 
http://billerudkorsnas.se/Hallbarhet/. Företaget har definierat 
hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 50 i Års och 
hållbarhetsredovisning 2016. 

Styrelsens och företagsledningens ansvar för 
hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för 
att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämp
liga kriterier, vilka framgår på sidan 50 i årsredovisningen, 
och utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guidelines 
(utgivna av The Global Reporting Initiative (GRI)) som är 
tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets 
egna framtagna redovisnings och beräkningsprinciper. Detta 
ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms nöd
vändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte 
innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovis
ningen grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 
6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för upprättandet av håll
barhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att 
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 

en revision enligt IAASBs standarder för revision och god 
revisionssed i övrigt har. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 
1 (International Standard on Quality Control) och har där
med ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad 
av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och 
tillämpliga krav i lagar och andra författningar. De gransk
ningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna 
ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför 
inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revi
sion har. 

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsled
ningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa 
kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovis
ningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är 
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt 
uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen 
angivna kriterierna.

Stockholm den 22 mars 2017

KPMG AB 

Ingrid Hornberg Román Karin Sivertsson 
Auktoriserad revisor Specialistmedlem i FAR 
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för BillerudKorsnäs AB (publ) med organi-

sationsnummer 556025-5001 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2016. Föregående års siffror inom parentes, 2016 (2015).

BillerudKorsnäs EBITDA (bruttomarginal) och rörelseresultat 
försämrades under 2016 med MSEK 397 och MSEK 541 vilket 
motsvarar en minskning med 10% respektive 21% jämfört med 
2015. Minskningen berodde främst på kostnader i slutet av året 
till följd av beslutet att investera i en ny kartongmaskin i Gruvön 
samt att 2015 års resultat innehåller en reavinst från försälj-
ningen av pelletsverksamheten i Lettland (SIA Latgran). 

Marknad
BillerudKorsnäs erbjuder den globala förpackningsmarknaden 
innovativa och hållbara produkter och tjänster. Koncernen har 
en ledande position inom nyfiberbaserat förpackningspapper 
och -kartong. Förpackningsmarknaden visar en fortsatt posi-
tiv långsiktig utveckling främst till följd av ökad globalisering 
genom ökad världshandel, urbanisering, digitalisering och ökat 
hållbarhetsmedvetande. Förutom förpackningsmaterial säljer 
BillerudKorsnäs det överskott av långfibrig massa, Northern 
Bleached Softwood Kraft (NBSK), som inte används i den egna 
produktionen. BillerudKorsnäs bas är i Europa, men etable-
ringen på övriga marknader fortsätter, bland annat i Asien. 

Verksamheten var under 2016 indelad i de tre affärsområdena 
Packaging Paper, Consumer Board och Corrugated Solutions.

Packaging Paper erbjuder kraft- och säckpapper av premium-
kvalitet samt smarta lösningar för kunder med tuffa krav inom 
industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn. Affärsom-
rådet säljer även det överskott av pappersmassa som Billerud-
Korsnäs inte använder i sin egen produktion.

Consumer Board levererar förpackningsmaterial av högkvalita-
tiv kartong av nyfiber för drycker och livsmedel samt konsument-
varor av olika slag. 

Corrugated Solutions levererar material till wellpapptillverkare 
och förpackningslösningar till varumärkesägare. Starka och 
lätta material, fluting och liner, används till wellådor för känsliga 
varor och krävande transporter. Supply-chain lösningar och för-
packningsoptimering är en viktig del i erbjudandet. 

Koncernens nettoomsättning för helåret minskade med 1% 
jämfört med föregående år beroende på avyttringen av Latgran 
och lägre genomsnittspriser, främst på fluting och massa. För-

säljningen till Nord- och Sydamerika samt Afrika utvecklades 
positivt. Under 2016 skedde cirka 29% av all försäljningsvolym 
utanför Europa, vilket är en liten ökning jämfört med 2015. För-
säljningsutvecklingen mildrades något av en mer gynnsam 
valutakurs. 

Försäljningsvolymerna ökade med 1% till rekordnivåer och upp-
gick till 2 772 kton. 

Nettoomsättningen i Corrugated Solutions utvecklades positivt 
jämfört med förra året tack vare ökad produktion av fluting i och 
med förra årets ombyggnad av PM6 i Gruvön samt en fortsatt 
sund tillväxt för Managed Packaging. Tillskottet av flera nya pro-
gram och en orderökning i slutet av året resulterade i att omsätt-
ningen för december blev den högsta inom Managed Packaging 
någonsin. Consumer Board rapporterade en försäljning i linje 
med förra året, efter att produktions- och tillgångsstörningar lett 
till att våra nyckelkunders leveransförfrågningar inte kunde till-
godoses fullt ut. Omsättningen för Packaging Paper föll, främst 
beroende på lägre massapriser och stängningen av Tervasaari.

Försäljningsvolymer per affärsområde

kton 2016 2015

Packaging Paper 1 167 1 163

Consumer Board 1 051 1 065

Corrugated Solutions 554 506

Totalt 2 772 2 734

 Packaging Paper, 38

 Consumer Board, 37

 Corrugated Solutions, 17

 Övrigt, 8

Nettoomsättning 2016, %

Nettoomsättning per affärsområde

MSEK 2016 2015

Packaging Paper 8 339 8 552

Consumer Board 8 015 8 006

Corrugated Solutions 3 620 3 329

Övriga enheter 1 647 2 012

Valutasäkring m m  36 – 85

Totalt 21 657 21 814
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 Sverige, 13

 Tyskland, 13

 Italien, 9

 Storbritannien, 5

 Spanien, 5

 Frankrike, 5

 Övriga Europa, 21

 Övriga världen, 28

Nettoomsättning per geografiskt område 2016, %

Nettoomsättning per geografiskt område

MSEK 2016 2015

Sverige 2 763 2 477

Tyskland 2 918 2 866

Italien 1 923 1 931

Storbritannien 1 170 1 431

Spanien 1 130 1 118

Frankrike 1 049 1 113

Övriga Europa 4 583 5 017

Övriga världen 6 121 5 861

Totalt 21 657 21 814

Finansiella mål
För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och avkast-
ning till aktieägare har följande finansiella mål införts från 2016.

• Långsiktigt mål för organisk tillväxt på 3–4% per år.

• EBITDA marginalen ska överstiga 17%. Målet ersätter tidigare 
mål för rörelsemarginal.

• Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13%.

• Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska 
understiga en multipel om 2,5. Målet ersätter tidigare mål för 
nettoskuldsättningsgrad.

• Utdelningspolicyn är oförändrad – utdelningen ska uppgå till 
50% av nettovinsten.

BillerudKorsnäs har under de senaste åren visat stabilitet i det 
underliggande resultatet trots varierande marknadsläge mellan 
affärsområden. Som en konsekvens av det, är ambitionen att 
uppnå de finansiella målen oavsett konjunkturcykel.

BillerudKorsnäs långsiktiga finansiella mål var till och med 
december 2015: 

• Rörelsemarginalen över en konjunkturcykel ska överstiga 
10%.

• Avkastning på sysselsatt kapital ska överstiga 13% över en 
konjunkturcykel.

• Nettoskuldsättningsgraden ska understiga 0,9.

• Utdelningen ska i genomsnitt uppgå till 50% av nettovinsten 
över en konjunkturcykel.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 21 657, en minskning med 
1% beroende på avyttringen av pelletsverksamheten i Lettland 
(SIA Latgran). 

EBITDA minskade till MSEK 3 606 (4 003) och rörelseresulta-
tet minskade till MSEK 2 045 (2 586), på grund av kostnader i 
slutet av året till följd av beslutet att investera i en ny kartong-
maskin (KM7) i Gruvön om MSEK 205 samt att 2015 års resultat 
innehåller en reavinst från försäljningen av SIA Latgran om 
MSEK 440. Detta har även inneburit en minskning av bruttomar-
ginalen (EBITDA, %) som uppgick till 17% (18). Rörelseresultatet 
påverkades även negativt av en nedskrivning om MSEK 120 av 

befintliga anläggningar i Gruvön till följd av den beslutade inves-
teringen i KM7. Rörelsemarginalen uppgick till 9% (12). Se not 6 
för mer information om jämförelsestörande poster. 

Finansnettot uppgick till MSEK –108 (–175). Resultat före skatt 
uppgick till MSEK 1 937 (2 411) och beräknad skatt till MSEK 
–419 (–443). Nettoresultatet uppgick till MSEK 1 518 (1 968).

Avkastningen på eget kapital för perioden uppgick till 12% (16) 
och avkastningen på sysselsatt kapital till 12% (15). Utdelningen 
föreslås bli SEK 4,30 per aktie (4,25).

201620152014
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Resultat i sammandrag

2016 2015

Nettoomsättning, MSEK 21 657 21 814

Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA), MSEK 3 606 4 003

Bruttomarginal (EBITDA), % 17 18

Rörelseresultat, MSEK 2 045 2 586

Rörelsemarginal, % 9 12

Avkastning på sysselsatt kapital % 12 15

Resultat före skatt, MSEK 1 937 2 411

Nettoresultat, MSEK 1 518 1 968

Resultat per aktie, SEK 7,33 8,75

 Packaging Paper, 41

 Consumer Board, 48

 Corrugated Solutions, 23

1 EBITDA fördelning för Övriga enheter uppgick till -12

Fördelning EBITDA1 per affärsområde 2016, %

Bruttomarginal (EBITDA)/marginal per affärsområde 

2016 2015
 MSEK % MSEK %

Packaging Paper 1 486 18 1 456 17

Consumer Board 1 723 21 1 657 21

Corrugated Solutions 829 23 724 22

Övriga enheter -131 546

Valutasäkring m m 37 –85

Koncernstab och elimi-
neringar –338 –295

Totalt 3 606 17 4 003 18

För kvartalsdata se sidorna 130-131.

Rörelsesegment
BillerudKorsnäs operativa rörelsesegment enligt IFRS 8 har 
identifierats och motsvarar de tre affärsområdena Packaging 
Paper, Consumer Board och Corrugated Solutions. Se Redovis-
ningsprinciper från sidan 101.
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Packaging Paper 
Packaging Paper erbjuder kraft- och säckpapper av premium-
kvalitet samt smarta lösningar för kunder med tuffa krav inom 
industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn. Affärsom-
rådet säljer även det överskott av pappersmassa som Billerud-
Korsnäs inte använder i sin egen produktion. Europa och Asien 
utgör basen för affärsområdets största marknader. 
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Packaging Paper  

MSEK 2016 2015

Nettoomsättning 8 339 8 552

Rörelsens kostnader, netto –6 853 –7 096

EBITDA 1 486 1 456

EBITDA, % 18% 17%

Av- och nedskrivningar –496 –485

Rörelseresultat 990 971

Rörelsemarginal 12% 11%

Försäljningsvolymer, kton 1 167 1 163

  varav förpackningspapper 746 733

Resultatutveckling 
EBITDA ökade med MSEK 30 till MSEK 1 486 och rörelseresul-
tatet ökade med MSEK 19 jämfört med 2015 till MSEK 990 vilket 
motsvarar en ökning med 2%. Ökningen berodde framför allt 
på gynnsammare valutaläge och produktmix. Försäljningsvo-
lymerna var på samma nivå som föregående år. Priserna för 
förpackningspapper i lokal valuta var stabila under året och steg 
något under årets fjärde kvartal. Priserna i lokal valuta för avsa-
lumassa var stabila under hela året.

Marknadsutveckling
Orderläget för både säck och kraftpapper var normalt under 
större delen av året. Under årets sista kvartal steg orderin-
gången jämfört med tidigare år. 

Marknaden för NBSK-massa var stabil under året. Prisnivån i 
Europa steg till cirka USD 810 per ton vid slutet av året, jämfört 
med cirka USD 800 per ton vid årets början.

Hänt 2016
Investeringsprogram för tillväxt och effektivitet
Under 2016 beslutades om fortsatt investering i Skärblacka i syfte 
att göra Skärblacka till ett världsledande centrum för tillverkning 
av vitt maskinglättat kraftpapper, MG-papper. Investeringen inne-
bär bland annat att pappersmaskinen i finska Tervasaari flyttas till 
Skärblacka under 2017. Tervasaari-maskinen är en av de största 
MG-pappersmaskinerna i världen. I Skärblacka kommer den att 
integreras helt med massaproduktionen, vilket kommer att ge 

den en mycket konkurrenskraftig position på marknaden för vitt 
MG-papper. Ytbehandlingskapaciteten på Skärblacka PM7 möj-
liggör ytterligare funktionalitet för tillämpningar inom livsmedels-
förpackningar, medicinska förpackningar och release liner.

Introduktion av Axello ZAP 
BillerudKorsnäs introducerade under året ett nytt förpacknings-
koncept – en förnybar, återvinningsbar, damm- och insektstät 
pappersförpackning för torra livsmedel. Konceptet har utveck-
lats tillsammans med Bosch Packaging Technology (Bosch). 
Förpackningen tillverkas av ett specialutvecklat papper, Axello 
ZAP, som är det enda pappret som är anpassat för att köras i 
Vertical Form, Fill and Seal (VFFS) med Bosch PME ZAP-modul. 

Ny livscykelanalys
BillerudKorsnäs gav i uppdrag åt IVL Svenska Miljöinstitutet att 
undersöka en papperskasse av nyfiber från BillerudKorsnäs 
med bärkassar baserade på återvunnet papper, återvunnen 
plast och bioplast. Av analysen framgår att en kasse av åter-
vunnen plast står för mer än dubbelt så stort klimatavtryck som 
BillerudKorsnäs papperkasse. 

Consumer Board
Consumer Board levererar förpackningsmaterial av högkvalita-
tiv vätske- och förpackningskartong av nyfiber för drycker och 
livsmedel samt konsumentvaror av olika slag. Smarta lösningar 
för funktion, design och materialval skapar mervärde för kun-
derna. Europa utgör den största marknaden.
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Consumer Board  

MSEK 2016 2015

Nettoomsättning 8 015 8 006

Rörelsens kostnader, netto –6 292 –6 349

EBITDA 1 723 1 657

EBITDA, % 21% 21%

Av- och nedskrivningar –759 –703

Rörelseresultat 964 954

Rörelsemarginal 12% 12%

Försäljningsvolymer, kton 1 051 1 065

Resultatutveckling
Tack vare en gynnsam valutakurs och en förändring i produkt-
mixen är nettoomsättningen oförändrad jämfört med samma 
period förra året, även om försäljningsvolymen minskade med 
nära 1%. Försäljningsvolymerna minskade på grund av produk-
tionsstörningar i Frövi under fjärde kvartalet 2015 och början 
av 2016 som ledde till minskningar i det tillgängliga lagret för 
leverans.
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EBITDA ökade med MSEK 66 och rörelseresultatet med MSEK 
10, vilket motsvarar en ökning med 4% respektive 1% jämfört 
med 2015, främst tack vare lägre rörliga kostnader och en mer 
stabil kartongproduktion.

Marknadsutveckling
Orderläget för vätske- och förpackningskartong var under året 
stabilt och tillfredsställande med normala säsongsvariationer. 
Priserna i lokal valuta var på samma nivå som föregående år. 

Hänt 2016
Storinvestering i Gruvön
I slutet av 2016 beslutades om ett investeringsprogram om SEK 
5,7 miljarder för att möta den ökande efterfrågan på vätskekar-
tong och förpackningskartong. Investeringen innebär att en ny 
kartongmaskin byggs vid produktionsanläggningen i Gruvön 
samt att ombyggnationer görs i existerande massabruk. Kar-
tongmaskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen 
och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Maskinen 
kommer att producera vätskekartong, förpackningskartong, food 
service board och liner. Investeringsprojektet startar omgående 
och produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019.

Fullskaligt test för att tillsätta MFC i kartongproduktion
BillerudKorsnäs beslutade att gå vidare med fullskaliga försök 
att tillsätta mikrofibrillär cellulosa, MFC, i sina kartongprodukter. 
Efter att ha genomfört småskaliga tester under 2016, kommer nu 
fullskaliga tester att genomföras med start 2017. De fullskaliga 
försöken genomförs i samarbete med norska Borregaard.

Lansering av BillerudKorsnäs White i USA
Under året lanserades BillerudKorsnäs White, en kartong base-
rad på nyfiber. Kartongens yta har utvecklats för att möjliggöra 
sofistikerade tryck, något som ofta efterfrågas av varumärken 
inom premiumsegmentet inom exempelvis dryck, choklad och 
konfektyr.

Corrugated Solutions 
Corrugated Solutions levererar material till wellpapptillverkare 
och förpackningslösningar till varumärkesägare. Starka och 
lätta material, fluting och liner, används till wellådor för känsliga 
varor och krävande transporter. Smarta förpackningar tillhan-
dahålls via konceptet Managed Packaging, det vill säga supp-
ly-chain lösningar och förpackningsoptimering i syfte att utmana 
konventionella lösningar. 

Namnändring per 1 januari 2016 från Containerboard till Corru-
gated Solutions speglar de organisatoriska och strategiska för-
ändringarna som görs inom affärsområdet för att helt integrera 
affärsmodellen för försäljningar av lösningar och öka andelen 
affärer med varumärkesägare runt om i världen.
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Corrugated Solutions  

MSEK 2016 2015

Nettoomsättning 3 620 3 329

Rörelsens kostnader, netto –2 791 –2 605

EBITDA 829 724

EBITDA, % 23% 22%

Av- och nedskrivningar –182 –173

Rörelseresultat 647 551

Rörelsemarginal 18% 17%

Försäljningsvolymer, kton 554 506

Resultatutveckling
Nettoomsättningen ökade med 9% till följd av ökad volym för 
fluting och tillväxt för Managed Packaging. 2015 påverkades av 
lägre flutingvolymer under ombyggnaden av Gruvön PM6.

EBITDA ökade med MSEK 105 och rörelseresultatet ökade med 
MSEK 96 jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning 
med 15% respektive 17%. Förbättringen är framför allt en följd 
av ökade volymer, lägre leveranskostnader samt lägre rörliga 
kostnader.

Marknadsutveckling
Marknadsposition och orderläge för fluting var tämligen god 
under året, trots prispress. För liner utvecklades orderläget 
positivt drivet av hög efterfrågan. Managed Packaging fortsatte 
att växa och ta nya affärer under året.

Hänt 2016
Konsolideringsår för nya krafttag
Affärsområdet fokuserade under året på att implementera den 
organisation som etablerades under 2015. Inom fluting och liner 
arbetades intensivt för att säkerställa att tidigare genomförda 
investeringar vid produktionsanläggningarna resulterar i önskad 
kapacitet så att investeringarna skapar tillväxt och värde. Den 
nya organisationen och förstärkningarna inom produktionen 
utgör en bra grund för fortsatta investeringar och satsningar.

Optimala förpackningslösningar till varumärkesägare
BillerudKorsnäs Managed Packaging, vars affärsmodell är base-
rad på helhetslösningar, analyserar kontinuerligt möjligheterna till 
förpackningsoptimering för olika typer av branscher. Under året 
breddades verksamheten till fler segment. Ett exempel för 2016 
inkluderar framtagandet av en hel förpackningsportfölj i well-
papp till ett amerikanskt grillutrustningsföretag. BillerudKorsnäs 
designade helt nya förpackningar till kunden, optimerade för 
respektive produkt. Då kunden tidigare haft PET-förpackningar 
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var den nya lösningen inte bara bättre ur designsynpunkt utan 
reducerade dessutom kundens användning av fossila material. 

Förstärkt leverantörskontroll
Under året tillfördes ytterligare resurser för utvärderingar av 
bolagets produktionspartners inom Managed Packaging, i form 
av en Regional Compliance Officer med placering vid kontoret i 
Shenzhen.

Organisk tillväxt
Den organiska tillväxten, vilken mäts som ökningen i nettoom-
sättning justerat för tillägg och avdrag med belopp motsvarande 
förvärvad eller avyttrad verksamhets försäljningsintäkter upp-
gick till 0,3% 2016.

MSEK 2016 2015

Nettoomssättning 21 657 21 814

SIA Latgran jan-juni 2015 -476

Scandfibre Logistics AB -264

Nettoomssättning jämförbara enheter 21 393 21 338

Investeringar och sysselsatt kapital 
Bruttoinvesteringarna uppgick under 2016 till MSEK 1 645 
(1 710). 

Den viktigaste investeringshändelsen under 2016 var styrelsens 
beslut i december om att bygga en kartongmaskin i Gruvön. För-
utom en ny kartongmaskin (KM7) innefattar det anpassningar av 
massabruket och Gruvöns infrastruktur till den nya kartongma-
skinen. Produktionen förväntas starta första kvartalet 2019. 

I juni 2016 beslutades dessutom att stärka upp Skärblacka som 
ett världsledande kraftpappercenter genom att uppgradera en 
av MG maskinerna med ytbehandlingsutrustning för att göra 
mer avancerade produkter, samt installera en tredje MG maskin 
genom att flytta en befintlig maskin från Tervasaari i Finland till 
Skärblacka och därmed göra den integrerad med massapro-
duktion. Investeringsprogrammen i Gruvön och Skärblacka 
omfattar MSEK 5 700 respektive MSEK 1 280 och kommer att 
finansieras med såväl marknadslån som banklån.

BillerudKorsnäs sysselsatta kapital var per den 31 december 
2016 MSEK 16 906 (17 397). Avkastningen på sysselsatt kapital, 
beräknat på den senaste 12-månadersperioden, uppgick till 
12% (15). Avkastningen på eget kapital var 12% (16).

Bruttoinvesteringsnivån väntas ligga på cirka MSEK 4 300 under 
2017.

Rörelsekapitalet under fjärde kvartalet i förhållande till nettoom-
sättningen uppgick till 11% (10). Under året genomfördes ett 
fortsatt arbete med att hålla rörelsekapitalnivån på en långsiktigt 
hållbar nivå i förhållande till nettoomsättningen.
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Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK 2016 2015

Rörelseöverskott m m 3 781 3 622

Rörelsekapitalförändring m m 332 120 

Finansnetto, skatter m m –371 –84

Kassaflöde från löpande verksamhet 3 742 3 658

Löpande nettoinvesteringar –1 641 –1 701

Operativt kassaflöde 2 101 1 957

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
2016 till MSEK 3 742 (3 658) och det operativa kassaflödet till 
MSEK 2 101 (1 957). Ökningen förklaras främst av ökat rörelseö-
verskott och minskat rörelsekapital.

Räntebärande nettoskuld uppgick den 31 december 2016 till 
MSEK 3 884 (4 979). Koncernens räntebärande nettoskuld i 
förhållande till EBITDA var vid periodens utgång 1,08 ggr (1,24). 
Målet för nettoskuldsättningsgraden är att den ska understiga 
2,50 ggr. 

Finansiering 
Räntebärande lån uppgick till MSEK 3 829 (4 395) den 31 
december 2016. Av de räntebärande lånen uppgick obligations-
lån till MSEK 1 800 (2 200), utnyttjandet av BillerudKorsnäs cer-
tifikatprogram (med maximal limit MSEK 3 000) till MSEK 0 (349) 
och övriga räntebärande skulder till MSEK 2 029 (1 846). Av obli-
gationslånen löper MSEK 300 till 2017 och MSEK 1 500 till 2018.

Den syndikerade kreditfaciliteten med maximal limit MSEK 5 500 
som förfaller 2019 var outnyttjad vid årsskiftet.

Kapitalstruktur i sammandrag

31 december 2016 2015

Sysselsatt kapital, MSEK 16 906 17 397

Finansiering:

Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 884 4 979

Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,08 1,24

Eget kapital, MSEK 13 022 12 418

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,30 0,40

Valutasäkring 
Valutasäkringspolicyn är att valutasäkra 0–80% av nettoflödena 
under kommande 15 månader. Eventuella avvikelser från policyn 
måste godkännas av styrelsen.

Valutasäkringen gav sammanlagt en resultateffekt på MSEK –54 
(–125) för 2016 (jämfört med om ingen valutasäkring skulle ha 
ägt rum).

BillerudKorsnäs utestående valutakontrakt per den 31 december 
2016 hade ett marknadsvärde på MSEK -60, varav MSEK -24, är 
den del som motsvaras av kundfordringar som har påverkat resul-
tatet. Övriga kontrakt hade ett marknadsvärde på MSEK -36.

Den säkrade andelen av flödet samt de säkrade kurserna för 
EUR, USD och GBP per den 31 december 2016 anges i tabellen 
nedan. 

67BILLERUDKORSNÄS ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016



Säkrad andel av valutaflödet för EUR, USD och GBP samt valu-
takurser mot SEK.

Valuta Kv 1 -17 Kv 2 -17 Kv 3 -17 Kv 4 -17 Kv 1 -18
Totalt 15 

mån 

EUR
Andel av 
nettoflödet 79% 78% 78% 78% 70% 76%

 Kurs 9,51 9,51 9,56 9,56 9,64 9,55

USD
Andel av 
nettoflödet 88% 71% 64% 59% 48% 66%

 Kurs 8,49 8,62 8,66 8,89 9,05 8,70

GBP
Andel av 
nettoflödet 31% – – – – 6%

 Kurs 11,50 11,50

Valutakontrak-
tens marknads-
värde1 -34 -21 -12 -2 9 -60

1 Tabellen visar situationen per den 31 december 2016.

Skattesituation 
BillerudKorsnäs effektiva skattesats bedöms normalt uppgå till 
21–23%. Beräknad skattekostnad för 2016 uppgick till MSEK 
419, motsvarande en skattesats på 21,6%. För 2015 uppgick 
skattekostnaden till MSEK 443, vilket motsvarar 18,4%. Den låga 
skattesatsen 2015 förklaras främst av ej skattepliktig reavinst 
från försäljningen av SIA Latgran. 

Miljö- och tillståndsfrågor 
BillerudKorsnäs har enligt miljölagstiftningen sex tillståndspliktiga 
verksamheter i Sverige, två i Finland och en i Storbritannien. Till-
stånden avser tillverkning av pappersmassa och papper. Billerud-
Korsnäs har alla erforderliga myndighetstillstånd som krävs för att 
bedriva verksamhet med de volymer som producerats under 2016. 
Miljöpåverkan från verksamheterna sker huvudsakligen genom 
utsläpp till luft och vatten samt genom uppkomst av avfall och buller. 

BillerudKorsnäs svenska produktionsenheter har tilldelats utsläpps-
rätter för koldioxid inom EU. Tilldelningen för den åttaårsperiod som 
påbörjades 2013 överstiger totalt de beräknade utsläppen. 

Produkt- och processutveckling 
Kostnaderna för produkt- och processutveckling, till den del 
som avser forskningsaktiviteter, belastar resultatet det år de 
uppkommer och motsvarade under det senaste året cirka 0,7% 
(0,5) av BillerudKorsnäs rörelsekostnader. 

Säsongseffekter
BillerudKorsnäs verksamhet uppvisar relativt begränsade säsongs-
svängningar. Störst påverkan har de periodiska underhållsstoppen, 

då respektive produktionsenhet står stilla under cirka en vecka. Den 
uteblivna produktionen medför något lägre leveranser under en 
längre tid både före, under och efter stoppet. BillerudKorsnäs kost-
nader är relativt stabila under året. Dock är de fasta kostnaderna 
något lägre under sommarmånaderna på grund av färre underhålls-
projekt och uttag av semester. Energikostnaderna är något högre 
under vintermånaderna, dels genom högre energiförbrukning, dels 
genom normalt högre energipriser på framför allt elenergi.

Underhållsstopp
Förutom löpande underhåll under pågående drift, behöver 
BillerudKorsnäs produktionsenheter normalt också ett mer omfat-
tande underhåll vid något tillfälle under året. För att utföra underhål-
let stoppas produktionen av massa och papper. Kostnaden för ett 
underhållsstopp består huvudsakligen av volymbortfall relaterat till 
stoppet och fasta kostnader, främst i form av kostnader för under-
håll och övertidsarbete, samt till viss del av rörliga kostnader såsom 
högre förbrukning av el och ved vid återstarten av produktionen. 
Stoppens påverkan på resultatet varierar med omfattningen av 
åtgärder som görs i samband med stoppen, karaktären av dessa 
åtgärder samt den faktiska längden på stoppet. Uppskattad stopp-
kostnad är en bedömning av ett normalstopps påverkan på resulta-
tet i förhållande till ett kvartal utan periodiskt underhållsstopp. 

Övriga säsongseffekter 
En betydande del av volymerna för BillerudKorsnäs Flute® 
används till förpackningar för fruktexport från Medelhavsom-
rådet. Efterfrågan från denna kundgrupp varierar med frukt-
exportsäsongen och är vanligtvis som högst under perioden 
september till mars varje år. 

En betydande del av BillerudKorsnäs säckpapper och Quick-
Fill® säckpapper går till förpackningar för cement och byggma-
terial. Efterfrågan på byggmaterial i Europa brukar generellt sett 
vara högre under perioden maj till oktober.

Aktiestruktur 
Aktiekapitalet uppgick till SEK 1 537 642 793 fördelat på 
208 219 834 aktier per den 31 december 2016. Antalet aktier  
på marknaden uppgick till 207 089 336. 

Efter utgången av 2004 har inga återköp av egna aktier skett.

Aktiefördelning

31 december 2016

Registrerat antal aktier vid årets början 208 219 834

Återköpta aktier i eget förvar –1 130 498

Aktier på marknaden 207 089 336

Underhållsstopp

Uppskattad stoppkostnad Uppskattad fördelning av stoppkostnad per affärsområde Planerade tidpunkter för underhållsstopp

Produktionsenhet MSEK Packaging Paper Consumer Board Corrugated Solutions 2017 2016 2015

Gävle ~ 140 ~ 5% ~ 80% ~ 15% Kv 3 Kv 3 Kv 3

Gruvön ~ 140 ~ 40% ~ 10% ~ 50% Kv 1, 2 Kv 2 Kv 2

Frövi ~ 90 – 100% – Kv 4 Kv 4 Kv 4

Skärblacka ~ 120 ~ 85% – ~ 15% Kv 2 Kv 2 Kv 4

Skärblacka ~ 20 100% – – Kv 3, 4 – –

Karlsborg ~ 55 100% – – Kv 3 Kv 3 Kv 3

Jakobstad ~ 15 100% – – Kv 2 – Kv 4

Rockhammar ~ 15 – 100% – Kv 3 Kv 4 –

Underhållsstopp i Beetham har en obetydlig effekt på BillerudKorsnäs totala resultat.
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BillerudKorsnäs-aktien 
Aktiekapitalet i BillerudKorsnäs AB är uppdelat på 208 219 834 
stamaktier varav 1 130 498 aktier ägs av BillerudKorsnäs AB. 
Varje aktie har en röst vid beslut vid bolagsstämma. Lag eller 
bolagsordning innehåller inga begränsningar i aktiernas över-
låtbarhet. 

Störste ägaren i bolaget, Frapag Beteiligungsholding AG, inne-
hade 31 300 000 aktier motsvarande 15,1% av antalet aktier på 
marknaden. Ingen ytterligare ägare innehade 10% eller mer 
av antalet aktier per den 31 december 2016. Det finns inga, 
av bolaget kända, avtal mellan aktieägare som kan medföra 
begränsningar i rätten att överlåta aktier. Tillsättande och entle-
digande av styrelseledamöter samt ändring av bolagsordning 
sker vid bolagsstämma. Det finns avtal mellan bolaget, andra 
bolag i koncernen och ledande befattningshavare som föreskri-
ver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig 
grund eller om deras anställning upphör som en följd av ett 
offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget. Detta 
beskrivs i not 26. Avtal mellan bolaget och övriga anställda som 
reglerar egen uppsägning eller uppsägning från bolaget följer 
sedvanlig praxis på arbetsmarknaden. 

Moderbolaget 
I moderbolaget BillerudKorsnäs AB ingår från 2015 försäljnings-
organisationen för den nordiska marknaden och marknader 
utanför Europa samt huvudkontorsfunktionerna.

Rörelseresultatet för 2016 uppgick till MSEK -27 jämfört med 
MSEK -185 för 2015. Ökningen berodde främst på en positiv 
effekt av säkringskontrakt och omvärdering av kundfordringar. 

Under andra kvartalet 2016 utsattes moderbolaget för ett externt 
bedrägeri, vilket påverkade resultatet negativt med MSEK 25. 
BillerudKorsnäs har rapporterat bedrägeriet till den svenska 
polisen och även sökt ersättning från försäkringsbolaget.

Moderbolaget kurssäkrar såväl moderbolagets som koncernens 
nettoflöden av valutor. I moderbolagets resultat ingår resultat 
av dessa säkringsåtgärder. Detta resultat uppgick för 2016 till 
MSEK –54 (–125). 

Moderbolaget ansvarar för koncernens finansieringsfrågor och 
huvuddelen av koncernens räntebärande externa skulder är 
upptagna i moderbolaget.

Inför 2017 har moderbolaget inte prissäkrat nettoöverskottet av 
pappersmassa. Föregående år prissäkrade moderbolaget cirka 
en tredjedel av nettoöverskottet av pappersmassa av kvaliteten 
NBSK avseende 2016.

Medelantalet anställda var 100 (96).  Kassa och bank samt kort-
fristiga placeringar uppgick till MSEK 516 (10).

Riskhantering i moderbolaget 
För beskrivningen av koncernens riskhantering hänvisas till 
avsnittet ”Riskhantering och känslighetsanalys”. Beskrivningen 
gäller i tillämpliga delar såväl koncernen som moderbolaget, 
medan särskilda olikheter avseende moderbolaget kommente-
ras under denna rubrik.

För förståelsen av riskexponeringen i moderbolaget bör följande 
beaktas:

Kundkrediter 
Kundfordringarna för moderbolaget utgör mer än 80% av 
koncernens kundfordringar, eftersom en stor del av produk-
tionsenheternas kundfordringar övertas av moderbolaget efter 
faktureringen och inkasseras av moderbolaget. Risken för even-
tuella kundförluster kvarstår dock hos fakturerande bolag. Av 
den totala avsättningen i koncernen för osäkra kundfordringar 
2016 avsåg MSEK 0 (0) moderbolaget.

Valutaexponering 
Samtliga valutaterminskontrakt för den svenska verksamheten 
tecknas av moderbolaget, medan flödesexponeringen i utländ-
ska valutor är hänförlig till samtliga svenska och finska produk-
tionsenheter. Exponeringen är därför lägre för moderbolaget än 
vad som motsvaras av tecknade terminskontrakt. Detta gäller 
fram till faktureringstidpunkten eftersom moderbolaget övertar 
kundfordringarna för de svenska och finska produktionsenhe-
terna. Vid slutet av 2016 uppgick valutakontrakten som ännu 
inte resultatavräknats i moderbolaget nominellt till MSEK 4 562 
(2 672), varav MSEK 3 635 resultatavräknas under 2017 och 
MSEK 927 under 2018. 

Ränterisk 
Koncernens upplåning sker i huvudsak i moderbolaget och 
utgjorde 86% (87%) av koncernens totala upplåning den 31 
december 2016. Moderbolaget har därför i stort sett samma 
exponering för ränteförändringar som koncernen. Räntederivat 
används för att förändra räntebindningstiden i skuldportföljen. 
Majoriteten av räntederivatinstrumenten är hänförliga till moder-
bolaget. 

Förslag till vinstdisposition 
Som framgår av uppställningen i not 19 uppgick fritt eget kapital 
i moderbolaget BillerudKorsnäs AB till MSEK 5 606 per den 31 
december 2016.

BillerudKorsnäs finansiella mål anger att utdelning ska uppgå 
till 50% av nettovinsten och att den räntebärande nettoskulden i 
förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5. Kon-
cernens räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA upp-
går vid utgången av 2016 till 1,08 (1,24) gånger. BillerudKorsnäs 
styrelse föreslår att av årets vinst per aktie om SEK 7,33 utdelas 
SEK 4,30 per aktie till aktieägarna och resterande del balanse-
ras i ny räkning.

Händelser efter räkenskapsårets utgång 
Händelser efter räkenskapsårets utgång upplyses om i not 29.

Utsikter 
Efterfrågan och orderläget förväntas vara stabila under det 
första kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga 
affärsområden. 

Genomsnittspriserna i lokal valuta förväntas under första kvarta-
let vara oförändrade i alla segment förutom effekten av tidigare 
aviserade prishöjningar inom säckpapper. 

I det kommande kvartalet förväntas vedkostnaderna öka med 
cirka 3% på grund av högre transportkostnader. Dock förväntas 
inga förändringar av vedpriserna. 

Investeringsnivån väntas ligga på cirka MSEK 4 300 under 2017.
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Bolagsstyrning inom 
BillerudKorsnäs

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller 
indirekt, styr bolaget. I det följande redogörs närmare för bolagsstyrningen 

inom BillerudKorsnäs. Denna rapport om BillerudKorsnäs bolagsstyrning 2016 
avges i enlighet med i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. 

Rapporten har granskats av BillerudKorsnäs revisor, se sidorna 125-127. 

Bolagsstyrning inom BillerudKorsnäs
Exempel på externa regelverk som påverkar styrningen av 
BillerudKorsnäs:

• Aktiebolagslagen

• Redovisningslagstiftning bland annat årsredovisningslagen 
och IFRS

• Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter

• Svensk kod för bolagsstyrning

Exempel på interna regelverk som påverkar styrningen av 
BillerudKorsnäs:

• Bolagsordning

• Styrelseinstruktioner och arbetsordningar

• BillerudKorsnäs uppförandekod

• Policyer som verksamhets-. finans-, kredit- och kommunika-
tionspolicy

• Processbeskrivningar för respektive affärsområde och för res-
pektive koncernfunktion

Aktieägare genom 
bolagsstämma

Styrelsen

VD och ledningsgrupp

BA 
Packaging 

Paper

BA 
Consumer 

Board

BA 
Corrugated 
Solutions

Operations Skog
Kommuni-
kation och 
Hållbarhet

HR Ekonomi
Strategic 

Development

Revisorer

Valberedning

Ersättningsutskott

Revisionsutskott Intern kontroll

Investeringsutskott
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BillerudKorsnäs, som ett publikt svenskt aktiebolag noterat på 
Nasdaq Stockholm, tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning 
(”Koden”). Koden finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se, 
där även den svenska modellen för bolagsstyrning beskrivs. 

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att 
ett företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, 
men ska då avge förklaring där skäl till avvikelsen redovisas. 
Under 2016 har BillerudKorsnäs, liksom tidigare år, avvikit från 
Kodens regel att en styrelseledamot inte ska vara ordförande 
i valberedningen. Avvikelsen från Koden förklaras närmare i 
avsnittet ”Valberedning” nedan. Ingen annan avvikelse från 
Koden har förekommit. BillerudKorsnäs har under året följt 
Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och god sed på 
aktiemarknaden.

Ägarstruktur och aktie
BillerudKorsnäs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Vid slu-
tet av 2016 uppgick det totala antalet aktieägare till 96 098 jäm-
fört med 97 568 vid föregående årsskifte. Varje aktie berättigar 
till en röst. Andelen utländskt ägande uppgick till 41,2% (44,5) 
av antalet aktier på marknaden. Övriga ägargrupper utgjordes 
av svenska privatpersoners innehav 19,3% (19,4) samt svenska 
juridiska personers innehav 39,6% (36,1). Störste ägaren i 
bolaget, Frapag Beteiligungsholding AG, innehade 31 300 000 
aktier motsvarande 15% av antalet aktier på marknaden. Ingen 
ytterligare ägare innehade 10% eller mer av antalet aktier vid 
utgången av 2016. Ytterligare uppgifter angående bolagets 
aktie, aktieägare med mera presenteras i avsnittet ”Billerud-
Korsnäs-aktien” samt på bolagets hemsida www.billerud-
korsnas.se. 

Bolagsstämma
Bolagsstämman i BillerudKorsnäs är företagets högsta beslu-
tande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin röst-
rätt. Kallelse till bolagsstämma sker genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats samt annonseras i Post och 
Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker annonseras en 
upplysning om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet. 

Årsstämman äger vanligen rum i april eller maj månad. Års-
stämman beslutar bland annat om fastställande av bolagets 
årsredovisning, disposition av bolagets vinst eller förlust och om 
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktö-
ren. Årsstämman utser också styrelseledamöter och revisorer 
samt beslutar om inrättande av valberedning, styrelsens och 
revisorernas arvoden samt riktlinjerna för bestämmande av 
lön och annan ersättning till VD och koncernledning. På års-
stämman har aktieägarna också möjlighet att ställa frågor om 
koncernens verksamhet. Beslut som fattas på bolagsstämman 
offentliggörs efter stämman i ett pressmeddelande och protokol-
let från stämman publiceras på bolagets webbsida. 

Årsstämma 2016
Årsstämma 2016 ägde rum den 10 maj 2016 på Hotel Rival i 
Stockholm och behandlade sedvanliga ärenden för årsstäm-
man. Stämman beslutade bland annat att omvälja styrelseleda-
möterna Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Mikael Hellberg, 

Jan Homan, Lennart Holm, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kauf-
mann och Kristina Schauman till styrelseledamöter samt att välja 
Lennart Holm till styrelseordförande och Michael M.F. Kaufmann 
till vice ordförande i styrelsen. Därutöver beslutades också om 
införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016). Pro-
tokollet från årsstämman finns tillgängligt på bolagets webbsida.

Årsstämma 2017
BillerudKorsnäs årsstämma 2017 äger rum klockan 15.00 den 
10 maj 2017 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm och kal-
lelse till årsstämman utfärdas under första halvan av april 2017. 
Aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman har 
i enlighet med instruktioner på bolagets hemsida haft möjlighet 
att lämna förslag till bolaget senast sju veckor före stämman. 

Förutom vad som gäller enligt lag beträffande en aktieägares 
rätt att delta vid bolagsstämman krävs enligt BillerudKorsnäs 
bolagsordning föranmälan till bolagsstämman senast fem var-
dagar innan bolagsstämman, och i förekommande fall ska även 
anmälas om aktieägaren avser att ha med sig biträde. 

Fullständig kallelse till årsstämman 2017, med information om 
anmälan för deltagande i stämman, finns tillgänglig på bolagets 
hemsida.

Valberedning 
Valberedningen har i uppgift att ta fram ett förslag till styrelse 
och revisor och arvode för dessa samt förslag till stämmoordfö-
rande inför årsstämman. Enligt nuvarande instruktion för valbe-
redningen ska BillerudKorsnäs ha en valberedning som består 
av fyra personer som har utsetts av bolagets större aktieägare. 
Se tabellen nedan för valberedningens sammansättning inför 
årsstämman 2017. Valberedningens sammansättning baseras 
på ägarstatistik per den sista handelsdagen i augusti 2016. För 
vidare information om instruktion för valberedningen, se hemsi-
dan www.billerudkorsnas.se.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft ett flertal proto-
kollförda möten samt kontakt däremellan per telefon och epost. 
Aktieägare har i enlighet med instruktioner på bolagets hemsida 
varit välkomna med förslag och synpunkter till valberedningen 
per epost eller post. Enligt Koden ska valberedningens motive-
rade yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 
bland annat innehålla en kort redogörelse för den mångfalds-
policy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt 
förslag till styrelse. Valberedningen har uppgivit att den tillämpat 
Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. På bolagets hemsida 
www.billerudkorsnas.se finns ett särskilt avsnitt benämnt ”Val-
beredningen” med ytterligare information om valberedningen 
och dess förslag till årsstämman. 

Valberedningens sammansättning och röstrepresentation

Representant Ägare Röstandel, %1

Michael M.F. Kaufmann Frapag Beteiligungsholding AG 15,1

Tomas Risbecker AMF Försäkring & Fonder  9,9

Lennart Francke Swedbank Robur fonder  4,5

Pia Axelsson Fjärde AP-fonden  3,2

1 Per den 31 december 2016.  
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Styrelseledamoten Michael M.F. Kaufmann har inför årsstäm-
man 2017 utsetts till ordförande i valberedningen. Detta avviker 
från vad Koden föreskriver om att en styrelseledamot inte ska 
vara valberedningens ordförande men är i bolagets och alla 
aktieägares intresse då det är naturligt att den ledamot som 
utsetts av bolagets största aktieägare är ordförande i valbered-
ningen. Enligt instruktionen till valberedningen som årsstämman 
2016 har beslutat om ska valberedningens ordförande vara den 
ledamot som utsetts av den största ägaren. Michael M.F. Kauf-
mann har lett valberedningens arbete de senaste åren.

Styrelsen
Sammansättning
Styrelsen i BillerudKorsnäs ska enligt bolagsordningen bestå 
av lägst sex och högst tio ledamöter med högst sex supp-
leanter. Styrelsen har från årsstämman 2016 bestått av åtta 
stämmovalda ledamöter, utan suppleanter; Lennart Holm 
(ordförande), Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Mikael 
Hellberg, Jan Homan, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann 
och Kristina Schauman. Därtill har arbetstagarorganisationerna 
utsett två arbetstagarledamöter till styrelsen. Dessa är Gunnevi 
Lehtinen Johansson och Kjell Olsson samt, som suppleanter 
till dessa, Ulrika Gustafsson och Nicklas Johansson. Förutom 
arbetstagarledamöterna och deras suppleanter är ingen av 
styrelseledamöterna anställd i koncernen. Av de stämmovalda 
styrelseledamöterna är tre kvinnor och fem män. 

Styrelsens sammansättning uppfyller Kodens krav på obero-
ende i förhållande till både bolaget och bolagsledningen samt 
bolagets större aktieägare. För närmare presentation av styrel-
sen och information om styrelseledamöternas oberoende, upp-
drag utanför koncernen och innehav av aktier i BillerudKorsnäs, 
se närmare under avsnittet ”Styrelse” på sidorna 82-83. 

Styrelsearbetets organisation
Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolags-
stämman. Styrelsen ska bland annat svara för bolagets orga-
nisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, se till 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, med-
elsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt, samt fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsens arbete följer en skriftlig arbetsordning som ska 
säkerställa att styrelsen är allsidigt informerad och att alla sty-
relserelaterade aspekter av företagets verksamhet tas upp till 
behandling. Styrelsen har också beslutat om ett antal övergri-
pande policyer för bolagets verksamhet. Här ingår bland annat 
bolagets uppförandekod som sammanfattar bolagets ansvar, 
riktlinjer, procedurer, värderingar och mål. Andra centrala styr-
dokument är bolagets verksamhetspolicy, finanspolicy, riktlinjer 
för kredit och kommunikationspolicy. 

Styrelsens arbete följer en årlig cykel, för att styrelsen på bästa 
sätt ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. I början av året 
behandlas bokslutskommunikén och årsredovisningen samt de 
ärenden som ska läggas fram på årsstämman. I slutet av året 
behandlas budgeten för det kommande året. Varje kvartal görs 

en genomgång av koncernens resultat och delårsrapporter 
godkänns för publicering. I samband med årsstämman hålls 
ett konstituerande styrelsemöte där ledamöter till styrelsens 
utskott utses och styrelsen fattar beslut om bland annat rätten 
att teckna bolagets firma. En gång om året har styrelsen ett möte 
som ägnas huvudsakligen åt strategifrågor.

Styrelsearbetet under 2016
Under 2016 har styrelsen haft 10 möten. Samtliga ledamöter 
närvarade vid samtliga styrelsemöten, med undantag för att 
Michael M.F. Kaufmann, Gunnevi Lehtinen Johansson och Kris-
tina Schauman var frånvarande vid ett möte, Jan Homan och 
Kjell Olsson var frånvarande vid två möten och att Andrea Gisle 
Joosen var frånvarande vid tre möten. Sekreterare vid styrelse-
mötena har varit chefsjurist Andreas Mattsson. Inför styrelse-
mötena har ledamöterna erhållit en fastställd agenda för mötet 
tillsammans med skriftligt material beträffande frågor som ska 
behandlas vid mötet.

Styrelsen har löpande behandlat strategiska frågor avseende 
bolagets verksamhet och inriktning, uppföljning av tidigare 
genomförda förvärv, investeringar över en viss nivå, med mera. 
En viktig del av styrelsearbetet är de finansiella rapporter som 
presenteras vid varje ordinarie styrelsemöte. Styrelsen får också 
löpande rapportering beträffande bolagets finansiella ställning. 
Vid de ordinarie styrelsemötena lämnas rapporter beträffande 
det löpande arbetet inom affärsområdena och koncernfunktio-
nerna.

En av de mest centrala frågorna för styrelsen under året har varit 
den numera beslutade investeringen i en ny kartongmaskin vid 
produktionsanläggningen i Gruvön. Eftersom investeringen är 
av stor betydelse för bolagets strategiska inriktning och tillväxt, 
och är den största investeringen i bolagets historia, har ett fler-
tal möten ägnats åt noggranna analyser av investeringen och 
dess olika aspekter. Efter omfattande genomgångar vid flera 
möten fattade styrelsen, vid mötet i december, beslut om att 
genomföra investeringen. Styrelsen har också fattat ett viktigt 
investeringsbeslut avseende utveckling av produktionsanlägg-
ningen i Skärblacka till ett världsledande centrum för tillverkning 
av maskinglättat kraftpapper, MG-papper. Utöver nämnda 
investeringar har styrelsen lagt stort fokus på bolagets hållbar-
hetsarbete, som är en central del av bolagets strategi, samt på 
innovationsfrågor. Med avseende på innovation har styrelsen 
under året noggrant följt uppstarten och utvecklingen av det 
nybildade bolaget BillerudKorsnäs Venture AB, vars uppgift är 
att hitta och investera i intressanta bolag i tidig fas i syfte att med 
dessa bolag utveckla nya lösningar inom förpackningsområdet. 
Styrelsen diskuterar löpande andra strategiskt viktiga frågor, 
såsom potentiella företagsförvärv.

Presentationer av BillerudKorsnäs affärsområden från affärs-
områdescheferna har genomförts och styrelsen har i samband 
med det årliga strategimötet besökt en av bolagets kunder för 
att ytterligare utöka kunskapen om bolagets marknad. Utöver 
deltagande i revisionsutskottets möten har bolagets revisor 
medverkat vid ett styrelsemöte där styrelseledamöterna har haft 
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möjlighet att ställa frågor till revisorn utan att representanter från 
bolagsledningen varit närvarande.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören
Inom BillerudKorsnäs finns rutiner för årlig utvärdering av styrel-
seordförandes och styrelseledamöternas arbete. Utvärderingen 
tjänar dels som underlag för handlingsplan för förbättringar, 
dels som underlag för valberedningens arbete med styrelsens 
sammansättning. Med avseende på 2014 gjordes en omfat-
tande oberoende utvärdering av styrelsens arbete av en extern 
konsult. Med avseende på 2015 och 2016 har styrelsen valt att 
göra interna utvärderingar av styrelsens arbete. Var och en av 
styrelsens ledamöter har besvarat omfattande frågeformulär 
rörande bl.a. hur väl styrelsen uppfyller de uppgifter som åligger 
styrelsen, styrelsens sammansättning och kompetens, styrel-
sens arbetsformer, effektivitet i styrelsens arbete samt bedöm-
ning av individuell prestation. Utvärderingens syfte är att få en 
uppfattning om styrelseledamöternas åsikt om hur styrelsearbe-
tet bedrivs och vilka åtgärder som kan göras för att effektivisera 
styrelsearbetet. Avsikten är också att få en uppfattning om vilken 
typ av frågor styrelsen anser bör ges mer utrymme och på vilka 
områden det eventuellt krävs ytterligare kompetens i styrelsen. 
Resultatet av utvärderingen har diskuterats i styrelsen samt 
redovisats för valberedningen. Styrelsen utvärderar även fort-
löpande verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år 
görs utvärderingen utan dennes närvaro.

Styrelsens utskott
Styrelsen har för närvarande inrättat tre styrelseutskott som 
ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa 
frågor; ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett inves-
teringsutskott. Utskottens ledamöter utses för ett år i taget vid 
det konstituerande styrelsemötet och arbetet samt utskottens 
bestämmanderätt regleras av de årligen fastställda utskottsin-
struktionerna.

Utskotten har en beredande och handläggande roll. De frågor 
som har behandlats vid utskottens möten protokollförs och rap-
porteras vid nästa styrelsemöte. 

Revisionsutskott
För att bistå i fullgörandet av styrelsens övervakande roll över 
revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisions-
utskott. Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att bidra till 
en god finansiell rapportering och säkerställa en kvalificerad, 
effektiv och oberoende extern revision av bolaget. Revisions-
utskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och 
uppgifter i övrigt, behandla alla viktiga redovisningsfrågor som 
påverkar kvaliteten på bolagets finansiella rapportering. Med 
avseende på den finansiella rapporteringen ska särskilt över-
vakas effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. 
Revisionsutskottet ska även biträda vid upprättandet av förslag 
till bolagsstämmans beslut om revisorsval och revisorsarvode-
ring.

För att säkerställa att styrelsens och revisionsutskottets behand-
ling sker på ett strukturerat sätt samt för att tillgodose styrelsens 
informationsbehov rapporterar bolagets revisor vid vissa tillfäl-

len direkt till utskott och styrelse. Resultatet av revisionsutskot-
tets arbete i form av observationer, rekommendationer och 
förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrel-
sen, som fattar eventuella beslut föranledda av revisionsutskot-
tets arbete. Revisionsutskottet består av ledamöterna Kristina 
Schauman (ordförande), Mikael Hellberg samt Jan Homan. En 
arbetstagarrepresentant närvarar vid revisionsutskottets möten.

Arbete under 2016
Under 2016 har utskottet haft fem möten. Samtliga stämmovalda 
ledamöter var närvarande vid samtliga utskottsmöten, med 
undantag för ledamoten Jan Homan, som var frånvarande från 
två möten. Utskottet behandlade under året olika redovisnings-
frågor, revisionsupplägg för 2016, EUs revisionsreform, före-
tagsövergripande riskhantering (Enterprise risk management), 
intern kontroll, finansieringsfrågor, valutasäkringsfrågor samt 
skattefrågor. Utskottet sammanträdde inför varje delårsrapport 
och inför bokslutskommunikén. Vid dessa möten avhandlades 
redovisnings- och rapporteringsfrågor relaterade till rappor-
terna. Revisionsutskottets ordförande rapporterade regelmäs-
sigt till styrelsen från utskottets möten. Styrelsens arbete med 
den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 
finns sammanfattad i ”Intern kontroll och riskhantering avseende 
den finansiella rapporteringen”.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda 
styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar 
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och 
utvärdera pågående och under året avslutade program för rör-
liga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera 
tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befatt-
ningshavare, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Mer 
specifikt innebär detta att utskottets uppgifter bland annat är att 
föreslå en övergripande policy beträffande löner, ersättningar 
och övriga anställningsförmåner generellt i BillerudKorsnäs, 
riktlinjer för ersättning till bolagsledningen samt godkänna VDs 
förslag till löner och ersättningar för ledningsgruppen. Utskottet 
framlägger också förslag till styrelsen som beslutar om lön och 
ersättningar till VD. Ersättningsutskottet består av ledamöterna 
Mikael Hellberg (ordförande), Michael M.F. Kaufmann samt Len-
nart Holm.

Arbete under 2016
Under 2016 har utskottet haft fem möten varav ett per capsulam. 
Samtliga ledamöter var närvarande vid dessa möten. Utskottet 
behandlade under 2016 ärenden kring utfall bonus för 2015 
samt lönerevision 2016 för ledningsgruppen. Vidare behandla-
des utfall för LTIP 2013, utvärdering av incitamentsprogrammet 
LTIP 2016 samt upplägg för incitamentsprogrammet LTIP 2017. 
Riktlinjerna för samt utfallet av ersättningen till VD och övriga 
ledande befattningshavare framgår av not 26.

Investeringsutskott 
Styrelsen kan även bilda tillfälliga utskott för att behandla speci-
fika frågor. Styrelsen har inrättat ett särskilt investeringsutskott, 
med huvudsaklig uppgift att till styrelsen granska och förbereda 
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vissa frågor rörande bolagets agenda med avseende på inves-
teringar, företagsförvärv samt forskning och utveckling, och att 
bistå bolagets ledning i arbetet med dessa frågor.

Utskottet består av ledamöterna Lennart Holm (ordförande), 
Bengt Hammar och Gunilla Jönson.

Arbete under 2016
Under 2016 har utskottet haft fyra möten. Samtliga ledamöter var 
närvarande vid dessa möten. Utskottet behandlade under 2016 
främst frågor rörande de två större investeringsbeslut som har 
fattats under året, det ena avseende investering i en ny kartong-
maskin vid produktionsanläggningen i Gruvön och det andra 
runt att renodla och vidareutveckla produktionsstrukturen inom 
förpackningspappersområdet genom ett investeringsprogram 
för produktionsanläggningen i Skärblacka. Utskottet har även 
behandlat frågor rörande andra strategiska tillväxtmöjligheter 
såsom företagsförvärv. 

Revisorer
Bolagets revisorer är utsedda av bolagsstämman. På 2016 års 
årsstämma valdes revisionsbolaget KPMG AB, med huvud-
ansvarig revisor Ingrid Hornberg Román, till revisor för tiden 
intill slutet av årsstämman 2017. Ingrid Hornberg Román är för 
närvarande även revisor i Apoteket, BAE Systems Bofors, BAE 
Systems Hägglunds, EQT Partners samt Linas matkasse.

Revisorns uppdrag innefattar att hålla styrelsen uppdaterad om 
den årliga revisionens planering, omfattning och innehåll, att 
granska delårsrapporter samt årsbokslutet för att bedöma deras 
riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse 
med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper 
samt att informera styrelsen om tjänster som har utförts utöver 
revisionstjänster, ersättningen för sådana tjänster och andra 
omständigheter som är av betydelse för revisorernas obero-
ende. För att säkerställa att styrelsens och revisionsutskottets 
behandling sker på ett strukturerat sätt samt för att tillgodose 
styrelsens informationsbehov träffade BillerudKorsnäs revisorer 
revisionsutskottet vid fem tillfällen och styrelsen, utan närvaro av 
företagsledningen, vid ett tillfälle under 2016.

VD och ledningsgruppen
Bolagets verkställande direktör (VD) utses av styrelsen. Per 
Lindberg är bolagets VD och Christer Simrén är bolagets vice 
VD. VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget och 
koncernens verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner 
och föreskrifter. Det innebär bland annat ansvar för ekonomisk 
rapportering, framtagande av informations- och beslutsunder-
lag samt att avtal och andra åtgärder inte står i strid med tillämp-
liga lagar och regler. 

VD ansvarar tillsammans med koncernledningen för den dagliga 
verksamheten. VD har utsett en koncernledning som ansvarar 
för olika delar av verksamheten. Koncernledningen består av 
VD och vice VD (tillika operativ direktör), av cheferna för de tre 
affärsområdena (Packaging Paper, Consumer Board och Cor-
rugated Solutions), produktionsdirektör samt av cheferna för 

koncernfunktionerna skog, kommunikation och hållbarhet, HR, 
ekonomi samt Technology & Strategic Development. För ytterli-
gare information om koncernledningens medlemmar se sidorna 
80-81. 

Koncernledningens roll är att etablera företagsgemensamma 
värderingar, en långsiktig vision samt strategier och policys för 
koncernen utifrån de mål som fastställs av styrelsen. Koncern-
ledningen ska fastställa mål för den operativa verksamheten, 
fördela resurser och följa upp verksamhetens resultat. Koncern-
ledningen svarar också för investeringsplanering och uppfölj-
ning, förvärv och avyttringar av tillgångar och förberedelser 
inför styrelsemöten. Koncernledningen arbetar aktivt med att 
engagera medarbetarna i att utveckla företagskulturen och att 
leva efter dess värderingar. 

VD leder koncernledningens möten och fattar beslut i samråd 
med övriga ledningen. Koncernledningen sammanträder nor-
malt varje månad för att gå igenom föregående månads resultat, 
uppdatera prognoser och planer samt diskutera strategiska 
frågor. Därutöver sammanträder koncernledningen en gång per 
vecka för kortare telefonmöte, samt vid behov.

Intern kontroll
Styrelsen ansvarar för att BillerudKorsnäs har en god intern 
kontroll. BillerudKorsnäs intern kontrollfunktion ansvarar för 
att implementera processer och ramverk som säkerställer den 
interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen. 
Funktionen rapporterar till Ekonomidirektör och är föredragande 
på revisionsutskottets möten rörande intern kontroll. För vidare 
information om intern kontroll, se avsnittet ”Intern kontroll och 
riskhantering avseende den finansiella rapporteringen” på sid-
orna 78-79. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2016 fastställdes riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare i koncernen. Av dessa riktlinjer 
framgår bl a att BillerudKorsnäs ska tillämpa marknadsmässiga 
ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att 
kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och 
kapacitet att uppnå uppställda mål. Ersättningen kan utgöras av 
fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram och övriga 
förmåner såsom tjänstebil samt pension. Fast och rörlig lön ska 
fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde 
och prestation. Den rörliga ersättningen utgår baserat på utfall i 
förhållande till tydligt uppställda mål och ska vara maximerad till 
en fastställd procentsats av fast årslön. Den maximala procent-
satsen ligger mellan 30% och 70%. Dock ska rörlig ersättning 
endast utgå under förutsättning av att bolagets rörelseresultat 
är positivt. Vid uppsägning gäller normalt sex till tolv månaders 
uppsägningstid och rätt till avgångsvederlag motsvarande 
högst tolv månadslöner för det fall bolaget avslutar anställ-
ningen.

För fullständigt beslut beträffande riktlinjerna för ersättning, se 
not 26. Styrelsens förslag till riktlinjer 2017 framgår av avsnittet 
”Ersättningar i BillerudKorsnäs”.
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Ersättningar i BillerudKorsnäs
BillerudKorsnäs strävar efter att attrahera, behålla och utveckla de bästa 
talangerna med konkurrenskraftiga ersättningar. Koncernens kort- och 

långsiktiga incitamentsplaner är nära knutna till bolagets strategiska 
och ekonomiska mål samt är utformade för att leverera ett hållbart värde 

för aktieägarna och stötta förverkligandet av bolagets strategi. 

BillerudKorsnäs har en klar ersättningsfilosofi. Den grundar 
sig på principer om en konkurrenskraftig nationell och regional 
lönesättning som bidrar till att attrahera, behålla och utveckla de 
bästa talangerna. Den ska vara ett stöd för företaget och dess 
chefer att förverkliga företagets vision och affärsmål.

Långa incitamentsprogram och riktlinjer för ersättningar syftar 
till att stödja bolaget genom att stimulera seniora chefer och alla 
medarbetare att fokusera på att satt strategi nås. Ersättnings-
utskottet strävar efter att ersättningsutfallet inte blir alltför meka-
niskt, samtidigt som beslut inte får uppfattas som godtyckliga 
eller orättvisa. 

Ersättningskomponenter inom BillerudKorsnäs
Fast lön
Fast lön fastställs med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsom-
råde och prestation utifrån marknadsmässiga avvägningar.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen utgår baserat på utfall i förhållande till 
tydligt uppställda mål och ska vara maximerad till en fastställd 
procentsats av fast årslön med hänsyn tagen till kompetens, 
ansvarsområde och prestation. Genom en allmän rörlig ersätt-
ning, till samtliga medarbetare tydliggör bolaget koppling 
mellan individuell prestation och företagets resultat. Dock utgår 
rörlig ersättning endast under förutsättning av att bolagets rörel-
seresultat är positivt. 

Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP)
LTIP syftar dels till att stärka BillerudKorsnäs förmåga att behålla 
de bästa talangerna för nyckelpositioner, dels till att stimulera 
deltagarna till ökade insatser genom att sammanlänka deras 
ekonomiska intressen och perspektiv med aktieägarnas. För att 
delta i programmet krävs en egen investering i BillerudKorsnäs 
aktier. LTIP löper på tre år och utfallet beror på uppfyllandet av 
olika finansiella och aktiekursrelaterade prestationskrav.

År –3 År –2 År –1  Revisionsår År +1 År +2 År +3

Grundlön

Rörlig  
ersättning

Utfall

Prestation

LT
IP

Individuella  
prestationer 
under året

Företag och  
individuella  
prestationer 
under året

Finansiella prestationskrav  
för de tre gångna åren

Finansiella prestationskrav  
för de tre kommande åren
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Pension
Pensionsförmåner ska i huvudsak vara avgiftsbestämda och 
normalt ge en rätt till pension från 65 års ålder. 

Övriga förmåner
Fastställs med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och 
utgörs i huvudsak av bilförmån.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)
Årsstämmorna 2010 till 2016 beslutade om införandet av lång-
siktiga incitamentsprogram (LTIP 2010 till 2016) för Billerud-
Korsnäs och i samband med det överlåtelse av eget innehav av 
egna aktier. Programmet omfattar ledande befattningshavare 
och andra nyckelpersoner inom BillerudKorsnäskoncernen. 
LTIP löper på tre år och utfallet beror på uppfyllandet av olika 
finansiella och aktiekursrelaterade prestationskrav, vilka 
bedöms vara av väsentlig betydelse för koncernens framtida 
utveckling. För att delta i LTIP erfordras att deltagarna äger Bil-
lerudKorsnäsaktier, så kallade Sparaktier. För LTIP gäller som 
huvudregel att för varje Sparaktie som deltagarna investerar i 
tilldelas deltagarna vederlagsfritt 1 Matchningsaktierätt och 3 
Prestationsaktierätter. För LTIP 2013 till 2016 gäller dock att VD 
har tilldelats 1 Matchningsaktierätt och 5 Prestationsaktierätter 
för varje Sparaktie samt vice VD och Ekonomidirektören har 
tilldelats 1 Matchningsaktierätt och 4 Prestationsaktierätter för 
varje Sparaktie de allokerar till programmen. 

Under förutsättning att de villkor som satts för respektive pro-
gram uppfylls berättigar aktierätterna till erhållande av Billerud-
Korsnäsaktier på sätt som anges i det följande. Tilldelning av 
BillerudKorsnäsaktier sker vederlagsfritt efter utgången av den 
treåriga intjänandeperioden för respektive program. För bägge 
aktierätterna krävs att deltagaren under intjänandeperioden 
dels förblir anställd inom BillerudKorsnäskoncernen, dels ej 
avyttrar sina Sparaktier. Aktierätterna är personliga och kan ej 
överlåtas eller pantsättas. De ger inga aktieägarrättigheter och 
ingen justering för utdelning görs. För LTIP 2014, LTIP 2015 och 
LTIP 2016 gäller även att för hälften (50 procent) av de Match-
ningsaktierätter som deltagaren tilldelas ska totalavkastningen 
på BillerudKorsnäsaktien (TSR) under mätperioden överstiga 
0 procent för att de ska berättiga till tilldelning av Billerud-
Korsnäsaktier. 

Prestationsaktierätter för LTIP 2014 och LTIP 2015 kräver att 
ytterligare finansiella prestationskrav uppfylls. 

Kraven baseras på;

(a)  BillerudKorsnäs genomsnittliga rörelsemarginal i absoluta 
termer, 

(b)  BillerudKorsnäs EBITDA-marginal (bruttomarginal) i relation 
till motsvarande marginaler för en jämförelsegrupp av särskilt 
utvalda börsnoterade nordiska bolag för samma period,

(c)  BillerudKorsnäs totalavkastning i jämförelse med totalavkast-
ningen för en jämförelsegrupp bestående av börsnoterade 
nordiska bolag. 

Prestationskraven (a) och (c) utger aktier linjärt mellan minimi-
nivå och maximinivå medan prestationskrav (b) ger antingen 
fullt utfall eller inget utfall. 

Prestationsaktierätter för LTIP 2016 kräver att följande finansiella 
prestationskrav uppfylls. 

Kraven baseras på;

(a) BillerudKorsnäs årliga organiska tillväxt, 

(b) BillerudKorsnäs genomsnittliga EBITDA-marginal (brutto-
marginal). 

Prestationskraven (a) och (b) utger aktier linjärt mellan minimi-
nivå och maximinivå. 

Avslutade långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2010, LTIP 
2011, LTIP 2012 OCH LTIP 2013)
Årsstämmorna 2010, 2011, 2012 och 2013 beslutade om infö-
randet av långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2010, LTIP 2011, 
LTIP 2012, LTIP 2013) för BillerudKorsnäs för perioden 2010–
2012, 2011–2013, 2012-2014 respektive 2013–2015 och i enlig-
het med programmen utföll 218 802, 68 472, 162 991 respektive 
138 184 aktier till deltagarna. Andelen nådda prestationsmål för 
programmet uppgick till 75 procent, 66 procent, 66 procent res-
pektive 38 procent. Utspädningen vad gäller utestående aktier 
blev mindre än 0,1 procent per program. Programmens totala 
kostnad har kostnadsförts löpande 2010–2016.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)

Program Antal deltagare Sparaktier

Max tilldelning 
Billerud- 

Korsnäs- aktier

Aktier för  
kostnads-  
täckning1

Procent av totala 
antalet aktier/

röster

Uppskattad  
kostnad (varav  

soc avg), MSEK

Maximal kostnad 
(varav soc avg), 

MSEK

Rörelseresultat 
2016 belastas 

med, MSEK

2014 57 62 335 274 324 90 000 0,1% 20 (9) 46 (26) 7

2015 64 56 049 245 063 N/A 0,1% 23 (8) 54 (31) 7

2016 81 58 891 251 328 N/A 0,1% 18 (6) 68 (43) 4

1 Aktier som kan överlåtas av BillerudKorsnäs i syfte att täcka vissa utbetalningar, huvudsakligen sociala avgifter.
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Historik, avslutade långsiktigt incitamentsprogram

% av fastställda prestationskriterier 

2013 års program: 38% 
2012 års program: 66% 
2011 års program: 66% 
2010 års program: 75%

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 godkänner följande rikt-
linjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande 
befattningshavare avses VD och övriga medlemmar av led-
ningsgruppen.

BillerudKorsnäs ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsni-
våer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera 
och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att 
nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera koncern-
ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas 
intressen. Ersättningen kan utgöras av fast lön, rörlig lön, lång-
siktiga incitamentsprogram och övriga förmåner såsom tjänste-
bil samt pension. Fast och rörlig lön ska fastställas med hänsyn 
tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Den rörliga 
ersättningen utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt upp-
ställda mål och ska vara maximerad till en fastställd procentsats 
av fast årslön och varierar mellan 30 procent och 70 procent. 
Dock ska rörlig ersättning endast utgå under förutsättning av att 
bolagets rörelseresultat är positivt. Långsiktiga incitamentspro-
gram inom bolaget ska i huvudsak vara kopplade till vissa förut-

bestämda finansiella och aktiekursrelaterade prestationskrav. 
Programmen ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för 
bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga 
villkor. Långsiktiga incitamentsprogram ska löpa under minst 
tre år. För närmare information om de befintliga långsiktiga inci-
tamentsprogrammen hänvisas även till information på bolagets 
hemsida. 

Pensionsförmåner ska vara antingen avgifts- eller förmånsbe-
stämda och normalt ge en rätt till pension från 65 års ålder. I 
vissa fall kan pensionsåldern sänkas, dock lägst till 62 års ålder. 
Vid uppsägning gäller normalt sex till tolv månaders uppsäg-
ningstid och rätt till avgångsvederlag motsvarande högst tolv 
månadslöner för det fall bolaget avslutar anställningen.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD bereds av ersätt-
ningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning och övriga 
anställningsvillkor för medlemmar i ledningsgruppen beslutas 
av VD, efter godkännande av ersättningsutskottet. 

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvo-
deras för tjänster inom deras respektive kompetensområde, 
som inte utgör styrelsearbete i BillerudKorsnäs. För dessa tjäns-
ter ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas 
a styrelsen. 

Styrelsen i BillerudKorsnäs ska vara berättigad att avvika från 
dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Se not 26 för 2016 års riktlinjer.
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Intern kontroll och 
riskhantering avseende den 
finansiella rapporteringen

BillerudKorsnäs intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella 
rapporteringen är utformad för att hantera risker och säkerställa en 
hög tillförlitlighet i processerna kring upprättandet av de finansiella 
rapporterna samt för att säkerställa att tillämpliga redovisningskrav 

och andra krav på BillerudKorsnäs som noterat bolag efterlevs.

Finansiell rapportering
Styrelsen har det yttersta ansvaret för intern kontroll av den 
finansiella rapporteringen. Ansvaret för att upprätthålla en effek-
tiv kontrollmiljö är delegerat till VD, som ansvarar för att det finns 
en process och en organisation som säkerställer den interna 
kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Spe-
cifikt för den ekonomiska rapporteringen har styrelsen inrättat 
ett revisionsutskott, som bistår styrelsen beträffande relevanta 
riktlinjer och policyer samt väsentliga redovisningsprinciper.

BillerudKorsnäs arbete med intern kontroll utgår ifrån internkon-
trollprinciperna framtagna av Committee of Sponsoring Orga-
nizations of the Tradeway Commission (COSO). Principerna 
består av följande fem komponenter: 

1. Kontrollmiljö 

2. Riskbedömningar 

3. Kontrollaktiviteter 

4. Information och kommunikation 

5. Uppföljningar

För mer information om BillerudKorsnäs bolagsstyrningsarbete, 
se avsnittet Bolagsstyrning inom BillerudKorsnäs på sidorna 
70-74. 

1. Kontrollmiljö
Kontrollmiljö omfattar bland annat hur mål sätts, hur värderingar 
följs upp och hur risker hanteras. En god kontrollmiljö bygger på 
en organisation med tydliga beslutsvägar samt en företagskultur 
med gemensamma värderingar och den enskilde individens 
medvetenhet om sin roll i upprätthållandet av god intern kontroll.

För styrelsen, VD och alla BillerudKorsnäs affärsområden och 
koncernfunktioner finns policys, instruktioner och riktlinjer som 
syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning till 
gagn för en effektiv hantering av verksamhetens identifierade 
risker. Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att bidra till 
en god finansiell rapportering och säkerställa en kvalificerad, 
effektiv och oberoende extern revision av bolaget. Revisions-
utskottets arbete beskrivs mer utförligt på sidan 73.

Koncernledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån 
fastställda rutiner. Härtill kommer en rapportering från revisions-
utskottet. Koncernledningen ansvarar för att nödvändiga interna 
kontroller genomförs som krävs för att hantera väsentliga risker 
i den löpande verksamheten. Här ingår koncerngemensamma 
policys och riktlinjer för att berörda anställda ska förstå sin roll 
i arbetet med att upprätthålla god intern kontroll. Exempel på 
dessa är verksamhetspolicy, uppförandekod, finanspolicy, 
attestinstruktion, redovisnings- och rapporteringsinstruktioner 
och riktlinjer för kredithantering. BillerudKorsnäs Shared Service 
Center säkerställer effektiv och enhetlig hantering av de finan-
siella processerna genom framtagandet av enhetliga rutiner och 
kontrollsystem. Dokumenten uppdateras årligen eller vid behov 
för att spegla gällande lagar och regler samt de processföränd-
ringar som genomförts. 

2–3. Riskbedömning och kontrollaktiviteter
I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan uppstå om 
de grundläggande kraven på den finansiella rapporteringen i 
bolaget inte uppnås och sker kontinuerligt i de dagliga proces-
serna inom BillerudKorsnäs. Bolaget identifierar kontinuerligt 
poster där risken för väsentliga fel är förhöjd och tillser att full-
goda kontrollaktiviteter finns på plats. 
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För information kring finansiella risker och viktiga poster som är 
föremål för uppskattning och bedömning, se avsnittet för Risk-
hantering och känslighetsanalys samt not 35.

Kontrollaktiviteter syftar till att förebygga, upptäcka och korri-
gera fel och avvikelser i den finansiella rapporteringen vid varje 
rapporttillfälle. Bolagets kontrollaktiviteter är en del av dess pro-
cesser för redovisning och finansiell rapportering och inkluderar 
bland annat attestrutiner, bank- och kontoavstämningar, resul-
tatanalys, automatiska och manuella kontroller samt uppdelning 
av administrerande och utförande enheter.

Bolaget har en intern kontrollfunktion med syfte att säkerställa 
god intern kontroll och kvalitet i den finansiella rapporteringen. 
Funktionen implementerar processer och ramverk som säker-
ställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rap-
porteringen. Den interna kontrollfunktionen arbetar med att tillse 
att policys, instruktioner, riktlinjer och processbeskrivningar 
efterföljs vilket är grunden för effektiv kontrollverksamhet inom 
huvudprocesserna för den finansiella rapporteringen. Resultatet 
från arbetet rapporteras till revisionsutskottet som i sin tur rap-
porterar till styrelsen, varigenom den interna kontrollfunktionen 
utgör ett viktigt verktyg i styrelsens uppföljning av den interna 
kontrollen i samband med den finansiella rapporteringen. 

4. Information och kommunikation
Väsentliga policys, riktlinjer och manualer av betydelse för den 
finansiella rapporteringen finns tillgängliga på BillerudKorsnäs 
intranät. Förändringar och uppdateringar av dessa kommunice-
ras löpande till berörda medarbetare. För att erhålla väsentlig 
information från medarbetarna finns det såväl formella som 
informella informationskanaler till koncernledningen och styrel-
sen. Exempelvis har BillerudKorsnäs en whistleblower-funktion 
där anställda kan rapportera misstänkta oegentligheter. För 
extern kommunikation finns en Kommunikationspolicy och rikt-
linjer som säkerställer att bolaget lever upp till högt ställda krav 
på korrekt information till finansmarknaden. 

5. Uppföljning
Revisionsutskottet genomför ett beredande arbete inför styrel-
sens utvärdering av den information som koncernledningen 
samt bolagets revisorer lämnar. Revisionsutskottets arbete 
omfattar också att å styrelsens vägnar säkerställa att åtgärder 
vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkom-
mit vid den externa revisionen och genom intern kontrollfunktio-
nen. För ytterligare information om revisionsutskottet och dess 
arbete, se avsnittet Bolagsstyrning inom BillerudKorsnäs.

Internrevision
I enlighet med punkt 7.3 i Svensk Kod för bolagsstyrning har sty-
relsen utvärderat behovet av en särskild granskningsfunktion. 
Med hänsyn till den interna kontrollens organisation och de upp-
följningar som sker genom den interna kontrollfunktionen samt 
genom ekonomi- och controllerorganisationen har styrelsen 
bedömt att behovet av en separat internrevision eller gransk-
ningsfunktion för närvarande inte föreligger. Frågan om en sepa-
rat internrevisionsfunktion prövas årligen. 

Prioriterade områden under 2016
Verksamhetsåret 2016 har präglats av fortsatt arbete med att 
skapa och dokumentera gemensamma finansiella processer 
genom harmonisering. BillerudKorsnäs har ett Shared Service 
Center som säkerställer en effektiv och enhetlig hantering av de 
finansiella processerna. Servicecentret hanterar ekonomiska 
rutiner såsom redovisning, hantering av leverantörsfakturor, 
kundinbetalningar och lönehantering. Servicecentret omfattar 
samtliga svenska och finska enheter. 

Under första halvåret 2016 infördes en Group Risk Management 
funktion med ansvar för Enterprise Risk Management (ERM), 
skadeförebyggande arbete samt koncerngemensamma för-
säkringsprogram. En ERM workshop genomfördes med syfte 
att identifiera och bedöma risker samt utveckla planer för att 
hantera dessa.

Under verksamhetsåret 2016 genomfördes också självskattning 
av interna kontroller som innebar att respektive funktion identi-
fierade och bedömde sina interna kontroller. Förbättringsåtgär-
der infördes enligt den plan som framtogs tillsammans med den 
interna kontrollfunktionen. Åtgärderna kommer att följas upp 
under 2017, då en ny självskattning kommer att genomföras. 

Ett koncerngemensamt ledningssystem implementerades under 
året och det återstår en del arbete att komplettera de styrande 
dokumenten. 

Arbetet med att implementera koncerngemensamma datamil-
jöer har fortsatt. Genomlysning och förbättring av IT-kontroller 
har också varit ett prioriterat område under verksamhetsåret 
2016. 

I syfte att leverera snabbare bokslut inleddes under året ett pro-
jekt för förbättrade rutiner, harmoniserade redovisningsproces-
ser och enhetlig bokslutsdokumentation.

Ett informationssäkerhetprojekt genomfördes under verksam-
hetsåret och en policy för informationssäkerhet antogs.
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Ledningsgrupp
Per Lindberg
VD och koncernchef
Utbildning: Civ ing och teknologie doktor, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Anställd år: 2005
Född: 1959
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nordstjer-
nan AB, Bergvik Skog AB samt Middlepoint 
AB. Ledamot i IVAs avdelning VIII – Skogsnä-
ringens teknik.
Bakgrund: VD för Korsnäs AB. Vice VD för 
Investment AB Kinnevik. Management och 
strategikonsult, Applied Value  Corporation, 
USA.
Aktieinnehav1: 151 151

Christer Simrén 
Vice VD och operativ direktör (COO) 
Utbildning: Civ ing och teknologie doktor, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.
Anställd år: 2012
Född: 1961
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Brenderup 
Group AB 
Bakgrund: VD och koncernchef för Korsnäs 
AB samt Wermland Paper AB. Medlem i led-
ningsgruppen i Kinnevik. Styrelseordförande 
i Grycksbo Paper Holding AB. 
Aktieinnehav1: 39 000

Mikael Andersson
Direktör Corrugated Solutions
Utbildning: Magisterexamen Kemi, Karlstad 
universitet. Executive MBA, Mgruppen.
Anställd år: 2016
Född: 1968
Andra uppdrag: –
Bakgrund: Area VP, Nalco Water, Sales 
Director BillerudKorsnäs AB, VD Bycosin AB. 
Aktieinnehav1: 3 825

Uno Brinnen
Skogsdirektör
Utbildning: Jägmästare skogsbruk, SLU, 
Umeå. Licentiatexamen, Skogsbruk, SLU, 
Garpenberg.
Anställd år: 2012
Född: 1956
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Svenska 
FSC® samt i Skogforsk. Ledamot i KSLA.
Bakgrund: Skogsdirektör för Korsnäs AB. 
Aktieinnehav1: 8 000

Paulina Ekvall
Personaldirektör
Utbildning: Linjen för Personal- och Arbets-
frågor, Lunds Universitet, Ruter Dam Chefs-
utvecklingsprogram, Ascend Executive 
Management Leadership Program, Cape 
Town University, South Africa.
Anställd år: 2017
Född: 1968
Andra uppdrag: –
Bakgrund: Sr Dir HR Arla Foods AB, VP HR 
Unilever Nordics, HR Director Nordics John-
son&Johnson Consumer, HR Director Pfizer 
Health AB, Personalchef Kriminalvården.
Aktieinnehav1: –

Uno Brinnen Ulf Eliasson Mikael Andersson Christer Simrén Per Lindberg
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Ulf Eliasson 
Direktör Produktion
Utbildning: Civ ing, Chalmers tekniska hög-
skola, Göteborg.
Anställd år: 2012
Född: 1962
Andra uppdrag: Styrelseordförande i SPCI 
(Svenska Pappers- och Cellulosa Ingenjörs-
föreningen).
Bakgrund: Direktör Consumer Board 
BillerudKorsnäs AB, Fabriksdirektör Korsnäs 
AB, Vice President och platsdirektör Rolls-
Royce AB, Senior Vice President och VD 
Stora Enso Skoghall AB.
Aktieinnehav1: 4 873

Henrik Essén 
Kommunikations- och  hållbarhetsdirektör
Utbildning: Civ ing, Kungliga tekniska 
 högskolan, Stockholm.
Anställd år: 2011
Född: 1974
Andra uppdrag: Styrelseledamot i ACE 
(Alliance for Beverage Cartons and the 
Environment ), styrelsesuppleant i Kempe-
stiftelserna.
Bakgrund: Seniorkonsult ÅF AB och Pöyry 
Forest Industry Consulting AB.
Aktieinnehav1: 6 506

Peter Jhaveri
Direktör Consumer Board
Utbildning: Civ ing, Lunds Tekniska Högskola
Anställd år: 2017
Född: 1964
Andra uppdrag: –
Bakgrund: VD Tetra Recart AB, VD Tetra Pak 
Malaysia, Singapore & Phillipines. 
Aktieinnehav1: 2 100

Susanne Lithander
Ekonomidirektör
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan 
i Göteborg.
Anställd år: 2011
Född: 1961
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Svensk 
Exportkredit AB och Eltel AB.
Bakgrund: VD, Mercuri International Group. 
Vice VD & Head of Advisory Services, BU 
Global Services, Ericsson AB. Vice VD 
Finance & Operational Development, BU Glo-
bal Services, Ericsson AB. Vice VD & Head of 
Business Operations, Ericsson Inc., TX, USA.
Aktieinnehav1: 3 564

Johan Nellbeck
Direktör Packaging Paper
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet. 
Executive MBA, Mgruppen.
Anställd år: 2006
Född: 1964
Andra uppdrag: Styrelseledamot i CEPI 
Eurokraft och FreeForm Packaging AB och 
NINE AB.
Bakgrund: Försäljningschef, Tele2 Stock-
holm. VD, AssiDomän Kraft Products Nordic 
Sales AB. Försäljningschef, AssiDomän 
Scandinavia.
Aktieinnehav1: 10 000

Magnus Wikström
Teknisk direktör (CTO)
Utbildning: Civ ing och teknologie doktor, 
Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. 
Executive MBA, Mgruppen.
Anställd år: 2006 
Född: 1963
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Wallen-
berg Wood Science Center och EcoXpac 
A/S.
Bakgrund: R&D Director Korsnäs AB, Forsk-
ningschef Korsnäs Development, Projektom-
rådeschef STFI.
Aktieinnehav1: 9 000

Henrik Essén Susanne Lithander Magnus Wikström Peter Jhaveri Paulina Ekvall Johan Nellbeck

1 Egna och närståendes aktier per den 22 februari 2017.
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Styrelse
Lennart Holm
Styrelseordförande sedan 2014, styrelsele-
damot sedan 2012, ordförande i investerings-
utskottet, ledamot i ersättningsutskottet
Utbildning: Civ ing kemiteknik, Chalmers tek-
niska högskola, Göteborg.
Född: 1960 
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Axolot 
Solutions AB, Brunkeberg Systems AB, Hamn-
krogen i Helsingborg Holding AB, Nexam Che-
mical Holding AB, Polygiene AB, Tuve Holding 
AB och Vida AB. Styrelseledamot i Holm och 
Gross Holding AB och Preventic Group AB.
Bakgrund: Styrelseordförande och VD i 
Perstorpkoncernen, verksam inom Stora 
Enso samt partner i PAI Partners SAS. 
Aktieinnehav1: 3 000
Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget 
och ledningen, oberoende av bolagets större 
ägare. 

Michael M.F.  Kaufmann
Styrelseledamot sedan 2005, ledamot i 
ersättningsutskottet
Utbildning: MBA-utbildning vid universiteten i 
Stuttgart och Erlangen-Nürnberg.
Född: 1948
Andra uppdrag: VD Frapag Beteiligungs-
holding AG. Styrelseordförande, Frapag 
America, Inc. och HKW Privatstiftung. Vice 
styrelseordförande By Out Europe II.
Bakgrund: Ett antal ledande befattningar inom 
Frantschach/Mondi, Wien, Österrike. 
Aktieinnehav1: 14 250

Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget 
och ledningen, inte oberoende av bolagets 
större ägare.

Andrea Gisle  Joosen
Styrelseledamot sedan 2015
Utbildning: Civ Ek, MSc International Busi-
ness, Copenhagen Business School.
Född: 1964
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Tek-
nikmagasinet AB. Styrelseledamot i Dixons 
Carphone PLC, ICA Gruppen AB, James Har-
die Industries PLC och Mr Green & Co AB.
Bakgrund: VD, Boxer TV Access AB, VD för 
Panasonics verksamhet i Norden/Skandina-
vien, Chantelle och Twentieth Century Fox 
Home Entertainment. Ledande befattningar 
på Johnson & Johnson och Procter & Gam-
ble.
Aktieinnehav1: 1 250
Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget 
och ledningen, oberoende av bolagets större 
ägare.

Bengt Hammar
Styrelseledamot sedan 2014, ledamot i inves-
teringsutskottet
Utbildning: Fil kand och masters inom inter-
nationell ekonomi och politik, Princeton 
University, 
New Jersey, USA.
Född: 1951
Andra uppdrag: Director och senior adviser 
Pöyry Capital Ltd.
Bakgrund: Managing Director, Head of Glo-
bal Forest Products & Packaging på Barclays 

De Zoete Wedd Ltd. Executive Director, Head 
of European Forest Products & Packaging på 
Morgan Stanley & Co. Int. 
Aktieinnehav1: 2 000
Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget 
och ledningen, oberoende av bolagets större 
ägare.

Mikael Hellberg
Styrelseledamot sedan 2014 (samt 2010-
2012), ordförande i ersättningsutskottet, 
ledamot i revisionsutskottet
Utbildning: Ekonomexamen från University of 
Minnesota, USA. Studier vid Handelshögsko-
lan i Stockholm.
Född: 1954
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Deli-
cato Bakverk AB, Berntson Brands AB, FTI 
AB, InHouse Group Sweden AB, Humlegår-
dens Ekolager AB och Stiftelsen Einar Bel-
vén. Styrelseledamot i bl a Fresk Group AB.
Bakgrund: VD på Wasabröd AB, Pripps Bryg-
gerier/Carlsberg Sverige AB, Alcro-Beckers 
AB och Nordenchef Procter & Gamble HABC. 
Styrelseordförande i bl a AB Annas Peppar-
kakor, Björnkläder AB, NCS Colour AB, Wer-
nersson Ost AB, Mobeon AB, Spring Mobile 
AB och Anticimex AB.
Aktieinnehav1: 20 000
Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget 
och ledningen, oberoende av bolagets större 
ägare.

Lennart Holm Michael M.F. Kaufmann Andrea Gisle Joosen 

Bengt Hammar Mikael Hellberg Jan Homan
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Jan Homan
Styrelseledamot sedan 2012 samt ledamot i 
revisionsutskottet
Utbildning: Ekonomistudier, University of 
Commerce, Wien.
Född: 1947
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Frapag 
Beteiligungsholding AG. Styrelseledamot 
i Constantia Flexibles Group, Erste Group 
Bank AG och Slovenska Sporitelna. Chef 
European Aluminium Foil Association.
Bakgrund: VD Constantia Flexibles Group 
samt VD Constantia Teich Group.
Aktieinnehav1: –
Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget 
och ledningen, inte oberoende av bolagets 
större ägare.

Gunilla Jönson
Styrelseledamot sedan 2003 samt ledamot i 
investeringsutskottet
Utbildning: Civ ing och teknologie doktor i 
maskinteknik, Chalmers tekniska högskola, 
Göteborg.
Född: 1943
Andra uppdrag: Seniorprofessor i Förpack-
ningslogistik vid Tekniska fakulteten vid 
Lunds Universitet. Styrgruppsledamot i LUFO 
(Lund University Food Studies). Styrelseleda-
mot i Invest in Skåne AB, ordförande/ledamot 
i olika vetenskapliga programkommittéer och 
bedömningsgrupper samt ledamot i IVA.
Bakgrund: Rektor vid Lunds Tekniska Hög-
skola. Olika direktörs och andra befattningar 
inom SCA Packaging. Forskningsdirektör, 
Förpackningsforskningsinstitutet.
Aktieinnehav1: 3 728
Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget 
och ledningen, oberoende av bolagets större 
ägare.

Kristina  Schauman
Styrelseledamot sedan 2014, ordförande i 
revisionsutskottet
Utbildning: Civ ek, Handelshögskolan i 
Stockholm.
Född: 1965
Andra uppdrag: Styrelseledamot i ÅF AB, 
Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, 
Orexo AB, Apoteket AB, Coor Service Mana-
gement AB och Ellos Group Holding AB och 
BEWi Group AB.
Bakgrund: Diverse finanschefspositioner 
inom Stora Enso, ABB och Investor samt 
ledande befattningar inom OMX AB, Carne-
gie Investment bank och Apoteket AB. 
Aktieinnehav1: 1 000
Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget 
och ledningen, oberoende av bolagets större 
ägare.

Ulrika Gustafsson
Styrelsesuppleant sedan 2016, arbetstagar-
representant PTK
Utbildning: Gymnasieiingenjör Kemi, diverse 
högskolekurser
Född: 1967
Andra uppdrag: Ordförande för Unionenklub-
ben BillerudKorsnäs Gävle. Diverse uppdrag 
för Unionen på regional och central nivå. 
Styrelseledamot i Stiftelsen Korsnäs Sociala 
Fond.
Bakgrund: –
Aktieinnehav1: –
Beroende/oberoende:  Oberoende av led-
ningen och bolagets större ägare, inte obero-
ende av bolaget (anställd).

Nicklas Johansson
Styrelsesuppleant sedan 2016, arbetstagar-
representant Pappers
Född: 1968

Andra uppdrag: ordförande i Pappers avd 
165
Bakgrund: –
Aktieinnehav1: –
Beroende/oberoende: Oberoende av led-
ningen och bolagets större ägare, inte obero-
ende av bolaget (anställd).

Gunnevi Lehtinen Johansson
Styrelseledamot sedan 2016, arbetstagarre-
presentant PTK
Utbildning: Kemistudier vid Åbo Akademi.
Född: 1969
Andra uppdrag: Produktionscontroller inom 
BillerudKorsnäs, förbundsstyrelseledamot i 
Junis. 
Bakgrund: –
Aktieinnehav1: 100 
Beroende/oberoende:  Oberoende av led-
ningen och bolagets större ägare, inte obero-
ende av bolaget (anställd).

Kjell Olsson
Styrelseledamot sedan 2012, arbetstagarre-
presentant Pappers
Född: 1959
Andra uppdrag: Ordförande Pappers Avd 3 
i Gävle. 
Bakgrund: –
Aktieinnehav1: 45
Beroende/oberoende:  Oberoende av led-
ningen och bolagets större ägare, inte obero-
ende av bolaget (anställd).

1 Egna och närståendes aktier per den 22 februari 2017.

Gunilla Jönson Kristina  Schauman Ulrika Gustafsson

Nicklas Johansson Gunnevi Lehtinen Johansson Kjell Olsson
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Riskhantering och 
känslighetsanalys

BillerudKorsnäs riskhantering ska vara en integrerad del av bolagets värdeskapande 
och en viktig strategisk konkurrensfaktor. En effektiv riskhantering bidrar till att 

bolaget på bästa sätt kan genomföra sina strategier och uppnå sina affärsmål. För 
att ytterligare stärka hanteringen har BillerudKorsnäs infört en riskhanteringsmodell 

som bygger på den internationella standarden för riskhantering, ISO 31 000.

BillerudKorsnäs påverkas av den allmänna konjunkturutvecklingen, 
valutaförändringar och andra bolagsspecifika risker och omvärlds-
faktorer. Risker som hanteras väl kan ge positiva effekter medan risker 
som inte hanteras på ett bra sätt kan leda till negativa konsekvenser. 
BillerudKorsnäs mål är att på ett systematiskt sätt identifiera, analysera 
och utvärdera risker som kan ha en inverkan på bolagets uppsatta mål 
samt att agera för att skydda bolaget mot förlust, osäkerhet och ute-
blivna möjligheter. 

Riskarbetet styrs på övergripande nivå av styrelsen och revisions-
utskottet och på en operativ nivå av VD, ledningsgruppen och övriga 
medarbetare. Majoriteten av alla riskanalyser utförs i linjeorganisatio-

nerna, vilka även har ansvaret att hantera riskerna. Signifikanta risker 
rapporteras till ledningsgruppen, som fattar beslut om åtgärder. 

Under året har BillerudKorsnäs infört en EnterPrise Risk Management 
(ERM) process enligt ISO 31 000. Arbetet fokuserar i nuläget på de 
största risker och möjligheter som bolaget har att förhålla sig till samt 
att göra riskhanteringen till en integrerad del av verksamhetsplane-
ringen. Inom ramen för detta arbete har ett antal risker identifierats och 
aktiviteter för att hantera dessa har påbörjats. Väsentliga risker och 
osäkerheter presenteras nedan tillsammans med kortfattad information 
om hur de hanteras. Den övergripande riskhanteringsprocessen enligt 
ERM framgår av illustrationen nedan. 

Riskhanteringsprocess

Strategi- & affärsplanering

Identifiering & värdering av risker

Workshops

Åtgärder  
Aktiviteter

Uppföljning av aktiviteter

Rapportering
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Operativa risker

Risker relaterade till anläggningar

Beskrivning av risker
BillerudKorsnäs har produktionsanläggningar för papper, kartong och 
massa på åtta platser i tre länder. Plötsliga och oförutsedda störningar 
kan påverka respektive anläggnings förmåga att producera enligt 
plan, vilket utöver en direkt finansiell påverkan kan få effekt på kund-
relationer och i förlängningen på företagets konkurrenskraft. 

Riskhantering
Förebyggande arbete för att undvika plötsliga och oförutsedda pro-
duktionsstörningar är prioriterat och bedrivs genom intern planering 
och kontroll, genom oberoende granskningsorgan samt i samarbete 
med försäkringsbolag. Investeringar för att förbättra anläggningarnas 
status genomförs löpande. BillerudKorsnäs försäkrar anläggningarna 
till fullt värde avseende egendom och avbrott.

Kommentar 2016 
En tydlig målsättning för skadeförebyggande arbete relaterat till pro-
duktionsrisker har beslutats och en plan har etablerats för varje pro-
duktionsanläggning. Arbetet stöds av egendomsförsäkringsbolaget. 

En vidareutveckling av befintliga kontinuitetsplaner på produktions-
anläggningarna pågår för att tydliggöra vilka riskminimeringsåtgärder 
som bör prioriteras.

Koncerngemensamma arbetsmetoder håller på att tas fram för att 
minska risken för oförutsedda händelser i samband med investeringar 
och projekt. 

Kostnad för vedråvara 

Beskrivning av risker
Marknadspriset för ved varierar över tiden vilket kan påverka Billerud-
Korsnäs resultat. Priserna påverkas av efterfrågan från massaindustrin, 
vilket betyder att en förändrad produktion för massaindustrin totalt i de 
nordiska länderna kan leda till förändrade kostnader för vedråvara  
på sikt. Övrig användning av exempelvis sågade trävaror och ved som 
förbränningsmaterial, främst i samband med användande av biobräns-
len för el- och värmeproduktion, kan även komma att påverka vedfiber-
priset indirekt. Förändringar i tullavgifter kan också påverka priset för 
importved. 

Även förändringar i transportkostnader har effekt på vedpriset liksom 
på lång sikt politiska beslut om hur skogen som naturresurs bör och får 
nyttjas. 

Riskhantering
Generellt gäller att priser i avtalen med de större leverantörerna 
fastställs periodvis. Detta kan leda till problem med leveranser för 
Billerud Korsnäs om parterna inte kan träffa överenskommelse om 
vilket marknadspris som ska gälla. Kontinuerligt strävas efter att hålla 
logistiken så effektiv som möjligt.

Kommentar 2016
Ytterligare initiativ till att minska logistikkostnader i frakten av ved-
råvara undersöks. För att öka intresset och förståelsen för skogen och 
alla dess värden samt för vad modernt och hållbart skogsbruk innebär 
deltar BillerudKorsnäs i ett antal utbildningsinitiativ för skolungdomar 
i Sverige. 

BillerudKorsnäs ambition är att öka andelen inköp av certifierad ved-
råvara, vilket även kan innebära en ökad risk. 
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Källa: BillerudKorsnäs

Ny teknologi och ändrade konsumtionsbeteenden 

Beskrivning av risker
Nya teknologier och produkter kan leda till en minskad efterfrågan 
på förpackningspapper. Till dessa risker hör bland annat förändrade 
eller förbättrade metoder för att återvinna plast och lägre priser på 
återvunnen plast. Det finns också risker kopplade till väsentliga föränd-
ringar i hantering av frakt av matvaror samt ändrade beteenden och 
preferenser hos konsumenterna. I förlängningen kan dessa risker leda 
till omstrukturering av förpackningsbranschen, minskade intäkter och 
förlust av nyckelpersoner och visionärer inom företaget. 

Riskhantering
Ett av BillerudKorsnäs strategiska områden för att nå lönsam tillväxt är 
att arbeta med en expansion i värdekedjan. Det innebär att Billerud-
Korsnäs satsar stort på att interagera med spelare längre fram i 

förpackningens värdekedja. Det görs genom samarbetsprojekt med 
varumärkesägare inom till exempel livsmedel. På detta sätt lär sig 
Billerud Korsnäs om framtidens krav på förpackningen och kan där-
efter vidareutveckla sitt erbjudande. BillerudKorsnäs dotterbolag Nine 
har dessutom hela sin konsultverksamhet inriktad mot förpacknings-
relaterad innovation för varumärkesägare inom snabbrörliga konsu-
mentprodukter.

Kommentar 2016
Under året har bolaget börjat arbeta strukturerat med konsument-
insikter och bolaget sammanställde en rapport om hur globala 
makrotrender påverkar verksamheten. Bolaget har fortsatt satsningen 
på innovation genom att ytterligare utöka antalet anställda och projekt 
inom forsknings- och utvecklingsorganisationen. 
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Konkurrens

Beskrivning av risker
En ständigt närvarande risk är ökad konkurrens på BillerudKorsnäs 
befintliga marknader. Det kan ske genom att befintliga aktörer agerar 
mer aggressivt än tidigare, till exempel som en följd av kapacitets-
utökningar, eller genom att nya aktörer kommer in på marknaden. 

 Riskhantering 
BillerudKorsnäs strategi för att minimera inverkan av ökad konkurrens 
på sina befintliga marknader är att kontinuerligt förbättra sin egen kon-
kurrenskraft. Detta görs genom effektivitetsarbete samt genom vidare-
utveckling av produktionsstrukturen. Därtill positionerar bolaget sina 

produkter i segment där det krävs en större insats, både ekonomiskt 
och kunskapsmässigt, för att konkurrera. 

 Kommentar 2016 
Under året har BillerudKorsnäs fattat två större investeringsbeslut 
som långsiktigt kommer stärka bolagets konkurrenskraft väsentligt, 
nämligen beslutet om investeringen i en ny kartongmaskin i Gruvön 
samt beslutet om att investera i Skärblackas MG-pappersproduktion. 
Bolaget arbetar kontinuerligt med marknadsanalys för att fatta beslut 
baserade på rätt omvärldsbild.

Politisk och regulatorisk risk

Beskrivning av risker
BillerudKorsnäs verksamhet kan påverkas av olika politiska beslut och 
lagstiftningsåtgärder till exempel inom områdena skogsbruk, forsk-
ningspolitik, miljöpolitik, handelspolitik, transportpolitik, energipolitik 
och återvinningsfrågor. Politiska beslutfattares förståelse för skogs och 
förpackningsindustrin är av avgörande betydelse för BillerudKorsnäs 
utvecklingsmöjligheter. Risken finns att lagstiftarna missförstår bran-
schen eller att de enbart fokuserar på en del av värdekedjan. 

Riskhantering
BillerudKorsnäs avdelning för Hållbarhet & Public Affairs har ansvar för 
bolagets dialog med beslutsfattare inom relevanta områden. Fokus lig-
ger på politiska processer i Sverige och inom EU. Avdelningen bevakar 
utvecklingen, identifierar frågor av särskild vikt för BillerudKorsnäs och 

agerar på lämpligt sätt i dessa enskilda frågor. Ofta sker dialogen med 
beslutsfattare tillsammans med eller i alla fall koordinerat med andra 
aktörer med samma intressen som BillerudKorsnäs, till exempel inom 
svenska Skogsindustrierna eller i de två Brysselbaserade bransch-
föreningarna CEPI och ACE. 

Kommentar 2016
Under året har arbete bedrivits inom ett antal politiska områden. En 
process av stor potentiell betydelse för förpackningsindustrin och där 
BillerudKorsnäs varit särskilt aktivt, framförallt i samarbete med ACE, 
vätskekartongindustrins branschorganisation, är uppdateringen av 
EU’s lagstiftning på avfallsområdet, det så kallade cirkulära-ekonomi- 
paketet.

Etablering på nya marknader

Beskrivning av risker
Det finns flera typer av risker kopplade till etablering på nya marknader. 
BillerudKorsnäs kan exempelvis sakna tillräcklig förståelse för den 
lokala kulturen och/eller ha otillräcklig kunskap om lokal lagstiftning 
och affärskoder. Hit hör också risken att det kan råda brist på lokal 
yrkesexpertis samt vara svårt att hitta och rekrytera skickliga medar-
betare. Ytterligare risker är den för brist på kunskap om lokala avtal 
och risken att det tar lång tid för nyanställda att lära sig BillerudKorsnäs 
företagskultur. Sammantaget kan dessa risker leda till att Billerud-
Korsnäs inte uppfyller krav och förväntningar från hemmamarknaden, 
riskerar högre kostnader för etablering, böter, juridiska kostnader,  
skadat rykte, lägre intäkter än förväntat på den lokala marknaden  
samt förlust av kunder.

Riskhantering
BillerudKorsnäs har en process för att etablera sig i nya marknader. 
Processen innehåller en riskbedömning av väsentliga faktorer som kan 
påverka affärsläget. BillerudKorsnäs anställer lokal kompetens och 
använder sig av externa experter för att säkerställa tillräcklig kunskap 

om de lokala förutsättningarna samt att lagar och regler efterföljs.  
BillerudKorsnäs har en uppförandekod som omfattar samtliga 
anställda. För att tydliggöra och förankra uppförandekoden genomför 
BillerudKorsnäs regelbundna internutbildningar. Koden beskriver de 
anställdas skyldigheter och rättigheter. Anställda kan anmäla miss-
tänkta oegentligheter och handlingar som bryter mot uppföranande-
koden via BillerudKorsnäs visselblåsarfunktion. BillerudKorsnäs har 
utbildningar i Antibribery och Preventing Anti Competitive Practices 
som medarbetarna på de lokala kontoren skall genomgå.

Kommentar 2016
Under året har fokus lagts på att betona BillerudKorsnäs företagskultur 
för anställda runt om i världen. Även BillerudKorsnäs högsta ledning 
har varit mycket aktiv och synlig i detta arbete. Bolaget har sett över 
regelefterlevnaden i anställningsavtalen med nyrekryterade, lokala 
medarbetare. Under året lanserades en utbildning avseende Prevent-
ing Anti Competitive Practices som medarbetarna på lokalkontoren 
genomgått. Uppföljning av att medarbetarna genomgför utbildningen 
görs löpande.
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Produktsäkerhet

Beskrivning av risker
BillerudKorsnäs producerar material för ett stort antal förpackningar 
på kort tid. Detta gör produktsäkerhetsfrågor och skadeståndskrav 
för försummelse (till exempel vad gäller förorening av livsmedel eller 
dryck, skador som orsakats av förpackningsläckage, etc.) till en risk. 
Det kan leda till reklamationskostnader, skadat rykte, förlorat kund-
förtroende, lägre intäkter, tillbakadragna konsumentprodukter och 
juridiska omkostnader.

Riskhantering
Riskhanteringen omfattar kvalitetskontroller under produktion av för-
packningsmaterialet och av färdig vara samt systematisk uppföljning 

av rapporterade avvikelser både hos kunder och i produktion. Billerud-
Korsnäs kontrollerar också sin exponering för denna risk med hjälp av 
försäkring och via avtal med kunder och förpackningspartners.

Kommentar 2016
Under året har fokus legat på att bygga upp en bättre förståelse för hur 
riskexponeringen mot kvalitetsproblem ser ut inom respektive affärs-
område. En riskanalys har genomförts och baserat på utfallet kommer 
lämpliga åtgärder att vidtas för att följa upp och hantera identifierade 
risker och möjligheter.

Strategigenomförande

Beskrivning av risker
Ett ineffektivt genomförande av strategiska planer, felaktiga inves-
teringsbeslut och misslyckande i att få medarbetarna med sig i den 
strategiska inriktningen kan leda till gradvis minskande intäkter och 
lönsamhet samt belasta balansräkningen. Felriktade investeringar kan 
resultera i omedelbara, stora och/eller långvariga förluster, minskat 
investeringsutrymme, skadat rykte och ökad kapitalkostnad.

Riskhantering
BillerudKorsnäs bedriver en löpande utvecklingsprocess för koncern-
strategier där förbättringsområden definieras, prioriteras och analy-
seras. Alternativa scenarion utvärderas finansiellt, för att tydliggöra 

effekter, möjligheter och risker med olika vägval. Beslut om justerad 
inriktning utgör i nästa steg ramverk för planering och genomförande  
i företagets olika organisatoriska enheter. Löpande uppföljning av  
aktivitetsplaner för viktigare strategiska initiativ görs för att säkra 
genomförande i enlighet med beslutade målsättning.

Kommentar 2016
Stort fokus låg under 2016 på analyser kopplade till den föreslagna 
investeringen i ny kartongmaskin i Gruvön vilken beslutades under 
december månad. Se också andra riskhanteringsområden med kopp-
ling till vår operativa verksamhet för löpande utvärdering av olika fakto-
rer med påverkan på våra koncernstrategier. 

Energiprisrisk

Beskrivning av risker
BillerudKorsnäs förbrukar el, biobränslen, olja och gasol, dessa energi-
produkter utgör en väsentlig del av tillverkningskostnaden. Ökade 
energipriser resulterar i ökade rörelsekostnader och påverkar rörelse-
resultatet negativt. 

Störst påverkan på energikostnaden har elpriset i elområde STO (SE3) 
men även i LUL (SE1) och HEL (Fi) finns produktionsenheter med viss 
elprisrisk. Totalt förbrukar bolaget cirka 3,1 TWh/år varav 1,4 TWh/år är 
produktion i egna mottrycksanläggningar och 1,7 TWh/år köps in.

Riskhantering
BillerudKorsnäs har en total självförsörjningsgrad av el på knappt 50%. 
I princip all egen elproduktion är biobränslebaserad och kostnaden för 
den egna elproduktionen följer biobränsleprisets utveckling.

Bolaget tecknade i maj 2007 ett tioårigt försörjningsavtal för elleve-
ranser till fast pris med Vattenfall. Avtalet omfattar grundkraft om cirka 
0,4 TWh per år under perioden 2008 till 2017. Utöver det säkras elkost-

naden genom finansiell elhandel med standardkontrakt på NASDAQ. 
Handelsstrategin är att köpa finansiella kontrakt motsvarande merpar-
ten av den fysiska volym som är exponerad mot spotpriset. Handels-
takten är linjär och påbörjas tre år innan leverans. 

Bolaget arbetar även aktivt med energieffektiviseringar.

Kommentar 2016
Under 2016 uppgick den totala elförbrukningen till cirka 3,10 (3,14) 
TWh, varav egen produktion svarade för cirka 47% (44%), grundkraft 
till fast pris för cirka 14% (14%) och inköp till spotpris för cirka 39% 
(42%). Vid slutet av året uppgick de finansiella säkringarna för elinköp 
som exponeras mot spotpriset till:

År 2017 74%

År 2018 52%

År 2019 35%

Risker relaterade till anställda

Beskrivning av risker
Tillgång till kompetenta och motiverade medarbetare samt ledare är  
en förutsättning för att uppnå de mål som BillerudKorsnäs satt upp.

Kostnad för personal utgör den näst största kostnadsposten.

Riskhantering
BillerudKorsnäs arbetar löpande med att hantera kompetensväxling 
och generationsskifte. För att säkerställa rätt kompetens behöver bola-
get attrahera rätt kompetens. För att undvika ett kompetensglapp på 
sikt arbetar BillerudKorsnäs redan idag med att stärka sitt varumärke 
som arbetsgivare. 

Lönekostnaden styrs främst av gällande kollektivavtal samt löneskatter 
och andra relaterade lagar och regler.

Kommentar 2016
Bemanningsplaner pågår kontinuerligt. Ett förnyat traineeprogram 
startades 2016. Två stora investeringsprojekt beslutades under 2016 
med stora krav på kompetensväxling, kompetensutveckling samt 
rekrytering.

BillerudKorsnäs arbetar även med Employer Branding som syftar till att 
profilera företaget som en attraktiv arbetsgivare.
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Miljöpåverkan och förnyelse av tillstånd

Beskrivning av risker
BillerudKorsnäs produktion av papper, kartong och massa resulterar  
i utsläpp till vatten och luft. Tillverkningen ger dessutom upphov till  
buller och betydande mängder avfall. 

Koncernens verksamhet regleras av en omfattande miljölagstiftning 
och kräver tillstånd för att få bedrivas. Tillstånden ger produktions-
enheterna rätt att producera en viss mängd massa, papper och/eller 
kartong men innehåller också tvingande villkor avseende bland annat 
utsläpp till vatten och luft, buller samt avfalls- och kemikaliehantering.

I Sverige krävs tillstånd enligt Miljöbalken. I övriga EU gäller liknande 
regler. De svenska verksamhetstillstånden beviljas av mark- och miljö-
domstolar efter en omfattande rättslig prövning där statens intressen 
bland annat bevakas av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Av läm-
nad dom framgår vilka investeringar som krävs till skydd för människa 
och miljö för att få ta tillståndet i anspråk.

Produktionsenheterna måste söka nya tillstånd för att få öka produk-
tionen eller inför stora investeringar. Mindre investeringar/förändringar 
hanteras genom ett enklare anmälningsförfarande. Myndigheterna kan 
på eget initiativ begära omprövning av verksamhetstillstånden. Det 
sker dock mycket sällan.

Överskridande av tillståndsgränser eller villkor kan medföra straff-
ansvar till exempel i form av miljösanktionsavgifter. Allvarligare brott, 
exempelvis brott mot vissa tillståndsvillkor, lämnas vidare till åklagare. 
Fällande domar kan medföra personligt straffansvar för berörd perso-
nal eller företagsboter på betydande belopp. 

I Sverige sker tillsynen genom att länsstyrelsen avdelar kvalificerade 
handläggare som löpande granskar att tillstånd, villkor och all generellt 
gällande miljölagstiftning följs. 

EUs industriemissionsdirektiv som infördes i svensk lagstiftning under 
2013 innebär att gemensamma branschvisa utsläppsgränser i hela 
EU etablerats. Utsläppsgränserna sätts utifrån vad som anses möjligt 
att nå med bästa tillgängliga teknik. Ingen hänsyn tas till lokala förhål-
landen. Under 2014 antogs ett branschspecifikt referensdokument 
(BREF) under Industriemissionsdirektivet (IED). Referensdokumentet 
innehåller sameuropeiska värden på begränsningar av emissioner 
(BAT-AELs) som blir juridiskt bindande i oktober 2018. BillerudKorsnäs 
beaktar dessa krav i investeringsplanerna.

Miljölagstiftningen ställer även krav på att den verksamhetsutövare 
som orsakat en miljöskada har ett strikt och solidariskt ansvar att 
avhjälpa den skada som uppkommit. För BillerudKorsnäs svenska  
produktionsenheter är frågan om förorenad mark mest aktuell. 

Enheterna är i olika omfattning ålagda att utreda berörda områden  
där verksamhet bedrivs eller har bedrivits. Beroende på resultatet av 
genomförda undersökningar kan krav på efterbehandling ställas.  
En påträffad markförorening måste anmälas till länsstyrelsen som  
därefter beslutar om avhjälpande åtgärder.

Vid en nedläggning av en verksamhet eller delverksamhet ska området 
återställas och kostnader för efterbehandling av området blir då aktuellt. 
BillerudKorsnäs kan även åläggas att utreda eller sanera markförore-

ningar på fastigheter som bolaget inte längre äger eller bedriver verk-
samhet på.

Slutligen påverkas koncernen av olika ekonomiska styrmedel inom 
miljöområdet såsom energiskatter, handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser, kväveoxidavgifter och avfallsskatter som kan ge både 
intäkter och utgifter. Framtida regeländringar kan komma att påverka 
BillerudKorsnäs omsättning och resultat.

Riskhantering
Miljöstandarden i BillerudKorsnäs produktionsenheter är hög till följd av 
ett kontinuerligt arbete sedan många år. Samtliga produktionsenheter 
har certifierade ledningssystem för miljö och kvalitet samt i Sverige även 
för energi. På enheterna finns miljöfunktioner som ansvarar för kontak-
ter med tillsynsmyndigheterna. Miljöansvaret i de olika produktions-
enheterna ligger i linjeorganisationerna. 

De olika produktionsenheterna samverkar i ett miljönätverk. De 
anställda inom BillerudKorsnäs har utbildats i grundläggande miljö-
kunskap vilket också utgör en del av utbildningen för nyanställda. 
Nyckelpersoner får en djupare miljöutbildning för att kunna hantera 
miljöfrågorna löpande. Vid behov förs tänkbara miljöinvesteringar upp 
i koncernens investeringsplanering. 

BillerudKorsnäs arbetar aktivt i värdekedjan med att reducera klimat-
påverkan från utsläpp av växthusgaser. Detta sker genom minskad 
användning av fossila bränslen i produktionen, effektivare transporter 
och energianvändning samt genom att tillverka produkter som är base-
rade på förnybart material och kan ersätta material som orsakar större 
utsläpp.

Kommentar 2016
För att transparent ge möjlighet till alla intressenter att värdera verksam-
heten i BillerudKorsnäs fortsatte bolaget att låta externa oberoende 
organisationer granska och rangordna miljö- och klimatarbetet liksom 
hållbarhetsarbetet i sin helhet. Bolaget anlitade också experter för livs-
cykelanalyser och öppen redovisning av miljöprestanda för ett urval av 
bolagets produkter. 

Miljöarbetet på produktionsanläggningarna var fortsatt omfattande, 
till stor del med koppling till de produktionsökningar och stora investe-
ringar som det beslutats om. Ett exempel var att intrimning av den nya 
massaproduktionen i Rockhammar påbörjades, med förväntningar om 
väsentligt lägre energibehov. Gruvöns Bruk fick ett nytt verksamhets-
tillstånd av Mark- och miljödomstolen i november. Tillståndet gäller fort-
satt drift av bruket och hamnen samt att produktion ökas till 500 000 
årston blekt eller oblekt sulfatmassa, 320 000 årston fluting (och den 
NSSC-massamängd som därtill krävs) samt 550 000 årston kraftpapper 
och kartong. Vidare medges rätt att uppföra en ny kartongmaskin och 
genomföra nödvändiga följdinvesteringar. Domen innehåller också 22 
slutliga villkor och två provisoriska föreskrifter. Utsläpp till vatten, buller 
och hantering av brandvatten sätts på prövotid. Redovisning skall ske 
två år efter uppstart.
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Finansiella risker
Nedan beskrivs BillerudKorsnäs policys vad gäller finansiell riskhantering vilka överensstämmer med de policys som antagits före och under 2016.

Valutarisk – transaktionsexponering

Beskrivning av risker
Transaktionsexponering är risken för att ändrade valutakurser för 
exportintäkter och importkostnader påverkar BillerudKorsnäs rörelse-
resultat och anläggningstillgångars anskaffningsvärde negativt. Koncer-
nens nettovalutaexponering är betydande och fördelar sig i huvudsak 
på valutorna USD, EUR och GBP. Huvuddelen av rörelsekostnaderna är 
dock i SEK. Undantag utgörs främst av produktionskostnader i Finland 
och Storbritannien, fraktkostnader och kostnader för importerad ved-
råvara och kemikalier som huvudsakligen påverkas av EUR och USD.

Riskhantering
För att reducera konsekvenserna av valutaexponeringen kan koncernen 
säkra ett prognostiserat nettoflöde i utländska valutor. I den av styrelsen 
fastställda finanspolicyn anges riktlinjer för valutasäkring, vilket inne-
bär att mellan 0 till 80% av nettoflödet den närmaste 15-månadersperi-
oden kan säkras. Kurssäkring utöver detta ska beslutas av styrelsen. 

Affärsområdenas huvudmål är bruttomarginalen (EBITDA, %) och 
uppföljning av rörelsemarginalen, som mäts exklusive resultateffekter 
från valutasäkringen av valutaflödena. Resultateffekter från valutaför-
ändringar i rörelsekapitalet hanteras på koncernnivå och matchas mot 
motsvarande resultat för valutasäkringen.

Kommentar 2016
Vid slutet av 2016 uppgick valutakontrakten som ännu inte resultat-
avräknats nominellt till MSEK 4 562 (2 672). Dessa kommer att resultat-
avräknas 2017 och 2018. Nettovalutaflöden, exklusive valutaflöden till 
följd av investeringen i en kartongmaskin vid Gruvöns produktions-
enhet, beräknas under 2017 att uppgå till cirka MSEK 6 400 (6 400). 

Av prognostiserade nettoflöden närmaste 15-månadersperioden i 
EUR, USD och GBP var vid årsskiftet 76%, 66% respektive 6% säkrat.

Marknadsvärdet på BillerudKorsnäs utestående valutakontrakt per 
den 31 december 2016 var MSEK –60 (117). 

Nominellt belopp på valutaderivat 2016 2015

MEUR 377 229

MUSD 201 141

MGBP 4 4

Marknadsvärdering av valutaderivat, MSEK

Valutaterminskontrakt –60 117

Valutarisk – omräkningsexponering

Beskrivning av risker
Omräkningsexponering är den risk som BillerudKorsnäs är exponerad 
för vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat- och balans-
räkningar till SEK.

Riskhantering
BillerudKorsnäs har tillgångar i utländsk valuta främst genom ägandet 
av tillgångar i Finland, Storbritannien och USA.

Kommentar 2016
Det sysselsatta kapitalet i utländsk valuta uppgick per 31 december 
2016 till MSEK 970 ( 787), varav MSEK 1 517 (1 430) finansierats med 

eget kapital. Ingen säkring av nettotillgångar sker för närvarande 
genom upptagande av lån i annan valuta än SEK.

MSEK Sysselsatt kapital Nettolåneskuld Nettotillgångar

GBP 148 7 141

EUR 867 –448 1 315

USD –25 –55 30

Övriga valutor –20 –51 31

Summa 970 –547 1 517
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Finansieringsrisk

Beskrivning av risker
Finansieringsrisken utgörs av att finansiering inte kan erhållas, eller 
erhålls endast till kraftigt ökad kostnad. Tillgången till ytterligare finan-
siering påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, den 
generella tillgången på krediter samt BillerudKorsnäs kreditvärdighet 
och kreditkapacitet. Vidare är tillgången till ytterligare finansiering 
beroende av att kunder, leverantörer och långivare inte får en negativ 
uppfattning om BillerudKorsnäs lång- och kortsiktiga ekonomiska 
utsikter. Störningar och osäkerhet på kapital- och kreditmarknaderna 
kan även begränsa tillgången till det kapital som krävs för att bedriva 
verksamheten. 

Riskhantering
För att säkerställa att koncernen i alla lägen har tillgång till extern finan-
siering ska finansavdelningen tillse att kreditlöften, korta såväl som 
långa, finns tillgängliga. Kostnadseffektivitet inom givna ramar ska 
eftersträvas. Finansavdelningens agerande regleras i finanspolicyn 
som revideras årsvis.

Långivarbasen ska även vara rimligt diversifierad för att inte vara alltför 
beroende av enskilda finansieringskällor. Återbetalningsstrukturen på 
koncernens lån ska anpassas så att låneförfall fördelas jämnt över peri-

oden. Bolaget har även som målsättning att tillgången till likviditet över 
kommande 12 månader ska överstiga utnyttjandet minst 1,2 gånger. 

Kommentar 2016
Finansieringsmöjligheterna för koncernen har under 2016 varit fortsatt 
mycket goda, med en bra likviditet på både certifikat- och obligations-
marknaden. 

BillerudKorsnäs har en syndikerad kreditfacilitet på MSEK 5 500  
som förfaller i juni 2019. Kreditfaciliteten var outnyttjad vid årets slut. 
BillerudKorsnäs räntebärande nettoskuld uppgick per den 31 decem-
ber 2016 till MSEK 3 884 (4 979). Under 2016 har delar av låneskulden 
amorterats eller återbetalats till följd av goda kassaflöden. Av den 
räntebärande låneskulden var MSEK 1 142 kortfristig, vilket var en 
minskning med MSEK 226 under året. Vid årets slut hade företags-
obligationer på totalt MSEK 400 och företagscertifikat på totalt MSEK 
349 återbetalats jämfört med årets början. Samtidigt hade ytterligare 
bilaterala lån på totalt MSEK 400 tagits upp under året. Den långfristiga 
räntebärande låneskulden uppgick vid årets slut till MSEK 2 687, varav 
MSEK 1 145 har förfall år 2019 eller senare.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i not 25.

Ränterisk

Beskrivning av risker
Ränterisken utgörs av den resultateffekt som en ränteförändring med-
för. Hur snabbt en trendmässig ränteförändring får effekt på resultatet 
beror på lånens och placeringarnas räntebindningstid.

Riskhantering
Koncernen använder derivat för hantering av ränterisken. Den genom-
snittliga räntebindningstiden (durationen) ska för hela låneportföljen 
vara mellan 1 och 36 månader. För ett enskilt lån eller ränteswap får 
räntebindningstiden inte överstiga 10 år. Styrelsen kan dock besluta 
om längre räntebindning. För att nå normen används räntederivat, före-
trädesvis ränteswappar och lån med fast ränta. Prisrisk definieras som 
den resultateffekt en förändring i pris på utestående kapitalinstrument 
kan ge. Finansiella investeringar görs med kort räntebindning och  
ränterisken för investeringar är därmed begränsad.

Kommentar 2016
Om koncernens hela låneportfölj löper med rörlig ränta skulle resultat-
effekten på ett år av en ränteförändring med 1 procentenhet bli MSEK 
38 (44) beräknad på den totala räntebärande skulden MSEK 3 829 vid 
årsskiftet.

Koncernens genomsnittliga räntebindningstid var 25 månader (32) 
vid årsskiftet. Minskningen i räntebindningstid beror framförallt på att 
skuld med lång räntebindningstid har återbetalats. En ränteförändring 
med 1 procentenhet ger en resultateffekt på MSEK 28 (25) på årsbasis 
med nuvarande räntebindningstid.

Nominellt belopp på räntederivatinstrument, MSEK 2016 2015

Ränteswappar:

Löptid kortare än 1 år 1 400 – 

Löptid 1–2 år 700 1 400

Löptid längre än 2 år 535 1 261

Summa 2 635 2 661

Marknadsvärdering av räntederivatinstrument, MSEK  

Ränteswappar –51 –66

Nominellt belopp lån med fast ränta

Löptid längre än 2 år 0 500

Finansiell kreditrisk

Beskrivning av risker
Med kreditrisk avses bland annat att en motpart i en finansiell transak-
tion inte kan fullfölja sina åtaganden. Om BillerudKorsnäs åtgärder för 
att minimera kredit- och motpartsrisk inte är tillräckliga kan detta få en 
negativ effekt på BillerudKorsnäs finansiella ställning och resultat.

Riskhantering
För att minska kredit- och motpartsrisken har BillerudKorsnäs finans-
policy definierat hur stor motpartsrisk som accepteras bland annat 
utifrån motpartens rating. BillerudKorsnäs har också ISDA-avtal med 
relevanta banker.

Vid beräkning av kreditrisker inkluderas även positiva resultateffekter 
på derivatkontrakt med motpart. BillerudKorsnäs maximala kreditrisk-
exponering motsvaras av de finansiella tillgångarnas verkliga värden 
enligt not 25.

Kommentar 2016
Vid årsskiftet uppgick den totala nettokreditexponeringen till MSEK 
677 (588).
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Kundberoende och kundkreditrisk

Beskrivning av risker
BillerudKorsnäs har cirka 2 000 kunder och förpackningspartner i mer 
än 100 länder, varav de fem största kunderna svarar för cirka en tredje-
del av koncernens omsättning. Om BillerudKorsnäs inte kan leva upp 
till ställda krav från sina största kunder samt om kunder inte fullgör sina 
betalningsåtaganden kan det påverka BillerudKorsnäs negativt.

Riskhantering
Kunderna utgörs främst av tillverkare av förpackningar där kundrelatio-
nen oftast är långvarig. I ökad utsträckning erbjuder BillerudKorsnäs 
förpackningslösningar direkt till slutkunder och varumärkesägare. 
Genom att utöka kundbasen kan BillerudKorsnäs minska sitt beroende 
av ett fåtal kunder.

Kreditgivningen till kunderna varierar beroende på marknad och pro-
dukt. Koncernen har utvecklat riktlinjer som styr hanteringen av kund-
krediter där grundprincipen är att försäkra alla kundkrediter som är 
möjliga att försäkra. Undantag görs för vissa större kunder med långa 

relationer samt köpare av vedråvara. På vissa marknader där det inte 
finns möjlighet att försäkra kundkrediter används istället remburser, 
förskottsbetalningar eller bankgarantier för att säkerställa betalningar.

Kommentar 2016
Kundfordringarna uppgick till MSEK 2 612 (2 512) per 31 december 
2016. I snitt uppgick kundfordringar till MSEK 2 575 (2 649) under 2016, 
vilket motsvarar en genomsnittlig kundkredittid om cirka 43 dagar (44). 
Kundförluster uppgick under 2015 till MSEK –7 (–1). 

Åldersanalys, kundfordringar

Koncernen, MSEK 2016 2015

Avsättning vid årets början 50 44

Reservering för befarade kundförluster 1 7

Konstaterade kundförluster –7 –1

Avsättning vid årets slut 44 50

Åldersanalys, kundfordringar

2016 2015

Koncernen, MSEK Brutto Nedskrivning Netto Brutto Nedskrivning Netto

Ej förfallna kundfordringar 2 255 – 2 255 2 094 – 2 094

Förfallna kundfordringar 0–30 dagar 322 – 322 357 –2 355

Förfallna kundfordringar >30–90 dagar 29 –1 28 25 –1 24

Förfallna kundfordringar >90–180 dagar 5 –3 2 9 –5 4

Förfallna kundfordringar >180–360 dagar 12 –7 5 11 –7 4

Förfallna kundfordringar >360 dagar 33 –33 – 66 –35 31

Summa 2 656 –44 2 612 2 562 –50 2 512

Känslighetsanalys
Påverkan på resultat före skatt

Variabel Förändring MSEK

Försäljningsvolym +/– 10% +/–900

Växelkurser, SEK1 +/– 10% -/+640

Fiberpris +/– 10% –/+700

Elpris2 +/– 10% –/+40

Låneränta3 +/– 1 procentenhet –/+28

1 Exklusive effekt av valutasäkringar.
2 Exklusive effekt av elprissäkringar.

3 Exklusive effekt av räntesäkringar.

Rörelsekostnadernas fördelning, %

 Fiber (ved och extern massa), 34

 Kemikaler, 9

 Leveranskostnader, 10

 Energi, 4

 Övriga rörliga kostnader, 5

 Personalkostnader, 17

 Avskrivningar, 8

 Övriga fasta kostnader, 13
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Resultaträkning för koncernen
MSEK Not 2016 2015

Nettoomsättning 2 21 657 21 814
Övriga rörelseintäkter 3 155 594
Summa rörelsens intäkter 21 812 22 408

Rörelsens kostnader
Förändringar av varulager 300 –214
Råvaror och förnödenheter –10 457 –10 597
Övriga externa kostnader 4 –4 574 –4 421
Personalkostnader 5, 26 –3 474 –3 167
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar 11, 12 –1 561 –1 417
Resultatandel i intressebolag 15 –1 –6
Summa rörelsens kostnader –19 767 –19 822

Rörelseresultat 2, 6 2 045 2 586

Finansiella poster 7
Finansiella intäkter 45 24
Finansiella kostnader –153 –199
Finansnetto –108 –175

Resultat före skatt 1 937 2 411
Skatt 9 –419 –443
Årets resultat 1 518 1 968

Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 518 1 811
Innehav utan bestämmande inflytande – 157
Årets resultat 1 518 1 968

Resultat per aktie, SEK 10 7,33 8,75
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 10 7,31 8,73

Redovisad utdelning per aktie framgår av not 18 och 19.

Rapport över totalresultat för koncernen
MSEK Not 2016 2015

Årets resultat 1 518 1 968

Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner –12 –28
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till periodens resultat 3 6
Summa poster som inte kan omföras till periodens resultat –9 –22

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 53 –67
Periodens omräkningsdifferenser som har omförts till årets resultat – –15
Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 59 477
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat –43 –21
Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 23 –65
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till årets resultat 53 206
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat –17 –31
Summa poster som har eller kan omföras till periodens resultat 128 484

Årets totalresultat 1 637 2 430

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 637 2 278
Innehav utan bestämmande inflytande – 152
Årets totalresultat 1 637 2 430

Finansiella rapporter
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Balansräkning för koncernen
MSEK Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR 1, 25

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 2 335 2 384

Materiella anläggningstillgångar 12 14 937 14 812

Andelar i intressebolag och joint ventures 15 8 13

Övriga innehav 16 1 343 1 289

Uppskjutna skattefordringar 9 67 21

Långfristiga fordringar på intressebolag 14 15 11

Långfristiga fordringar 6 7

Summa anläggningstillgångar 18 711 18 537

Omsättningstillgångar

Varulager 17 3 142 2 842

Skattefordringar 16 15

Kundfordringar 2 612 2 512

Fordringar på intressebolag – 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 166 215

Övriga fordringar 499 768

Likvida medel 27 708 188

Summa omsättningstillgångar 7 143 6 546

Summa tillgångar 25 854 25 083

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 25

Eget kapital 18

Aktiekapital 1 537 1 537

Övrigt tillskjutet kapital 4 484 4 484

Reserver 645 517

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 6 355 5 715

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 13 021 12 253

Innehav utan bestämmande inflytande 1 165

Summa eget kapital 13 022 12 418

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 22 2 687 3 027

Avsättningar för pensioner 20 778 783

Övriga avsättningar 21 252 45

Uppskjutna skatteskulder 9 3 410 3 186

Summa långfristiga skulder 7 127 7 041

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 22 1 142 1 368

Leverantörsskulder 3 049 2 679

Skulder till intressebolag 5 24

Skatteskulder 15 41

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 1 091 982

Övriga skulder 317 416

Avsättningar 21 86 114

Summa kortfristiga skulder 5 705 5 624

Summa skulder 12 832 12 665

Summa eget kapital och skulder 25 854 25 083
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Förändringar i koncernens eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK Not
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Omräk-

ningsreserv

Verkligt 
värde  

reserv
Säkrings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel och 

årets resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande  

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital  
2016-01-01 18 1 537 4 484 48 530 –61 5 715 12 253 165 12 418

Årets totalresultat 53 16 59 1 509 1 637 1 637

Utdelning till moder bolagets 
aktieägare –880 –880 –880

Utdelning till innehav utan 
bestämmande inflytande –164 –164

Aktierelaterade ersättningar 
som regleras med eget 
kapitalinstrument, IFRS 2 11 11 11

Utgående eget kapital  
2016-12-31 1 537 4 484 101 546 –2 6 355 13 021 1 13 022

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK Not
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Omräk-

ningsreserv

Verkligt 
värde  

reserv
Säkrings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel och 

årets resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande  

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital  
2015-01-01 18 1 537 4 484 125 74 –171 4 566 10 615 89 10 704

Årets totalresultat –77 456 110 1 789 2 278 152 2 430

Utdelning till moderbolagets 
aktieägare –651 –651 –651

Utdelning till innehav utan 
bestämmande inflytande –76 –76

Aktierelaterade ersättningar 
som regleras med eget 
kapitalinstrument, IFRS 2 11 11 11

Utgående eget kapital 
2015-12-31 1 537 4 484 48 530 –61 5 715 12 253 165 12 418
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Kassaflödesanalys för koncernen
MSEK Not 2016 2015

Den löpande verksamheten 27

Resultat efter finansiella poster 1 937 2 411

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 754 1 043

Betald skatt –285 84

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 406 3 538

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Ökning (–)/minskning (+) av varulager 330 206

Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar –285 –229

Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder 291 143

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 742 3 658

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –42 –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 565 –1 672

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 9

Förvärv av dotterbolag 33 –6 –

Försäljning av dotterbolag 34 – 941

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar1 –38 –38

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 647 –760

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 2 095 2 898

Finansieringsverksamheten

Förändring av räntebärande fordringar 2 –

Upptagna lån 800 580

Amortering av låneskuld –1 364 –3 267

Utdelning –880 –651

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande –165 –76

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 607 –3 414

Periodens kassaflöde 488 –516

Likvida medel vid årets början 188 737

Omräkningsdifferens i likvida medel 32 –33

Likvida medel vid årets slut 708 188

1 Avser främst övriga innehav.
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Resultaträkning för moderbolaget
MSEK Not 2016 2015

Nettoomsättning 2 462 221

Övriga rörelseintäkter 3 20 35

Summa rörelsens intäkter 482 256

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 –285 –234

Personalkostnader 5, 26 –223 –206

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar 12 –1 –1

Summa rörelsens kostnader –509 –441

Rörelseresultat 2, 6 –27 –185

Finansiella poster 7

Resultat från andelar i koncernbolag 30 1 522

Resultat från andra andelar –1 –9

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 3

Räntekostnader och liknande resultatposter –153 –198

Summa finansiella poster –121 1 318

Resultat efter finansiella poster –148 1 133

Bokslutsdispositioner 8 1 291 707

Resultat före skatt 1 143 1 840

Skatt 9 –245 –69

Årets resultat 898 1 771

Rapport över totalresultat för moderbolaget
MSEK Not 2016 2015

Årets resultat 898 1 771

Övrigt totalresultat

Årets övriga totalresultat – –

Summa totalresultat 898 1 771
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Balansräkning för moderbolaget
MSEK Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR 1, 25

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 12 10 9

Andelar i koncernbolag 13 10 681 10 672

Andelar i intressebolag och joint ventures 15 – 1

Övriga innehav 16 35 60

Långfristiga fordringar på intressebolag 14 15 11

Andra långfristiga fordringar 13 11

Summa anläggningstillgångar 10 754 10 764

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 104 2 161

Fordringar på koncernbolag 14 3 074 4 607

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 31

Skattefordringar 16 –

Övriga fordringar 22 6

Kassa och bank 27 516 10

Summa omsättningstillgångar 5 747 6 815

Summa tillgångar 16 501 17 579

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 25

Eget kapital 18, 19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 537 1 537

Reservfond 149 149

Summa bundet eget kapital 1 686 1 686

Fritt eget kapital

Överkursfond 4 408 4 408

Balanserat resultat 300 –602

Årets resultat 898 1 771

Summa fritt eget kapital 5 606 5 577

Summa eget kapital 7 292 7 263

Obeskattade reserver 28 1 031 660

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 198 199

Avsättningar för skatter 9 1 2

Summa avsättningar 199 201

Långfristiga skulder

Obligationslån 23 1 500 1 800

Övriga räntebärande långfristiga skulder 23 700 700

Skulder till koncernbolag 14 3 781 3 580

Summa långfristiga skulder 5 981 6 080

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 1 100 1 330

Leverantörsskulder 26 39

Skulder till koncernbolag 752 1 873

Skatteskulder – 4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 86 76

Övriga skulder 29 53

Avsättningar 21 5 –

Summa kortfristiga skulder 1 998 3 375

Summa eget kapital och skulder 16 501 17 579
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Förändringar i moderbolagets eget kapital
 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 2016-01-01 18 1 537 149 4 408 –602 1 771 7 263

Föregående års resultat omföres 1 771 –1 771 –

Årets resultat 898 898

Lämnade utdelningar –880 –880

Aktierelaterade ersättningar som  
regleras med eget kapitalinstrument 11 11

Utgående eget kapital 2016-12-31 1 537 149 4 408 300 898 7 292

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01 18 1 537 149 4 408 461 –426 6 129

Föregående års resultat omföres –426 426 –

Årets resultat 1 771 1 771

Lämnade utdelningar –651 –651

Aktierelaterade ersättningar som  
regleras med eget kapitalinstrument 14 14

Utgående eget kapital 2015-12-31 1 537 149 4 408 –602 1 771 7 263
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
MSEK Not 2016 2015

Den löpande verksamheten 27

Resultat efter finansiella poster –148 1 133

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 15 24

Betald skatt –266 –27

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital –399 1 130

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar 1 415 2

Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder –120 287

Kassaflöde från den löpande verksamheten 896 1 419

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –2 –1

Förvärv av aktier samt aktieägartillskott till dotterbolag –9 –9

Försäljning av aktier i övriga innehav 25 –

Förvärv av aktier i intressebolag – –3

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar – –25

Förändring av finansiella fordringar –6 29

Kassaflöde från investeringsverksamheten 8 –9

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 904 1 410

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 800 580

Amortering av lån –1 330 –998

Utdelning –880 –651

Reglerade koncernbidrag 1 012 –830

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –398 –1 899

Årets kassaflöde 506 –489

Likvida medel vid årets början 10 499

Likvida medel vid årets slut 516 10
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(Belopp i MSEK om inget annat anges)

1 Väsentliga redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accoun-
ting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee (IFRIC) så som de har godkänts av EG- 
kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisnings-
regler för koncerner tillämpats.

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

Värderingsgrunder vid upprättande av de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden,  
förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verk-
ligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, 
finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar 
som kan säljas. 

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. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 
bolagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör anta-
ganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 

Uppskattningar och antaganden 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 ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av bolagsledningen vid tillämpningen av IFRS 
som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och 
gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföl-
jande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 35. 

Tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som 
närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på rapportering och konsolide-
ring av moderbolag, dotterbolag samt intagande av intressebolag och 
joint ventures i koncernredovisningen.

Ändrade redovisningsprinciper
De nya och ändrade standarder och tolkningar som är tillämpliga från 
och med 2016 har inte haft någon effekt på BillerudKorsnäs redovisning. 
Inga ändrade standarder eller tolkningar med tillämpningstidpunkt 
under kommande år har förtidstillämpats.

Nya IFRS och tolkningar som ska tillämpas kommande år
•  IFRS 9 Financial Instruments  

Standarden kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redo-
visning och värdering. Standarden ska tillämpas från 2018. Den änd-
rar reglerna för klassificering och värdering av finansiella tillgångar 
och skulder, nedskrivning av finansiella instrument och säkringsredo-
visning. BillerudKorsnäs preliminära bedömning är att ändringarna 
av klassificering och värdering inte kommer att påverka koncernens 
redovisning; att nedskrivning av finansiella tillgångar berör redovis-
ningen av kundförluster, men eftersom kundförluster har varit och 
förväntas vara mycket små förväntas den potentiella effekten vara 

oväsentlig; att de nya reglerna för säkringsredovisning inte förväntas 
ha någon väsentlig effekt på den redovisning som idag görs i de pri-
mära finansiella rapporterna.

•  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
Standarden behandlar redovisningen av intäkter från kontrakt och 
från försäljning av vissa icke-finansiella tillgångar. Den kommer att 
ersätta IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter samt tillhörande 
tolkningar. Standarden ska tillämpas från 2018. BillerudKorsnäs 
bedömer preliminärt att den inte kommer att ha några väsentliga 
effekter på BillerudKorsnäs redovisning, eftersom koncernens för-
säljning huvudsakligen utgörs av varuförsäljning med redovisning 
vid en tidpunkt (som preliminärt inte förväntas förändras) och rörliga 
intäkter och andra förändringar med tänkbar effekt endast förekom-
mer i oväsentlig grad.

•  IFRS 16 Leases  
Standarden kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal, IFRIC 4 Faststäl-
lande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal med tillämpning 
och relaterade regler från 2019. Den innebär för leasetagare att alla 
kontrakt som uppfyller definitionen i standarden på ett leasingkontrakt  
ska redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen, med redo-
visning av avskrivningar och räntekostnad i resultaträkningen. Avtal 
om hyra av lokaler, maskiner och liknande som idag utgör operatio-
nella leasingavtal (se not 12) redovisas inte i balansräkningen som 
tillgång och skuld, utöver de interimsposter som uppkommer vid bok-
sluten. Beräkningar av vilka beloppsmässiga effekter aktivering av 
dessa kontrakt kan komma att ha har ännu inte genomförts. 

Inga andra utgivna nya eller ändrade standarder och tolkningar med 
framtida tillämpning förväntas väsentligt påverka BillerudKorsnäs 
redovisning. Inga ovan nämnda ändringar planeras att förtidstillämpas.

Klassificering med mera
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och 
koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balans-
dagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget 
och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Rörelsesegment
BillerudKorsnäs verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på 
vilka delar av verksamheten bolagets högste verkställande besluts-
fattare följer upp, så kallad ”management approach” eller bolagsled-
ningsperspektiv. Koncernens verksamhet är organiserad på så sätt 
att koncernledningen följer upp det resultat och den rörelsemarginal 
som koncernens olika produkter och tjänster genererar. Varje rörelse-
segment har en chef som är ansvarig för verksamheten och som regel-
bundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets prestationer samt 
behov av resurser till koncernledningen. Då koncernledningen följer 
upp verksamhetens resultat och beslutar om resursfördelning utifrån 
de produkter och tjänster som koncernen tillverkar och säljer utgör 
dessa koncernens rörelsesegment. BillerudKorsnäs operativa rörelse-
segment enligt IFRS 8 har identifierats och består av affärsområdena 
Packaging Paper, Consumer Board och Corrugated Solutions. 

Konsolideringsprinciper
Dotterbolag
Dotterbolag är bolag som står under ett bestämmande inflytande från 
BillerudKorsnäs AB. Bestämmande inflytande innebär att Billerud-
Korsnäs är exponerat för avkastningen från dotterbolaget och kan 
påverka avkastningen genom sitt inflytande. I normalfallet innebär 
detta att BillerudKorsnäs har mer än 50% av rösterna. Vid bedöm-
ningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas alla fakta 
och omständigheter t ex potentiella röstberättigande aktier.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att 
förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar 
dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaff-
ningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvär-
vet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller 
rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade 
identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktel-
ser. Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen 
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utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för 
erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och för emitte-
rade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de  
förvärvade nettotillgångarna. Transaktionskostnader som är direkt 
hänförbara till förvärvet kostnadsförs i koncernen. Vid rörelseförvärv 
där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av förvär-
vade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser som 
redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden 
är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen.

Dotterbolagens finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen 
från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Intressebolag och samarbetsarrangemang
Intressebolag är de bolag för vilka koncernen har ett betydande infly-
tande, men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga 
och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 
och 50% av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande 
inflytandet erhålls redovisas andelar i intressebolaget enligt kapital-
andelsmetoden i koncernredovisningen. 

Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet 
på aktierna i intressebolagen motsvaras av koncernens andel i intresse-
bolagens eget kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventu-
ella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. 
I koncernens resultaträkning redovisas som ”Resultatandel i intresse-
bolag” koncernens andel i intressebolagens resultat efter skatt. Sam-
arbetsarrangemang är enheter där BillerudKorsnäs och en eller flera 
andra ägare har gemensamt bestämmande inflytande. Samarbets-
arrangemang redovisats som en gemensam verksamhet (joint opera-
tion) och där BillerudKorsnäs redovisar sin andel av den gemensamma 
verksamhetens intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och 
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna 
transaktioner mellan koncernbolag, elimineras i sin helhet vid upprät-
tandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer 
från transaktioner med intressebolag elimineras i den utsträckning 
som motsvarar koncernens ägarandel i bolaget. Orealiserade förluster 
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den 
utsträckning det inte finns någon indikation på nedskrivningsbehov.

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

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill 
och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporte-
ringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balans-
dagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till 
svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation  
av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt.  
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlands-
verksamheter redovisas direkt mot övrigt totalresultat som en omräk-
ningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till 
verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna i 
koncernens resultaträkning.

Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet
Nettoinvesteringar har i viss utsträckning säkrats genom upptagande 
av lån i samma valuta som nettoinvesteringarna. Valutakursförändringar 
avseende säkringsinstrumenten redovisas direkt mot övrigt totalresul-
tat i omräkningsreserven, för att möta och helt eller delvis matcha de 

omräkningsdifferenser som redovisas avseende nettotillgångarna i de  
utlandsverksamheter som valutasäkrats. Omräkningsdifferenserna 
från både nettoinvestering och säkringsinstrument löses upp och 
redovisas i resultaträkningen, då utlandsverksamhet avyttras. Efter 
halvårsskiftet 2015 finns inte denna typ av säkring.

Intäkter
Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag
BillerudKorsnäs intäkter består till allt väsentligt av försäljning av till-
verkade produkter. Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultat-
räkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med 
varornas ägande har överförts till köparen. Intäkter från tjänsteupp-
drag redovisas i årets resultat baserat på färdigställandegraden på 
balansdagen. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de eko-
nomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder 
betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader 
eller risk för returer och om säljaren behåller ett engagemang i den 
löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet sker 
ingen intäktsföring. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad 
som erhållits, eller förväntas komma att erhållas, med avdrag för läm-
nade rabatter.

Statliga stöd 
Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som förutbetald intäkt 
när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och 
att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med 
bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i resultaträkningen på 
samma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är 
avsedda att kompensera för. Statliga bidrag relaterade till tillgångar 
redovisas i balansräkningen som en förutbetald intäkt och periodiseras 
som övrig rörelseintäkt över tillgångens nyttjandeperiod. 

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, 
utdelningsintäkter, vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt sådana vinster 
på säkringsinstrument som redovisas i resultaträkningen. 

Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivränte-
metoden (se nedan). Utdelningsintäkter redovisas när rätten till den 
erhållna utdelningen fastställts. Resultatet från avyttring av ett finansi-
ellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade 
med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte 
längre har kontroll över instrumentet.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekten av 
upplösning av nuvärdesberäkning av avsättningar, förlust vid värde-
förändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, nedskrivning av finansiella tillgångar samt sådana 
förluster på säkringsinstrument som redovisas i resultaträkningen.  
Alla lånekostnader redovisas i resultatet med tillämpning av effektiv-
räntemetoden oavsett hur de upplånade medlen har använts. Låne-
utgifter redovisas inte i resultatet till den del de är direkt hänförliga till 
inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar betydande  
tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning.  
I dessa fall ingår de i tillgångarnas anskaffningsvärde.

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto. Effektivrän-
tan är den ränta som diskonterar de framtida in- och utbetalningarna 
under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella till-
gångens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar 
alla avgifter som erlagst eller erhållits av avtalsparterna som är en 
del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och 
underkurser.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transak-
tion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat respektive i eget 
kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i prakti-
ken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. 
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Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beak-
tas inte för temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen 
av goodwill och inte heller första redovisningen av tillgångar och skul-
der som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte 
påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas 
inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och 
intressebolag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig fram-
tid. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur underliggande 
tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Upp-
skjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatte-
regler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillna-
der och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sanno likt 
att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skatte-
fordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan 
utnyttjas.

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

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på 
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, finansiella placeringar 
samt derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder 
samt derivat.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundford-
ringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas 
upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger 
att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas 
upp när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. 
Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. 

En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med 
ett nettobelopp i 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.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärs-
dagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången.

Klassificering och värdering 
Finansiella instrument, som inte är derivat, redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde inklusive direkta 
transaktionskostnader för alla finansiella instrument, förutom avseende 
de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första 
redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassifi-
ceringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första 
redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde innebärande att 
transaktionskostnader belastar periodens resultat. Efter den initiala 
redovisningen redovisas derivatinstrument på sätt som beskrivs nedan. 
Används derivatinstrument för säkringsredovisning och till den del 
denna är effektiv, redovisas värdeförändringar på derivatinstrumentet 
på samma rad i resultaträkningen som den säkrade posten. Även om 
säkringsredovisning inte tillämpas, redovisas värdeökningar respek-
tive värdeminskningar på derivatet som intäkter respektive kostnader 
inom rörelseresultatet eller inom finansnettot baserat på syftet med 
användningen av derivatinstrumentet och huruvida användningen rela-
teras till en rörelsepost eller en finansiell post. Vid säkringsredovisning 
redovisas ineffektiv del på samma sätt som värdeförändringar på deri-

vat som inte används för säkringsredovisning. Om säkringsredovisning 
inte tillämpas vid användning av ränteswap, redovisas räntekupongen 
som ränta och övrig värdeförändring av ränteswappen redovisas som 
övrig finansiell intäkt eller övrig finansiell kostnad.

Verkliga värden har baserats på direkt observerbara marknadspriser 
eller genom härledning från marknadspriser.

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga till-
godohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga  
likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten under-
stigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för 
värdefluktuationer.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som 
innehas för handel och andra finansiella tillgångar som bolaget initialt 
valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång klassificeras 
som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. 
Derivat som är fristående liksom inbäddade derivat klassificeras som 
innehav för handel. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till 
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen, 
med undantag för derivat som är ett identifierat och effektivt säkrings-
instrument.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. 
Fordringar kortare än tre månader redovisas till anskaffningsvärde. 
Kundfordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill 
säga efter avdrag för osäkra fordringar.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella till-
gångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella 
tillgångar som bolaget initialt valt att klassificera i denna kategori. 
Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som dotterbolag 
eller intressebolag redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas 
löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i övrigt 
totalresultat och ackumuleras i verkligt värdereserven i eget kapital. 
Dock ej sådana som beror på nedskrivningar (se redovisningsprin-
ciper för nedskrivningar), ej heller ränta på fordringsinstrument och 
utdelningsintäkter samt valutakursdifferenser på monetära poster, 
vilka redovisas i resultaträkningen. Aktier och andelar med obetydligt 
värde redovisas till anskaffningsvärde. Vid avyttring av tillgången 
redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i eget 
kapital, i resultaträkningen. 

Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i 
denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Skulder kortare än tre månader redovisas till anskaffningsvärde.

Till vilken kategori koncernens finansiella tillgångar och skulder hän-
förts framgår av not 25 Finansiella tillgångar och skulder. 

Derivat och säkringsredovisning 
Koncernens derivatinstrument har främst anskaffats för att ekonomiskt 
säkra de risker för ränte- och valutakursexponering, som koncernen är 
utsatt för. 

För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39 krävs att 
det finns en entydig koppling till den säkrade posten. Vidare krävs att 
säkringen effektivt skyddar den säkrade posten, att säkringsdokumen-
tation upprättats och att effektiviteten kan mätas. Vinster och förluster 
avseende säkringar redovisas i resultaträkningen vid samma tidpunkt 
som vinster och förluster redovisas för de poster som säkrats.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
För säkring av fordran eller skuld mot valutakursrisk används valuta-
terminer. För skydd mot valutarisk tillämpas inte säkringsredovisning 
eftersom en ekonomisk säkring avspeglas i redovisningen genom att 
både den underliggande fordran eller skulden och säkringsinstrumen-
tet redovisas till balansdagens valutakurs och valutakursförändring-
arna redovisas över resultaträkningen. 
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Säkring av valuta – kassaflödessäkring
De valutaterminer som används för säkring av framtida kassaflöden 
och prognostiserad försäljning och inköp i utländsk valuta redovisas 
i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringarna redovisas 
i övrigt totalresultat och ackumuleras i säkringsreserven inom eget 
kapital tills dess att det säkrade flödet träffar resultaträkningen, varvid 
säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar överförs till 
resultaträkningen för att där möta och matcha resultateffekterna från 
den säkrade transaktionen. 

Om det säkrade framtida kassaflödet avser en icke finansiell tillgång 
eller skuld som aktiveras i balansräkningen, överförs säkringsreserven 
från det egna kapitalet till den tillgång eller skuld som säkringen avser i 
samband med att värdet för tillgången eller skulden fastställs för första 
gången. Om den säkrade posten utgör en finansiell tillgång eller en 
finansiell skuld upplöses säkringsreserven successivt mot resultaträk-
ningen i samma takt som den säkrade posten påverkar resultatet.

När ett säkringsinstrument förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller 
bolaget bryter identifieringen av säkringsrelationen innan den säkrade  
transaktionen inträffat och den prognostiserade transaktionen fort-
farande förväntas inträffa, kvarstår den redovisade ackumulerade 
vinsten eller förlusten i säkringsreserven i eget kapital och redovisas 
på motsvarande sätt som ovan när transaktionen inträffar.

Om den säkrade transaktionen inte längre förväntas inträffa, upplöses 
säkringsinstrumentets ackumulerade vinster eller förluster omedelbart 
mot resultaträkningen i enlighet med principerna beskrivna ovan om 
derivatinstrument.

Säkring av räntebindning – kassaflödessäkring
För säkring av osäkerheten i framtida ränteflöden avseende lån till rör-
lig ränta används ränteswappar. Ränteswapparna värderas till verkligt 
värde i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas räntekupong-
delen löpande som ränteintäkt eller räntekostnad. Övrig värdeföränd-
ring av ränteswappen redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i 
säkringsreserven i eget kapital till dess att den säkrade posten påver-
kar resultaträkningen och så länge som kriterierna för säkringsredovis-
ning och effektivitet är uppfyllda. Den vinst eller förlust som hänför sig 
till den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen.

Elderivat
BillerudKorsnäs köper el från externa leverantörer. För att löpande 
säkra elpriserna kan BillerudKorsnäs teckna elderivat. Elderivatet 
som skyddar det prognostiserade utflödet av elkostnader redovisas 
i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringarna redovisas i 
övrigt totalresultat och ackumuleras i säkringsreserven inom eget kapi-
tal tills dess att det säkrade utflödet träffar resultaträkningen, varvid 
säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar överförs till 
resultaträkningen för att där möta och matcha resultateffekterna från 
den säkrade transaktionen. 

De realiserade resultaten av dessa elderivat redovisas löpande i 
rörelse resultatet som en korrigering till elkostnaderna.

Massaderivat
BillerudKorsnäs säljer pappersmassa till externa kunder. För att 
löpande säkra massapriserna kan BillerudKorsnäs teckna massade-
rivat. Massaderivatet som skyddar det prognostiserade inflödet från 
massaförsäljningen redovisas i balansräkningen till verkligt värde. 
Värdeförändringarna redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras 
i säkringsreserven inom eget kapital tills dess att det säkrade utflödet 
träffar resultaträkningen, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade 
värdeförändringar överförs till resultaträkningen för att där möta och 
matcha resultateffekterna från den säkrade transaktionen. 

De realiserade resultaten av dessa massaderivat redovisas löpande  
i rörelseresultatet som en korrigering av rörelseintäkterna.

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt 
kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats 

och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. 
Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffnings-
värdet är kostnader för leverans och hantering, installation, lagfarter, 
konsulttjänster och juristtjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga 
till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en bety-
dande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försälj-
ning aktiveras. 

Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar inklude-
rar utgifter för material, utgifter för ersättningar till anställda, om tillämp-
ligt andra tillverkningsomkostnader som anses vara direkt hänförbara 
till anläggningstillgången samt uppskattade utgifter för nedmontering 
och bortforsling av tillgångarna och återställande av plats eller område 
där dessa finns. Materiella anläggningstillgångar som består av delar 
med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av 
materiella anläggningstillgångar.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avytt-
ring 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 försäljnings-
kostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.

Leasade tillgångar
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekono-
miska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt 
väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga 
om operationell leasing. 

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som anlägg-
ningstillgång i balansräkningen och värderas initialt till det lägsta av 
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgif-
terna vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasing  
avgifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder. De leasade till-
gångarna skrivs av över respektive tillgångs nyttjandeperiod medan 
leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.

Tillgångar som hyrs enligt operationell leasing redovisas som regel 
inte som tillgång i balansräkningen. Operationella leasingavtal ger inte 
heller upphov till en skuld. 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 
tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften avser 
utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även i de fall ny 
komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella 
oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av 
komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. 
Reparationer kostnadsförs löpande.

Låneutgifter
Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalifice-
rade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificerade tillgångens 
anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med 
nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa. I första 
hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på lån som är specifika för 
den kvalificerade tillgången. I andra hand aktiveras låneutgifter som 
uppkommit på generella lån, som inte är specifika för någon annan 
kvalificerad tillgång.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, 
mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket 
innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund 
för avskrivningen.
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Följande avskrivningstider tillämpas:

Industribyggnader 20–33 år

Bostäder och kontorsbyggnader 30–50 år

Markanläggningar 20–25 år

Maskiner för massa- och papperstillverkning 20–25 år

Övriga maskiner 10 år

Fordon, inventarier och komponenter 1–5 år

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ack-
umulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande 
enheter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov (se redovis-
ningsprincip Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar 
samt andelar i dotter- och intressebolag). Goodwill som uppkommit  
vid förvärv av intressebolag inkluderas i det redovisade värdet för 
andelarna.

Forskning och utveckling
BillerudKorsnäs bedriver produkt- och processutveckling fokuserat 
främst på att möta kundernas krav på produkternas egenskaper och 
olika anpassningar. Aktiviteterna delas in i en forskningsfas och en 
utvecklingsfas. Exempel på utgifter som ingår i forskningsfasen inklu-
derar utgifter för att ta fram ny kunskap, utgifter för utvärdering och 
sökande efter alternativa kvaliteter och processer. Utgifter för forsk-
ningsfasen kostnadsförs löpande i resultaträkningen enligt IAS 38.

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap 
tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller pro-
cesser, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten 
eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och bolaget 
har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda 
eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inklude-
rar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter 
som kan hänföras till tillgången. Övriga utgifter för utveckling redovisas 
i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. 

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar utgörs av kundkontrakt 
och varumärken i samband med företagsförvärv samt programvara. 
Kostnader för utveckling och underhåll av programvara kostnadsförs 
när de uppstår. Kostnader som är direkt förknippade med utveckling 
av identifierbara och unika programvaruprodukter som kontrolleras 
av koncernen och som har sannolika ekonomiska fördelar under mer 
än ett år och som överstiger kostnaderna, redovisas som immateriella 
tillgångar.

Elcertifikat
Tilldelning av elcertifikat sker mot egen produktion av förnybar el. 
Elcertifikat värderas till beräknat marknadsvärde och redovisas som 
immateriell kortfristig tillgång ingående i övriga fordringar i balans-
räkningen. Elcertifikatberättigad produktion per balansdagen för vilka 
elcertifikat ännu inte tilldelats redovisas som upplupen intäkt värderat 
initialt till beräknat marknadspris. Motsvarande intäkter redovisas i 
rörelseresultatet som en korrigering av elkostnaderna.

Utsläppsrätter
BillerudKorsnäs svenska bruk har blivit tilldelade utsläppsrätter för 
koldioxid inom EU. Vid erhållandet av utsläppsrätter redovisas de till 
marknadsvärde som kortfristig immateriell tillgång ingående i övriga 
fordringar i balansräkningen, och skuldföres som erhållet bidrag.

Under året intäktsförs tilldelningen successivt samtidigt som gjorda 
utsläpp kostnadsförs.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 
tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella till-
gångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjande-
perioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas minst 
årligen. Goodwill och andra immateriella tillgångar med en obestäm-
bar nyttjandeperiod eller som ännu inte är färdiga att användas prövas 
för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så snart indikationer 
uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. 
Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av 
från den tidpunkt då de är tillgängliga för användning. 

De beräknade nyttjandeperioderna är: 

Kundkontrakt 8 år

Varumärken 8 år

Balanserade utvecklingsutgifter och programvaror 3–7 år

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet. 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. För tillverkade varor och 
pågående arbete, inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av 
indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet.

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för 
färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

Nedskrivningar
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att  
avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas 
avseende nedskrivningar av andra tillgångar än finansiella tillgångar 
vilka redovisas enligt IAS 39, tillgångar till försäljning, varulager och 
uppskjutna skattefordringar. För undantagna tillgångar enligt ovan 
bedöms det redovisade värdet enligt respektive standard.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar  
samt andelar i dotterbolag
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde (se nedan). För goodwill och andra immateriella 
tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar 
som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet 
årligen eller så snart indikationer uppkommer. Om det inte går att fast-
ställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, och 
dess verkliga värde minskat med försäljningskostnader inte kan använ-
das, ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas 
till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende 
kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet. 

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande 
enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinnings-
värdet. En nedskrivning redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
Då nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande enhet 
(grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbehovet i första hand till 
goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga till-
gångar som ingår i enheten (gruppen av enheter).

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minskat med försälj-
ningskostnader 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.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar bolaget om det finns objektiva bevis 
på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av ned-
skrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden 
som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att åter-
vinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning 
av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassifi-
cerad som en finansiell tillgång som kan säljas. 
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Den värdeminskning som redovisas i resultaträkningen är skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet och det aktuella verkliga värdet, med 
avdrag för eventuellt tidigare kostnadsförda nedskrivningar.

Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar  
som hålles till förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka redo-
visas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av fram-
tida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då 
tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid 
diskonteras inte. En nedskrivning redovisas som kostnad i resultat-
räkningen.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde 
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. 

Nedskrivningar av eget kapitalinstrument som är klassificerade som 
finansiella tillgångar som kan säljas, vilka tidigare redovisats i resultat-
räkningen återförs inte via resultaträkningen. 

Det nedskrivna värdet är det värde från vilket efterföljande omvärde-
ringar görs, vilka redovisas direkt mot eget kapital. 

Utbetalning av kapital till ägarna 
Återköp av egna aktier
Förvärv av egna aktier redovisas som en avdragspost från eget kapital. 
Likvid från avyttring av sådana egetkapitalinstrument redovisas som 
en ökning av eget kapital. Eventuella transaktionskostnader redovisas 
direkt mot eget kapital.

Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att bolagsstämman godkänt 
utdelningen.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen 
hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnitt-
liga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat 
per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga 
antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella 
stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från aktierelate-
rade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument.

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

Förmånsbestämda planer
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer 
beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den fram-
tida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både 
innevarande och tidigare perioder; denna ersättning diskonteras till ett 
nuvärde. Diskonteringsräntan är räntan på balansdagen på en först-
klassig företagsobligation, inklusive bostadsobligation, med en löptid 
som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. När det inte finns en 
aktiv marknad för sådana företagsobligationer används istället mark-
nadsräntan på statsobligationer med en motsvarande löptid. Beräk-
ningen utförs av en kvalificerad aktuarie med användande av den så 
kallade ”projected unit credit method”. Vidare beräknas det verkliga 
värdet av eventuella förvaltningstillgångar per rapportdagen.

Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde kan det uppstå aktuariella 
vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verk-
liga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet, eller genom att 
antagandena ändras. Aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt 
totalresultat. 

I balansräkningen redovisat värde för pensioner och liknande för-
pliktelser motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid bokslutstidpunkten. 
Ränta på pensionsskulder redovisas i finansnettot. Ingen nyintjäning 
sker i planerna. Korrigering av tidigare års intjäning samt vinster och 
förluster på grund av ändringar av pensionsplaner redovisas i rörelse-
resultatet.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i  
Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. En sådan försäkring är  
en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räken-
skapsåret 2016 har BillerudKorsnäs inte haft tillgång till sådan informa tion 
som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd 
plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i 
Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal 
redovisas endast om bolaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk 
möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta 
en anställning före den normala tidpunkten. 

När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig 
avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet 
kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att accep-
tera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. 

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och 
redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

Aktierelaterade ersättningar
Aktieincitamentsprogram redovisas som aktierelaterade ersättningar 
som regleras med egetkapitalinstrument i enlighet med IFRS 2. Detta 
innebär att det verkliga värdet beräknas utifrån bedömd måluppfyl-
lelse av uppställda resultatmål under mätperioden. Värdet fördelas 
över intjänandeperioden. Omvärdering efter att det verkliga värdet 
fastställts görs endast avseende prestationsvillkor. 

Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar redovisas i 
enlighet med Rådet för finansiell rapporterings uttalande UFR 7 vilket 
innebär att kostnaden fördelas på de perioder som tjänsterna utförs. 
Den avsättning som uppkommer omvärderas vid varje rapporttillfälle 
för att motsvara beräknade avgifter som ska erläggas vid intjänande-
periodens slut.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder oviss-
het om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsätt-
ningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har 
en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kom-
mer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras. 

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen 
av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balans-
dagen. 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 marknadsbedöm-
ningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är 
förknippade med skulden.

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

Omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt 
en utförlig och formell omstruktureringsplan, och omstruktureringen har 
antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning 
görs för framtida rörelsekostnader. 
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Återställning av förorenad mark
I enlighet med koncernens offentliggjorda miljöprinciper och tillämp-
liga legala krav, redovisas en avsättning för återställande av förorenad 
mark när marken har blivit förorenad.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett 
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 
att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller 
att åtagandet inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Även av rådet för 
finansiell rapporterings utgivna uttalande gällande för noterade bolag 
tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den 
juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och utta-
landen så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning 
och beskattning. 

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

Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt 
årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens 
finansiella rapporter är främst redovisning av finansiella intäkter och 
kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av 
avsättningar som egen rubrik i balansräkningen.

Dotterbolag och intressebolag
Andelar i dotterbolag och intressebolag redovisas i moderbolaget 
enligt anskaffningsvärdemetoden. All utdelning från dotterbolag och 
intressebolag redovisas i moderbolagets resultaträkning. Under sär-
skilda omständigheter kan en sådan utdelning utgöra en indikation på 
att värdet av aktierna har sjunkit och att ett nedskrivningstest därför 
ska utföras.

Finansiella instrument och säkringsredovisning
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, 
tillämpas inte reglerna om finansiella instrument och säkringsredovis-
ning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person.

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaff-
ningsvärde minskat med eventuell nedskrivning och finansiella omsätt-
ningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet för 
räntebärande instrument justeras för den periodiserade skillnaden 
mellan vad som ursprungligen betalades, efter avdrag för transak-

tionskostnader, och det belopp som betalas på förfallodagen (över- 
respektive underkurs).

Terminskontrakt som används för säkring av valutakursförändringar på 
fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till avistakursen den 
dag då valutaterminen tas upp för värdering av den underliggande 
fordran eller skulden. Skillnaden mellan termins- och dagskursen vid 
kontraktets ingående (terminspremie) periodiseras över terminskon-
traktets löptid och redovisas i finansnettot. 

Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar 
på skulder värderas till nettot av upplupen fordran på rörlig ränta och 
upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden redovisas som 
räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den 
ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är densamma som 
om skulden i stället hade tagits upp till en fast marknadsränta när säk-
ringsförhållandet inleddes. Eventuell betald premie för swapavtalet 
periodiseras som ränta över avtalets löptid.

Derivat som ej används för säkring värderas i moderbolaget enligt 
lägsta värdets princip. Redovisning av derivat som används för säkring 
styrs av den säkrade posten. Det gör att derivatet behandlas som en 
off balance post så länge som den säkrade posten ej finns i balans-
räkningen eller i balansräkningen till anskaffningsvärde.

Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterbolag redovisas i de fall moderbo-
laget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moder-
bolaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderbolaget 
publicerat sina finansiella rapporter. 

Ersättningar till anställda – förmånsbestämda planer
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmåns-
bestämda planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer 
Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter 
eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De 
väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskon-
teringsräntan fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda för-
pliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida 
löneökningar, och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i 
resultaträkningen då de uppstår.

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.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och 
aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej 
erfordras.

Koncernbidrag
BillerudKorsnäs har valt att tillämpa alternativregeln enligt RFR 2 vilket 
betyder att alla koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
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2  Rörelseresultat per segment och nettoomsättning per marknad

BillerudKorsnäskoncernens verksamhet styrs och rapporteras i tre 
affärsområden – Packaging Paper, Consumer Board och Corrugated 
Solutions. Vad avser anläggningstillgångar och kapitalinvesteringar är 
en uppdelning på affärsområde inte möjlig eftersom affärsområdena 
är produktionsmässigt starkt integrerade. Affärsområdenas huvudmål 
är EBITDA, % (bruttomarginalen) och uppföljning av rörelsemarginalen. 

Valutasäkring mm omfattar resultat av valutasäkring av koncernens 
nettoflöden av valutor samt omvärdering av kundfordringar och kund-
inbetalningar. Den del av valutaexponeringen som avser förändringar  
i faktureringskurser ingår i affärsområdesresultaten.

Övriga enheter består från 2016 av resultat från virkesförsörjning, Nine 
AB, Scandfibre Logistics AB, uthyrningsverksamhet, vilande bolag 
samt jämförelsestörande poster (not 6). Resultat från försäljningsorga-
nisationer och Bomhus Energi AB allokeras till affärsområden. 2015 
omfattade övriga enheter virkesförsörjning, försäljningsorganisationer, 
Nine AB, Bomhus Energi AB, Latgran-koncernen, vilande bolag samt 
jämförelsestörande poster. Koncernstab och elimineringar omfattar 
koncerngemensamma funktioner, koncernelimineringar, resultatandelar 
i intressebolag samt bedrägeriet om MSEK 25 i andra kvartalet 2016 
som redovisades som jämförelsestörande post (not 6).

Resultat per rörelsesegment

Packaging  
Paper

Consumer  
Board

Corrugated  
Solutions

Valutasäkring  
m.m

Övriga  
enheter

Koncernstab och 
elimineringar Totalt

MSEK 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Koncernen

Nettoomsättning 8 339 8 552 8 015 8 006 3 620 3 329 36 –85 1 647 2 012 – – 21 657 21 814

Övriga intäkter och  
rörelsens kostnader –6 853 –7 096 –6 292 –6 349 –2 791 –2 605 1 –1 778 –1 466 –338 –295 –18 051 –17 811

Av- och ned-
skrivningar –496 –485 –759 –703 –182 –173 –133 –62 9 6 –1 561 –1 417

Rörelseresultat 990 971 964 954 647 551 37 –85 –264 484 –329 –289 2 045 2 586

EBITDA, % 18 17 21 21 23 22 –8 27 17 18

Rörelsemarginal, % 12 11 12 12 18 17 –16 24 9 12

Finansiella poster –108 –175

Skatt –419 –443

Periodens resultat 1 518 1 968

Av nettoomsättningen 21 657 (21 814) utgör MSEK 590 (316) försäljning av tjänster. 

Koncernen har en kund i segmentet Consumer Board som svarar för mer än 10 procent av koncernens omsättning.

Moderbolaget

Nettoomsättning 61 –85 401 306 462 221

Rörelseresultat 61 –85 –88 –100 –27 –185

Finansiella poster –121 1 318

Bokslutsdispositioner 1 291 707

Skatt –245 –69

Periodens resultat 898 1 771

Av nettoomsättningen 462 (221) utgör MSEK 401 (306) försäljning av tjänster.

Nettoomsättning per marknad

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

Sverige 2 763 2 477 462 221

Övriga EU-länder 11 280 11 907

Övriga Europa 1 493 1 569

Övriga marknader 6 121 5 861

Totalt 21 657 21 814 462 221

Anläggningstillgångar per land

Koncernen

MSEK 2016 2015

Sverige 16 448 16 363

Finland 688 688

Lettland 37 35

Storbritannien 59 67

Övriga 40 43

17 272 17 196

I anläggningstillgångar ingår immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar.

3  Övriga rörelseintäkter 

MSEK 2016 2015

Koncernen

Sålda tjänster 35 32

Aktiverat arbete för egen räkning 32 18

Avyttring Sia Latgran1 – 440

Övrigt 88 104

Koncernen totalt 155 594

1 Se not 34 avseende reavinsten från avyttringen av SIA Latgran.

Moderbolaget

Kommissioner 19 21

Övrigt 1 14

Moderbolaget totalt 20 35
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4  Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

KPMG

Revisionsuppdrag 3 2 1 –

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdrag 1 1 1 –

Skatterådgivning 1 1 1 1

Övriga tjänster – – – –

Totalt 5 4 3 1

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag 2 1 – –

Skatterådgivning 1 – – –

Övriga tjänster – – – –

Totalt 3 1 – –

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
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 arbetsuppgifter. 
Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses översikt-
liga granskningar såsom intyg, delårsrapport etc. som resulterat i en 
rapport från revisorn. Skatterådgivning avser uppdrag som utförts 
gällande skatter och avgifter. Övriga tjänster avser alla andra uppdrag 
som inte ingår i ovanstående.

På bolagsstämman 10 maj 2016 beslutades att KPMG AB skulle väljas 
som revisor intill slutet av årsstämman 2017.

5 Personal och personalkostnader

Medelantal anställda

2016
Varav 

män, % 2015
Varav 

män, %

Moderbolaget

Sverige 94 57 89 58

Övriga länder 6 100 7 100

Moderbolaget totalt 100 60 96 61

Dotterbolag     

Sverige 3 501 82 3 432 83

Finland 170 83 181 85

Storbritannien 154 88 151 89

Kina 118 37 87 37

Lettland 85 80 154 81

USA 37 59 29 62

Tyskland 34 50 30 47

Frankrike 14 43 14 43

Italien 14 43 12 42

Spanien 12 42 11 36

Övriga länder 35 63 26 63

Dotterföretag totalt 4 174 80 4 127 81

Koncernen totalt 4 274 79 4 223 81

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar

Styrelse, VD och ledningsgrupper1 63 61 63 61

 varav rörlig ersättning 10 9 10 9

Övriga anställda 2 425 2 186 82 67

 varav rörlig ersättning 109 76 17 13

Summa löner och andra  
ersättningar 2 488 2 247 145 128

Sociala kostnader

Avtalsenlig pension till VD  
och ledningsgruppen

 Förmånsbestämda – – – –

 Avgiftsbestämda 9 9 9 9

Avtalsenliga pensioner, övriga

 Förmånsbestämda 2 2 – –

 Avgiftsbestämda 241 210 14 15

Övriga sociala kostnader 734 699 55 54

Summa sociala kostnader 986 920 78 78

Summa personalkostnader 3 474 3 167 223 206

1  Med VD och ledningsgruppen avses för såväl moderbolaget som koncernen, koncer-
nens VD och ledningsgrupp. Med styrelse avses BillerudKorsnäs AB:s styrelse.

Redovisning av andel kvinnor i företagsledningen

% 2016 2015

Koncernens och moderbolagets företagsledning

Styrelse 40 40

VD och ledningsgrupp 20 20

Information om ledande befattningshavares förmåner enligt årsredo-
visningslagen, se not 26.

6 Jämförelsestörande poster

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

Jämförelsestörande intäkter

Realisationsvinst från avyttring 
av SIA Latgran (Övriga intäkter)1 – 440 – –

Jämförelsestörande intäkter – 440 – –

Jämförelsestörande kostnader

Tervasaari - omstrukturering 
(Rörelsens kostnader) – –98 – –

Bedrägeri (Rörelsens kostnader) –25 – –25 –

Ny kartongmaskin, KM7 – 
omstrukturering (Rörelsens 
kostnader) –205 – – –

Ny kartongmaskin, KM7 –  
nedskrivning (Nedskrivning  
av anläggningstillgångar) –120 – – –

Jämförelsestörande kostnader –350 –98 –25 –

Netto –350 342 –25 –

1 Se not 34 avseende reavinsten från avyttringen av SIA Latgran.

Jämförelsstörande poster presenteras för att möjligöra en justering av 
resultatet som bättre återspeglar den underliggande verksamheten.
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7 Finansnetto 

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

Finansiella intäkter

Utdelning från koncernföretag – – 30 1 524

Nedskrivningar, dotterbolag – – – –2

Nedskrivningar, intressebolag – – –1 –9

Utdelning från andra andelar 42 21 – –

Netto valutakursförändringar 1 – 2 –

Ränteintäkter, koncernbolag – – – 1

Ränteintäkter, övriga 2 3 1 2

Finansiella intäkter 45 24 32 1 516

Finansiella kostnader

Räntekostnader på finansiella 
skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde –125 –151 –116 –146

Räntekostnader på  
pensionsskuld –18 –21 –7 –7

Räntenetto på derivat i  
säkringsredovisningen – – –21 –

Netto valutakursförändringar – –2 – –20

Övriga finansiella kostnader –10 –25 –9 –25

Finansiella kostnader –153 –199 –153 –198

Finansnetto –108 –175 –121 1 318

8 Bokslutsdispositioner 
 

Moderbolaget

MSEK 2016 2015

Erhållna koncernbidrag 1 662 1 837

Lämnade koncernbidrag – –825

Periodiseringsfond –371 –305

Moderbolaget totalt 1 291 707

9 Skatt
 

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

Resultat före skatt

Sverige 1 944 1 990 1 143 1 840

Övriga länder –7 421 – –

Summa resultat före skatt 1 937 2 411 1 143 1 840

Skattekostnad

Aktuell skatt

Periodens skattekostnad –253 –241 –246 –204

Skatt hänförlig till tidigare period 1 1 – –

Summa aktuell skatt –252 –240 –246 –204

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatteintäkt /  
skattekostnad avseende  
temporära skillnader –167 –203 1 135

Summa skattekostnad –419 –443 –245 –69

%

Avstämning effektiv skatt

Svensk inkomstskattesats 22,0 22,0 22,0 22,0

Effekt av andra skattesatser för 
utländska dotterbolag 0,1 0,3 – –

Skattefri utdelning –0,5 –0,2 –0,6 –18,2

Skatter hänförlig till tidigare 
period 0,1 – – –

Nedskrivning av aktier – 0,1 – 0,1

Skatteeffekt på grund av  
ej avdragsgilla kostnader 0,2 0,2 0,2 –

Skatteeffekt på grund av  
ej skattepliktiga intäkter – –4,1 – –

Skattemässigt underskott  
som inte beaktats – 0,3 – –

Utnyttjat skattemässigt under-
skott som ej beaktats tidigare år –0,2 – – –

Avdrag för aktietilldelning i  
incitamentsprogram –0,1 –0,2 –0,2 –0,2

Skattesats i resultaträkningen 21,6 18,4 21,4 3,7
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Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Ingående balans,  
1 januari 

Redovisat i  
resultat räkningen

Redovisat direkt  
mot eget kapital

Utgående balans,  
31 december 

MSEK 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

KONCERNEN

Uppskjuten skatteskuld

Anläggningstillgångar 3 103 3 159 204 –18 –3 –38 3 304 3 103

Periodiseringsfond 202 135 25 67 – – 227 202

Säkringsreserv –17 –48 – – 17 31 – –17

Summa uppskjuten skatteskuld 3 288 3 246 229 49 14 –7 3 531 3 288
 
Uppskjuten  skatte fordran

Varulager 7 4 –3 2 – 1 4 7

Kundfordringar 9 8 –2 1 – 1 7 9

Avsättningar 45 48 56 –3 3 – 104 45

Underskott 62 218 11 –154 – –2 73 62

Summa uppskjuten skattefordran 123 278 62 –154 3 –1 188 123

Summa netto uppskjuten skatteskuld 3 165 2 968 167 203 11 –6 3 343 3 165
 
Varav redovisas som uppskjuten skattefordran 21 18 67 21

Varav redovisas som uppskjuten skatteskuld 3 186 2 986 3 410 3 186

Temporära skillnader och/eller underskottsavdrag som inte motsvaras av redovisade uppskjutna skattefordringar uppgår till MSEK 17 (46).  
Bedömningen har gjorts utifrån en osäkerhet om denna skattefordran kan återvinnas.

MODERBOLAGET

Uppskjuten skatteskuld

Övriga anläggningstillgångar 5 141 – –136 5 5

Summa uppskjuten skatteskuld 5 141 – –136 5 5
 
Uppskjuten skattefordran

Kundfordringar – 1 – –1

Avsättningar 3 3 1 – 4 3

Summa uppskjuten skattefordran 3 4 1 –1 4 3

Summa netto uppskjuten skatteskuld 2 137 –1 –135 1 2

Inga väsentliga temporära skillnader på andelar i dotterföretag föreligger.

10 Resultat per aktie
  

2016 2015

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat, MSEK 1 518 1 811

Vägt antal utestående stamaktier 207 037 234 206 888 635

Resultat per aktie före utspädning, SEK 7,33 8,75

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat, MSEK 1 518 1 811

Vägt antal utestående stamaktier 207 037 234 206 888 635

Justering för antagen utspädning  
via incitamentsprogram 472 099 520 021

Antal aktier vid beräkning  
av resultat per aktie 207 509 333 207 408 656

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 7,31 8,73
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11 Immateriella tillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Goodwill Kundkontrakt Varumärke
Övriga immateriella 

tillgångar Totalt

MSEK 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

KONCERNEN

Anskaffningsvärden

Redovisade värden vid årets början 1 980 2 088 567 567 116 113 106 105 2 768 2 873

Investeringar 42 1 42 –

Förvärv av rörelse 8 8 –

Avyttring –108 –2 –2 –108

Omklassificering – –

Omräkningsdifferenser 4 3 3 7 3

Redovisade värden vid årets slut 1 980 1 980 567 567 120 116 157 106 2 823 2 768

Ackumulerade avskrivningar

Redovisade värden vid årets början –218 –147 –43 –25 –92 –90 –353 –262

Avskrivningar –71 –71 –18 –17 –7 –2 –96 –90

Förvärv av rörelse –7 –7 –

Avyttringar 2 2 –

Omräkningsdifferenser –3 –1 –3 –1

Redovisade värden vid årets slut – – –289 –218 –64 –43 –104 –92 –457 –353

Ackumulerade nedskrivningar

Redovisade värden vid årets början –31 –31 –31 –31

Redovisade värden vid årets slut –31 –31 – – – – – – –31 –31

Redovisade värden enligt balansräkning 1 949 1 949 278 349 56 73 53 14 2 335 2 384

Avyttrad goodwill 2015 MSEK 108 är hänförlig till avyttrandet av SIA 
Latgran.

Koncernens kvarvarande goodwill på MSEK 1 949 uppkom i samband 
med förvärvet av Korsnäs 2012, och har allokerats till affärsområdet 
Consumer Board som är en kassagenererande enhet i linje med  
BillerudKorsnäs organisationsstruktur. 

Återvinningsvärdet har beräknats som nyttjandevärdet. I beräkning-
arna har kassaflöde baserat på av företagsledningen fastställd fler-
årsplan för perioden 2017–2021 använts. Antaganden i flerårsplanen 
baseras på historisk erfarenhet och prognoser beträffande marknads-

utveckling med mera. De främsta antagandena avser volymtillväxt, 
EBITDA marginal, rörelsekapital och investeringsbehov. Prognoser 
bygger på företagsledningens bedömningar som baseras på både 
interna och externa källor.

En årlig tillväxt på 2% (2) har använts för att extrapolera kassaflöden 
bortom 2021. Den diskonteringsränta före skatt som använts är 10% 
(10). Resultatet av genomfört nedskrivningstest har medfört att inget 
nedskrivningsbehov har identifierats.

Bolagsledningens bedömning är att inga rimliga förändringar av något 
av de viktigaste antaganden skulle medfört något nedskrivningsbehov. 
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12 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader  
och mark1

Maskiner och  
inventarier2

Leasade anlägg-
ningstillgångar

Pågående  
nyanläggningar Totalt

MSEK 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

KONCERNEN

Anskaffningsvärden

Redovisade värden vid årets början 4 059 4 008 32 838 31 717 9 18 687 777 37 594 36 520

Investeringar 6 15 62 252 1 3 1 496 1 402 1 565 1 672

Förvärv av rörelse 1 1 –

Omklassificering 82 166 1 249 1 323 –1 331 –1 490 – –

Avyttringar och utrangeringar –2 –10 –58 –39 –2 –62 –49

Avyttring via rörelseavyttring3 –115 –372 –11 –2 – –500

Omräkningsdifferenser –5 –1 –43 –1 –1 1 –1 –49

Redovisade värden vid årets slut 4 145 4 059 34 091 32 838 7 9 853 687 39 096 37 594

Ackumulerade avskrivningar

Redovisade värden vid årets början –2 520 –2 445 –18 339 –17 277 –7 –9 –20 866 –19 731

Avskrivningar –114 –112 –1 230 –1 214 –1 –1 –1 345 –1 327

Avyttringar och utrangeringar 9 57 38 2 59 47

Avyttring via rörelseavyttring3 26 109 3 – 138

Omräkningsdifferenser 2 29 5 29 7

Redovisade värden vid årets slut –2 634 –2 520 –19 483 –18 339 –6 –7 – – –22 123 –20 866

Ackumulerade nedskrivningar

Redovisade värden vid årets början –111 –111 –1 805 –1 805 –1 916 –1 916

Nedskrivningar4 –120 –120 –

Redovisade värden vid årets slut –111 –111 –1 925 –1 805 – – – – –2 036 –1 916

Redovisade värden enligt balansräkning 1 400 1 428 12 683 12 694 1 2 853 687 14 937 14 812

MODERBOLAGET

Anskaffningsvärden

Redovisade värden vid årets början 7 7 4 4 1 12 11

Investeringar 2 1 2 1

Omklassificering 2 –2 – –

Avyttringar och utrangeringar – –

Redovisade värden vid årets slut 7 7 6 4 – – – 1 14 12

Ackumulerade avskrivningar

Redovisade värden vid årets början –3 –2 –3 –2

Avskrivningar –1 –1 –1 –1

Avyttringar och utrangeringar – –

Redovisade värden vid årets slut – – –4 –3 – – – – –4 –3

Redovisade värden enligt balansräkning 7 7 2 1 – – – – 10 9

1 Varav mark i koncernen MSEK 68 (69) och i moderbolaget MSEK 6 (6).
2 Lättare maskiner och inventarier utgör endast en mindre del av värdet av maskiner och inventarier, varför någon särredovisning inte skett.
3 Avser avyttring av SIA Latgran.
4 Avser nedskrivning av anläggningstillgångar i Gruvön som kommer att utrangeras 2018 i samband med uppförandet av en ny kartongmaskin.

Hyres- och leasingavtal
Avtalade framtida totala leasingåtaganden i koncernen uppgick till 
MSEK 283, varav MSEK 99 inom ett år och MSEK 136 inom två till fem 
år. Motsvarande för moderbolaget uppgick till 17 MSEK, varav MSEK 8 
inom ett år och MSEK 9 inom två till fem år. Leasingkostnader i koncer-
nen uppgick 2016 till MSEK 105. För moderbolaget uppgick motsva-
rande kostnader till MSEK 9.
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13 Andelar i koncernbolag

MSEK 2016 2015

Anskaffningsvärden

Ingående värden vid årets början 10 838 10 829

Investeringar1 9 9

Utgående värden vid årets slut 10 847 10 838

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående värden vid årets början –166 –164

Nedskrivningar2 – –2

Utgående värden vid årets slut –166 –166

Redovisat värde enligt balansräkningen 10 681 10 672

1  Investering avser 2016 förvärv av ScandFibre Logistics AB om MSEK 8, aktieägartill-
skott till NimblePacc Packaging Private Ltd om MSEK 1, samt nybildande av bolagen 
BillerudKorsnäs Venture AB och BillerudKorsnäs Bangladesh Limited. Investering 
avser 2015 ägartillskott med MSEK 3 till Nine AB, nybildande av bolagen Billerud-
Korsäs Packaging India om MSEK 2, BillerudKorsnäs Singapore MSEK 3 samt det 
indiska bolaget NimblePacc Packaging Private Ltd om MSEK 1. 

2  Nedskrivning 2015 avsåg nedskrivning av innehavet i Nine AB.

Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i koncernbolag

Dotterbolag/Säte/Org.nr Antal andelar Andel i %1 Bokfört värde

BillerudKorsnäs Venture AB, Solna, 559040-3548 50 000 100 –

Paccess AB, Stockholm 556459-7572 1 000 100 –

BillerudKorsnäs Sweden AB, Stockholm 556876-2974 2 000 100 1 040

Nine AB, Stockholm 556724-5658 904 90,4 3

ScandFibre Logistics AB, Örebro, 556253-1474 10 000 100 8

BillerudKorsnäs Asia Holding, Hong Kong 10 000 100 –

Billerud Tenova Bioplastics AB, Stockholm 556639-6197 2 500 100 17

BillerudKorsnäs Beetham Ltd, Cumbria 3 500 000 100 81

Billerud Benelux B.V., Amsterdam 200 100 3

BillerudKorsnäs France S.A.S., Paris 25 401 100 –

BillerudKorsnäs Germany GmbH, Hamburg 2 100 1

BillerudKorsnäs Spain S.L, Barcelona – 100 1

BillerudKorsnäs Italy S.r.l, Milano – 100 –

BillerudKorsnäs China Limited, Shanghai – 100 4

BillerudKorsnäs Lithuania UAB, Klaipeda 200 100 14

BillerudKorsnäs Estonia OÜ, Pärnu 1 100 –

BillerudKorsnäs Latvia SIA, Juanjelgava 5 620 100 43

Billerud Incorporated, Delaware 100 100 52

BillerudKorsnäs Finland OY, Helsingfors 2 500 100 1 167

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle 556023-8338 53 613 270 100 8 240

BillerudKorsnäs Packaging India Private Ltd, New Dehli 8 750 100 2

NimblePacc Packaging Private Ltd, New Dehli 5 999 100 2

BillerudKorsnäs Singapore Private Ltd, Singapore 500 000 100 3

BillerudKorsnäs Bangladesh Limited, Dhaka 998 100 –

10 681

Utöver av moderbolaget direktägda andelar ingår följande bolag i koncernen

Dotterbolag och samarbetsarrangemang/Säte/Org.nr Andel i %1

BillerudKorsnäs Rockhammar AB, Lindesberg 556761-2436 100

Diacell AB, Gävle 556155-2786 100

Korsnäs Sågverks AB, Gävle 556024-8477 100

Korsnäs Advanced Systems AB, Gävle 556560-8627 100

AB Stjernsunds Bruk, Gävle 556028-6881 100

Trävaru AB Dalarne, Gävle 556044-3920 100

BillerudKorsnäs UK Ltd, Stowe 100

Latgran Biofuels AB, Gävle 556811-4184 75

Sia Freja, Riga 100

BillerudKorsnäs USA LLC, Delaware 100

Paccess International Trading Ltd, Shenzhen 100

Bomhus Energi AB, Gävle 556793-5217 (samarbetsarrangemang) 50

1 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totala antal aktier.
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14 Fordringar och skulder på koncernföretag, räntebärande

MSEK 2016 2015

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Långfristiga fordringar på intressebolag

Redovisat värde vid årets början 11 –

Årets förändring 4 11

Redovisat värde vid årets slut 15 11

MODERBOLAGET

Långfristiga fordringar på koncernbolag

Redovisat värde vid årets början – 41

Årets förändring – –41

Redovisat värde vid årets slut – –

MSEK 2016 2015

Kortfristiga fordringar på koncernbolag

Redovisat värde vid årets början 50 74

Årets förändring –2 –24

Redovisat värde vid årets slut 48 50

Skulder mot koncernbolag

Redovisat värde vid årets början 537 504

Årets förändring –111 33

Redovisat värde vid årets slut 426 537

Räntebärande fordringar och skulder avser koncernkonton med intern-
ränta samt räntebärande tidsbundna lån och placeringar.

15 Andelar i intressebolag

MSEK 2016 2015

KONCERNEN

Redovisat värde vid årets början 13 15

Kapitaltillskott till intressebolag1 – 4

Avyttring av intressebolag2 –4 –

Andel i intressebolags resultat efter skatt –1 –6

Redovisat värde vid årets slut 8 13

Intressebolag

MSEK Land Intäkter Resultat Tillgångar Skulder Eget kapital Ägd andel i % Redovisat värde

2016

FreeForm Packaging AB Sverige 1 –4 20 20 – 35 –

Trätåg AB Sverige 199 – 30 30 – 50 –

Fastighetsbolaget Marma Skog 313 Sverige 1 – 9 1 8 50 8

SSG Standard Solutions Group AB Sverige – – – – – 28 –

Totalt 8

2015

FreeForm Packaging AB Sverige –3 13 11 2 35 1

ScandFibre Logistics AB Sverige 956 – 119 109 10 40 4

Trätåg AB Sverige 189 – 33 33 – 50 –

Fastighetsbolaget Marma Skog 313 Sverige 3 2 9 1 8 50 8

SSG Standard Solutions Group AB Sverige – – – – – 28 –

Totalt 13

MSEK 2016 2015

MODERBOLAGET

Anskaffningsvärden

Vid årets början 1 6

Kapitaltillskott till intressebolag1 – 4

Avyttring av intressebolag2 –1

Nedskrivning av intressebolag4 – –9

Utgående värde – 1

Specifikation av moderbolagets direkt ägda innehav  
av andelar i intressebolag

Bolag, org.nr och säte
Röst och  

kapitalandel, i % Redovisat värde

2016

Intressebolag

FreeForm Packaging AB,  
556928-2873 Norrköping 35 –

Moderbolaget totalt –

2015

Intressebolag

FreeForm Packaging AB,  
556928-2873 Norrköping 35 –

ScandFibre Logistics AB,  
556253-1474 Örebro 20 1

Moderbolaget totalt 1

1  Kapitaltillskott 2015 om MSEK 4 avsåg FreeForm Packaging AB.
2  BillerudKorsnäs AB förvärvade samtliga aktier i ScandFibre Logistics AB under 2016, 

vilket innebär att bolaget redovisas som Andelar i koncernbolag, se not 13.
3  Vid beräkning av kapitalandelen beaktas värdet av biologiska tillgångar enligt IAS 41.
4  Nedskrivning 2015 avser nedskrivning av innehavet i FreeForm Packaging AB.
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16 Övriga innehav

MSEK 
Namn / Org nr Antal andelar Andel i % Redovisat värde

2016

KONCERNEN

2 bostadsrätter 2

BasEl i Sverige AB, 556672-5858 100 10 1

VindIn AB, 556713-5172 200 10 34

Kalix Vindkraft AB, 556686-1729 20 000 10 5

BioBag International AS, 966 534 281 360 10 9

Bergvik Skog AB, 556610-2959 353 5 1 230

Gävle-Sandviken Flygfält AB, 556160-1625 20 3 –

Radio Skog AB, 556137-8506 400 10 –

RK Returkartong AB, 56483-8828 28 4 –

EcoXPac A/S, Danmark 58 446 10 25

Kezzler AS, Norge, 983 594 123 324 843 7 28

Hanhaa Ltd, UK 10 742 7 10

Totalt 1 343

MODERBOLAGET

1 bostadsrätt 2

BioBag International AS, 966 534 281 360 10 9

BasEl i Sverige AB, 556672-5858 50 5 –

SSG Standard Solutions Group AB, 556403-1523 7 000 14 –

VindIn AB, 556713-5172 100 9 24

Totalt 35

2015

KONCERNEN

2 bostadsrätter 2

Innventia AB, 556023-1109 12 11 –

BasEl i Sverige AB, 556672-5858 100 10 1

VindIn AB, 556713-5172 200 10 34

Kalix Vindkraft AB, 556686-1729 20 000 10 5

BioBag International AS, 966 534 281 360 10 9

Bergvik Skog AB, 556610-2959 353 5 1 213

Gävle-Sandviken Flygfält AB, 556160-1625 20 3 –

Radio Skog AB, 556137-8506 400 10 –

RK Returkartong AB, 56483-8828 28 4 –

EcoXPac A/S, Danmark 58 446 10 25

Totalt 1 289

MODERBOLAGET

1 bostadsrätt 2

Innventia AB, 556023-1109 12 11 –

BioBag International AS, 966 534 281 360 10 9

BasEl i Sverige AB, 556672-5858 50 5 –

SSG Standard Solutions Group AB, 556403-1523 7 000 14 –

VindIn AB, 556713-5172 100 9 24

EcoXPac A/S, Danmark 58 446 10 25

Totalt 60

BillerudKorsnäs Venture har köpt 7% av aktierna i Kezzler AS och 7% av aktierna i Hanhaa under 2016.



117BILLERUDKORSNÄS ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016

17 Varulager

Koncernen

MSEK 2016 2015

Råvaror och förnödenheter 1 094 1 153

Färdiga varor 1 778 1 461

Pågående arbete 90 81

Förskott till leverantörer 180 147

Totalt 3 142 2 842

Av lagret av färdiga varor motsvarar MSEK 8 (4) värdering till nettoför-
säljningsvärde.

18 Eget kapital

Aktiekapital
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs 
efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman 
med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till BillerudKorsnäs 
kvarvarande nettotillgångar. Beträffande de aktier som finns i eget 
förvar (se nedan) är alla rättigheter upphävda fram till dess att dessa 
aktier återutges. 

Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår del av över-
kursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. 
Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver 
redovisas också som tillskjutet kapital.

Reserver
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår 
vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter 
som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den 
valuta som är koncernens funktionella valuta. Moderbolaget och kon-
cernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor. Vidare 
består omräkningsreserven av valutakursdifferenser som uppstår vid 
omvärdering av skulder som upptagits som säkringsinstrument av en 
nettoinvestering i en utländsk verksamhet.

Verkligt värde reserv
Verkligt värde reserv inkluderar den ackumulerade nettoförändringen 
av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess 
att tillgången bokas bort från balansräkningen.

Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumule-
rade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkrings-
instrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har 
inträffat.

Balanserade vinstmedel 
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinst-
medel i moderbolaget och dess dotterföretag samt intresseföretag. 
Tidigare avsättningar till reservfond, exklusive överförda överkurs-
fonder, ingår i denna eget kapitalpost. 

Återköpta aktier
Återköpta aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som 
innehas av moderbolaget. Per den 31 december 2016, uppgick kon-
cernens innehav av egna aktier till 1 130 498 (1 268 682).

Utdelning
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit årsstämman en utdelning 
om SEK 4,30 per stamaktie, totalt MSEK 890. Förslaget blir föremål för 
fastställande på årsstämman den 10 maj 2017.

2016 2015

Utdelning, MSEK 890 880

Redovisad utdelning per stamaktie, SEK 4,30 4,25

Finansiell ställning
BillerudKorsnäs finansiella mål avseende finansiell ställning är från och  
med 2016 att den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA 
ska understiga en multipel om 2,5. Målet ersätter tidigare mål att netto-
skuldsättningsgraden skulle understiga 0,90 gånger. Koncernens  
ränte bärande nettoskuld i förhållande till EBITDA uppgick vid utgången 
av 2016 till 1,08 (1,24). 

MODERBOLAG

Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 208 219 834 (208 219 834) stamaktier med 
kvotvärde SEK 7,38 (7,38) med vardera en röst. 

Reservfond
Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som 
inte går åt för täckning av balanserad förlust.

Fritt eget kapital
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas 
mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna 
beloppet utöver kvotvärdet på aktierna, föras till överkursfonden.

Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinst-
utdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och eventuell 
fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp 
som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

19 Förslag till vinstdisposition

Fritt eget kapital i moderbolaget är:

SEK

Överkursfond 4 407 645 318

Balanserade vinstmedel 300 648 540

Årets resultat 897 712 019

5 606 005 877

Styrelsen föreslår:

SEK

Utdelning till aktieägarna,  
207 089 336 aktier, 4,30 per aktie 890 484 145

samt att återstående belopp balanseras 4 715 521 732

Summa 5 606 005 877
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20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

BillerudKorsnäs har förmånsbestämda pensionsplaner för tjänstemän 
i Sverige (ITP-planen). BillerudKorsnäs har även avgiftsbestämda pen-
sionsplaner.

Härutöver finns förmånsbestäma pensioner säkerställda genom kapi-
talförsäkring, samt en avsättning för antastbara pensioner på MSEK 28 
(28) i dotterbolaget BillerudKorsnäs Skog & Industri AB. 

Delar av ITP-planens pensionsåtaganden tryggas genom avsättning i 
balansräkningen enligt FPG/PRI systemet.

Allt nyintjänande inom ITP 2 planen tryggas genom pensionsförsäk-
ring i Alecta. Alecta kan inte tillhandahålla tillräckliga uppgifter för att 
redovisa ITP-planen som förmånsbestämd varför den redovisas som 
avgiftsbestämd i enlighet med UFR 10. 

ITP planen tryggad i Alecta är en förmånsbestämd plan som omfattar 
flera arbetsgivare. Alectas kollektiva konsolideringsgrad uppgick vid 
årsskiftet till 148% (153). Den kollektiva konsolideringsgraden utgörs 
av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i förhållande till försäkrings-
åtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräknings-
antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. BillrudKorsnäs 
pensionsåtaganden tryggade i Alecta utgör en marginell andel av 
totala åtaganden tryggade i Alecta.

Det innebär att ingen pensionskostnad för nyintjänad förmånsbetsämd 
pension redovisas som förmånsbestämd. 

Den redovisade förmånsbestämda pensionskostnaden är hänförlig till 
tidigare perioder.

Årets avgifter för pensionsförsäkringar i Alecta uppgick till MSEK 96 (80).

KONCERNEN

MSEK 2016 2015

Pensionskostnad

Pensionskostnad i årets resultat

Personalkostnader

 Avgiftsbestämda planer 250 219

 Förmånsbestämda planer 2 2

 Särskild löneskatt 51 53

Finansiella kostnader 18 22

Totalt 321 296

Pensionskostnad i övrigt totalresultat

Aktuariella förändringar 12 28

Avsättningar för pensioner i balansräkning

Avsättningar vid årets början 783 772

Pensionskostnad 6 3

Finansiella kostnader 18 22

IFRS justering

Aktuariella förändringar

 Förändring av finansiella antaganden 23 –1

 Förändring av demografiska antaganden – 38

 Erfarenhetsbaserade justeringar –11 –9

Utbetalningar –41 –42

Avsättningar vid årets slut 778 783

varav kreditförsäkrat via FPG/PRI 741 749

Av avsättningsposten förväntas MSEK 42 (42) betalas inom tolv  
månader. Som säkerhet för pensionsförpliktelser har koncernen ställt 
kapitalförsäkring uppgående till MSEK 17 (16).

2016 2015

Aktuariella antaganden

Följande väsentliga aktuariella antaganden  
har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna 
(vägda genomsnittsvärden)

Diskonteringsränta 2,5% 2,5%

Framtida ökningar av pensioner 1,7% 1,5%

Livslängd DUS 14 DUS 14

Känslighetsanalys aktuariella antaganden

Parameter Förändring
Påverkan på  

pensionsskuld

Diskonteringsränta +0,5% –45

Diskonteringsränta –0,5% 50

Inflation +0,5% 50

Inflation –0,5% –45

Livslängd +1 år 30

Livslängd – 1 år –30

Känslighetsanalysen är baserad på en förändring i ett enskilt aktuariellt  
antagande, medan övriga antaganden förblir oförändrade. Denna metod 
visar åtagandets känslighet för ett enda antagande. Detta är en förenk-
lad metod då de aktuariella antagandena vanligtvis är korrelerade. Den 
genomsnittliga löptiden på pensionsförpliktelserna uppgår till ca 13 år.

MODERBOLAGET

MSEK 2016 2015

Pensionskostnad

Personalkostnader 23 24

Särskild löneskatt 6 8

Finansiella kostnader 6 7

Kostnad för pensionering i egen regi 35 39

Avsättningar för pensioner i balansräkning

Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser som avser 
pensionering i företagets egen regi vid årets början 185 188

Pensionskostnad – –

Finansiella kostnader 6 7

Utbetalning av pensioner –10 –10

Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser som avser 
pensionering i företagets egen regi vid årets slut 181 185

Förpliktelser inbetalda till av BillerudKorsnäs ägda 
kapitalförsäkringar 13 11

Övriga avsättningar 4 3

Avsättningar för pensioner i balansräkning 198 199

Varav kreditförsäkrat via FPG/PRI 181 185

Av avsättningsposten förväntas MSEK 11 (13) betalas inom tolv  
månader. Som säkerhet för pensionsförpliktelser har moderbolaget 
ställt kapitalförsäkring uppgående till MSEK 13 (11).
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21 Avsättningar

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

Avgångsvederlag,  
permitteringslön 185 27 5

Kostnader för  
omstruktureringsåtgärder 115 94 –

Kostnader för miljöåtgärder 38 38 –

Koncernen totalt 338 159 5 –

varav kortfristig del 86 114 5 –

Årets förändring

Redovisat värde vid årets början 159 67 –

Avsättningar som gjorts under året 223 118 5

Outnyttjat som återförts under året – –3 –

Belopp som tagit i anspråk  
under året –44 –23 –

Redovisat värde vid årets slut 338 159 5 –

22 Räntebärande skulder

2016 2015

MSEK
Bokfört 

värde
Verkligt 

värde
Bokfört 

värde
Verkligt 

värde

KONCERNEN

Långfristiga skulder

Bilaterala lån 700 700 700 700

Obligationslån 1 500 1 544 1 800 1 854

Övriga räntebärande skulder 487 487 527 527

Redovisat värde vid årets utgång 2 687 2 731 3 027 3 081

Kortfristiga skulder

Obligationslån 300 300 400 400

Företagscertifikat – – 349 349

Bilaterala lån 800 800 400 400

Övriga räntebärande skulder 42 42 219 219

Redovisat värde vid årets utgång 1 142 1 142 1 368 1 368

Återbetalningstider och framtida räntebetalningar på avtalade lån

(antal år från 2016-12-31) 0–1 1–2 2– Total

Bilaterala lån 800 – 700 1 500

Obligationslån 300 1 500 – 1 800

Företagscertifikat – – – –

Övriga räntebärande skulder 42 42 445 529

Koncernen totalt 1 142 1 542 1 145 3 829

Framtida räntebetalningar 60 43 48 151

Huvuddelen av skulderna förfaller till betalning inom fem år efter 
balansdagen.

Skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde beror på att skulderna 
ej marknadsvärderas i balansräkningen utan redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde. Koncernen har inga lån som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Verkligt värde för räntebärande skulder 
har fastställts enligt nivå 2 i värdehierarkin. För definition av värde-
hierarki se not 25.

Villkor och återbetalningstider
Avtalen avseende de syndikerade lånen och bilaterala lånen innehåller 
finansiella åtaganden (kovenanter) som måste uppfyllas för att de skall 
vara tillgängliga. Dessa åtaganden är främst Nettoskuldsättningsgrad 
och Räntetäckningsgrad. Samtliga åtaganden har uppfyllts under hela 
2016. De syndikerade lånen som är en revolverande kreditfacilitet om 
MSEK 5 500 var outnyttjat per 31 december 2016. Kreditfaciliteten 

förfaller i juni 2019. De långa bilaterala lånen förfaller från 2019 och 
framåt. De syndikerade lånen och de bilaterala lånen löper med rörlig 
ränta.

BillerudKorsnäs har tre obligationslån om totalt MSEK 1 800, varav 
MSEK 1 300 till rörlig ränta och MSEK 500 till fast ränta. Obligationerna 
är emitterade under det MTN-program som etablerades under 2013. 
Av de MSEK 1 800 som är utestående förfaller MSEK 300 under 2017 
och MSEK 1 500 förfaller 2018. Två obligationslån om totalt MSEK 400 
återbetalades under 2016.

Företagscertifikaten emitteras under det program som ursprungligen 
etablerades 2003. Certifikatprogrammet har en ram om MSEK 3 000. 
Företagscertifikaten skall löpa på minst en dag och högst ett år. Per  
31 december 2016 var inga certifikat utgivna. 

23 Skulder till kreditinstitut

MSEK 2016 2015

MODERBOLAGET

Långfristiga skulder

Bilaterala lån 700 700

Obligationslån 1 500 1 800

Övriga räntebärande skulder – –

Redovisat värde vid årets utgång 2 200 2 500

Kortfristiga skulder

Bilaterala lån 800 400

Obligationslån 300 400

Företagscertifikat – 349

Övriga räntebärande skulder – 181

Redovisat värde vid årets utgång 1 100 1 330

Återbetalningstider 

(antal år från 2016-12-31) 0–1 1–2 2– Total

Bilaterala lån 800 – 700 1 500

Obligationslån 300 1 500 – 1 800

Företagscertifikat – – – –

Övriga räntebärande skulder – – – –

Totalt 1 100 1 500 700 3 300

Huvuddelen av skulderna faller till betalning inom fem år efter balans-
dagen.

24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

Personalrelaterade kostnader 
inklusive sociala avgifter 604 605 55 47

Punktskatter 3 3 – –

Leveranskostnader 165 138 – –

Vedkostnader 60 48 – –

Energikostnader 42 34 – –

Övrigt 217 154 31 29

Totalt 1 091 982 86 76
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25 Finansiella tillgångar och skulder

Ränteswappar 
i säkrings-

redovisning
Derivat i säkrings-

redovisning
Kund- och  

lånefordringar

Finansiella  
tillgångar som  

kan säljas

Fin skulder  
som värderas  
till upplupet 

anskaffningsvärde
Summa  

redovisat värde Verkligt värde

MSEK 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Värderingsklassificering Nivå 2 Nivå 2 Nivå 3

KONCERNEN
Övriga aktier och andelar 1 343 1 289 1 343 1 289 1 343 1 289
Långfristiga fordringar 21 18 21 18 21 18
Kundfordringar 2 612 2 512 2 612 2 512 2 612 2 512
Övriga fordringar 2 107 95 378 637 485 734 485 734
Likvida medel1 708 188 708 188 708 188
Summa 2 107 95 3 719 3 355 1 343 1 289 5 169 4 741 5 169 4 741

Långfristiga  
räntebärande skulder 2 687 3 027 2 687 3 027 2 731 3 081
Kortfristiga  
räntebärande skulder 1 142 1 368 1 142 1 368 1 142 1 368
Leverantörsskulder 3 049 2 679 3 049 2 679 3 049 2 679
Övriga skulder 51 68 78 106 193 264 322 438 322 438
Summa 51 68 78 106 7 071 7 338 7 200 7 512 7 244 7 566

MODERBOLAGET
Övriga aktier och andelar 35 60 35 60 35 60
Andra långfristiga  
fordringar 13 11 13 11 13 11
Kundfordringar 2 104 2 161 2 104 2 161 2 104 2 161
Övriga fordringar 22 6 22 6 43 103
Kassa och bank2 516 10 516 10 516 10
Summa 2 655 2 188 35 60 2 690 2 248 2 711 2 345

Obligations och  
syndikerat lån 1 500 1 800 1 500 1 800 1 544 1 854
Övriga räntebärande 
långfristiga skulder 700 700 700 700 700 700
Skulder till kreditinstitut 1 100 1 330 1 100 1 330 1 100 1 330
Leverantörsskulder 26 39 26 39 26 39
Övriga skulder 29 53 29 53 137 125
Summa 3 355 3 922 3 355 3 922 3 507 4 048

1  Kortfristiga placeringar klassificeras som ”Likvida medel” när löptiden från anskaff-
ningstidpunkten är kortare än tre månader och är utsatt för endast obetydlig risk för  
värdefluktuationer.

2  Kortfristiga placeringar klassificeras som ”Kassa och bank” när löptiden från anskaff-
ningstidpunkten är kortare än tre månader och är utsatt för endast obetydlig risk för  
värdefluktuationer.

Netto värdeförändring av kassaflödessäkring som redovisas i rörelse-
resultatet uppgår för 2016 till MSEK –53 (–207), varav MSEK –54 (–125) 
redovisas i posten ”Nettoomsättning”. I avsnittet Finansiella risker 
beskrivs risker kopplade till kassaflödessäkringar. 

Koncernen ingår derivatavtal under International Swaps and Derivati-
ves Association (ISDA) master netting-avtal. Avtalen innebär att när en 
motpart inte kan reglera sina åtaganden enligt samtliga transaktioner 
avbryts avtalet och alla utestående mellanhavanden skall regleras med 
ett nettobelopp. ISDA-avtalen uppfyller inte kriterierna för kvittning, då 
kvittning av ISDA avtalen endast är tillåten om motparten eller koncer-
nen inte kan reglera sina åttaganden. Det föreligger ingen avsikt att 
reglera mellanhavanden på nettobasis.

Nettobelopp avseende ränteswappar i säkringsredovisning som 
omfattas av nettingavtal, motsvarar övriga fordringar om 0 (0), samt 
övriga skulder om 51 (66).

Nettobelopp avseende övriga derivat i säkringsredovisning som 
omfattas av nettingavtal, motsvarar övriga fordringar om 85 (93),  
samt övriga skulder om 57 (104). 

Verkligt värdehierarki
Nivå 1.  Värdering utifrån fullt observerbara data, ojusterade noterade 

priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder 
som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten.

Nivå 2.  Värdering utifrån andra observerbara data än noterade priser  
i nivå 1, som är direkt eller indirekt observerbara

Nivå 3.  Värdering sker till väsentlig del utifrån icke observerbara data 
för tillgången eller skulden

Avstämning av verkliga värden i nivå 3 2016 2015

KONCERNEN

Redovisat värde vid årets början 1 289 806

Förvärv, Kezzler AS 28 –

Förvärv, Hanhaa Ltd 10 –

Förvärv, EcoXPac A/S – 25

Förändring av värdering av VindIn AB – 2

Förändring i verkligt värde redovisat  
i övrigt totalresultat 59 477

Verkligt värde överfört till årets resultat1 –43 –21

1 343 1 289

1 Avser utdelning från Bergvik Skog AB.

Värdering av övriga aktier och andelar sker i huvudsak till andelen av  
bolagens egna kapital. I denna post ingående innehav i Bergvik Skog 
AB MSEK 1 230 (1 213) innehåller det egna kapitalet värdering av bio-
logiska tillgångar utförd av extern part baserad på vedertagna värde-
ringsmetoder.
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26 Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolags-
stämmans beslut. Särskilt arvode utgår även för utskottsarbete. 
Arvode till styrelsens ordförande 2016 uppgick till kSEK 1 200 (1 100), 

samt kSEK 75 för utskottsarbete. Övriga styrelseledamöters arvode 
uppgick sammanlagt till kSEK 4 125 (3 775), varav kSEK 475 (475) 
avsåg ersättning för utskottsarbete.

Styrelsearvoden, kSEK 
Namn

Årsarvode

Arvode  
revisions-
utskottet

Arvode  
ersättnings-

utskottet 

Arvode  
Investerings-

utskottet Arvode

2016–2017 2015–2016 2016–2017 2015–2016 2016–2017 2015–2016 2016–2017 2015–2016 2016 2015

Michael M.F Kaufmann 800 750 25 25 825 775

Gunilla Jönsson 475 450 50 50 525 500

Lennart Holm 1 200 1 100 25 25 50 50 1 275 1 175

Jan Homan 475 450 75 75 550 525

Bengt Hammar 475 450 50 50 525 500

Mikael Hellberg 475 450 75 75 50 50 600 575

Kristina Schauman 475 450 150 150 625 600

Andrea Gisle Joosen 475 450 475 300

Ersättning till VD och ledande befattningshavare
Årsstämman 2016 godkände följande riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses  
VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

BillerudKorsnäs ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och 
anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla 
en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. 
Ersättningsformerna ska motivera koncernledningen att göra sitt 
yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättningen kan 
utgöras av fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram och 
övriga förmåner såsom tjänstebil samt pension. Fast och rörlig lön ska 
fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och pre-
station. Den rörliga ersättningen utgår baserat på utfall i förhållande 
till tydligt uppställda mål och ska vara maximerad till en fastställd 
procentsats av fast årslön och varierar mellan 30 procent och 70 pro-
cent. Dock ska rörlig ersättning endast utgå under förutsättning av att 
bolagets rörelseresultat är positivt. Långsiktiga incitamentsprogram 
inom bolaget ska i huvudsak vara kopplade till vissa förutbestämda 
finansiella och aktiekursrelaterade prestationskrav. Programmen ska 
säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och 
implementeras på marknadsmässiga villkor. Långsiktiga incitaments-
program ska löpa under minst tre år. För närmare information om de 
befintliga långsiktiga incitamentsprogrammen som antogs av års-
stämman 2014, 2015 och 2016 hänvisas till bolagets webbsida samt  
till avsnittet ”Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)”.

Pensionsförmåner ska vara antingen avgifts- eller förmånsbestämda 
och normalt ge en rätt till pension från 65 års ålder. I vissa fall kan pen-
sionsåldern sänkas, dock lägst till 62 års ålder. Vid uppsägning gäller 
normalt sex till tolv månaders uppsägningstid och rätt till avgångs-
vederlag motsvarande högst tolv månadslöner för det fall bolaget 
avslutar anställningen.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD bereds av ersättnings-
utskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning och övriga anställnings-
villkor för medlemmar i ledningsgruppen beslutas av VD, efter 
godkännande av ersättningsutskottet. 

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas 
för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör 
styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt 
arvode vilket ska godkännas av styrelsen. 

Styrelsen i BillerudKorsnäs ska vara berättigad att avvika från dessa 
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Avvikelse från de av årsstämman beslutade riktlinjerna 
BillerudKorsnäs har under 2016, med ett undantag, följt de riktlinjer för 
ersättning för ledande befattningshavare som årsstämmorna 2015 och 
2016 har beslutat om. Styrelsen får om det finns särskilda skäl frångå 
dessa riktlinjer och har vid ett tillfälle, i samband med att f.d. personal-
direktören lämnade sitt uppdrag, valt att frångå riktlinjerna. Bolaget 

träffade då en överenskommelse enligt vilken f.d. personaldirektören 
erhöll ett avgångsvederlag om totalt 18 månadslöner (enligt riktlinjerna 
ska avgångsvederlag utgå med högst 12 månadslöner).

kSEK 
År Bruttolön

Rörlig 
ersättning LTIP

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnad Totalt

Ersättningar och förmåner för VD

2016 8 9521 3 962 4 685 172 2 528 20 299

2015 8 9842 4 080 4 077 181 2 503 19 825

Ersättningar och förmåner för övriga ledningsgruppen

2016 27 659 6 288 6 907 963 6 448 48 265

2015 23 167 6 657 10 722 511 6 216 47 273

1  I beloppet ingår utbetalda semesterdagar, semestertillägg, traktamenten och 
lunchsubventioner med kSEK 204 utöver fast lön

2  I beloppet ingår utbetalda semesterdagar, semestertillägg, traktamenten och 
lunchsubventioner med kSEK 477 utöver fast lön

Kommentarer till tabellerna
•  Rörlig ersättning för 2016 avser den ersättning som utbetalas 2017 

och som belastat resultatet 2016, medan rörlig ersättning för 2015 
avser den ersättning som utbetalats 2016 och belastat resultatet 
2015. Utfallet baseras på finansiella och individuella mål som är 
kopplade till verksamhetens utveckling och är baserat på resultatet 
2016 respektive 2015.

•  LTIP för 2016 avser förmånsvärdet av utfallet för LTIP 2013, LTIP för 
2015 avser förmånsvärdet av utfallet för LTIP 2012. 

•  Övriga förmåner avser bilförmån, bostadsförmån och andra skatte-
pliktiga förmåner.

•  Pensionskostnad avser den kostnad som belastat årets resultat.

•  I BillerudKorsnäs långsiktiga incitamentsprogram tilldelas delta-
garna ett visst antal BillerudKorsnäs aktier vederlagsfritt, efter en 
treårig intjänandeperiod, givet att vissa villkor är uppfyllda. VD och 
ledningsgruppen har deltagit i samtliga program. Inom ramen för 
LTIP 2016 deltar VD med 5 410 BillerudKorsnäs aktier, s k Sparaktier. 
Övriga medlemmar i ledningsgruppen deltar med 14 447 Sparaktier. 
VD har en utväxling på 6 ggr.  
Varje Sparaktie ger rätt till:  
1 Matchningsaktierätt 
5 Prestationsaktierätter  
Vice VD och Ekonomidirektören har en utväxling på 5 ggr.  
Varje Sparaktie ger rätt till: 
1 Matchningsaktierätt 
4 Prestationsaktierätter 
Övriga medlemmar i ledningsgruppen har en utväxling på 4 ggr. 
Varje Sparaktie ger rätt till: 
1 Matchningsaktierätt 
3 Prestationsaktierätter
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27 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalyser

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

Betalda räntor och erhållen 
ränta samt utdelning

Erhållen ränta och utdelning 45 25 33 1 528

Erlagd ränta –135 –183 –146 –192

Summa –90 –158 –113 1 336

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet med mera

Av- och nedskrivningar  
av tillgångar 1 561 1 417 1 1

Justering räntor 18 17 7 6

Nedskrivning av  
dotterbolagsaktier – – – 3

Pensioner och övriga  
avsättningar 138 52 –4 –8

Ej realiserat resultat elcertifikat 
och utsläppsrätter 25 –26 – –

Resultat från Latgran försäljningen – –440 – –

Resultatandel i intressebolag / 
nedskrivning av innehav 1 6 – 9

Aktierelaterade ersättningar 11 11 11 13

Realisationsresultat – 6 – –

Summa 1 754 1 043 15 24

Likvida medel1

Följande delkomponenter  
ingår i likvida medel:

Kortfristiga placeringar 7 12 – –

Kassa och bank 701 176 516 10

Summa 708 188 516 10

1  Kortfristiga placeringar klassificeras som likvida medel när löptiden från anskaff-
ningstidpunkten är kortare än tre månader och är utsatt för endast obetydlig risk för 
värdefluktuationer.

28 Obeskattade reserver

MSEK 2016 2015

MODERBOLAGET

Periodiseringsfond

Redovisat värde vid årets ingång 660 355

Årets förändring 371 305

Redovisat värde vid årets utgång 1 031 660

29 Händelser efter balansdagen

I februari 2017 genomfördes en emission av 5-åriga obligationer om 
totalt MSEK 1 700, för att finansiera investeringen av den nya kartong-
maskinen i Gruvön, KM7. MSEK 250 löper med fast ränta på 1,625% och 
MSEK 1 450 löper med rörlig ränta på 3-månaders STIBOR +1,30%. 
Obligationerna har noterats på NASDAQ OMX Stockholm.

Europeiska kommissionen har i början av mars 2017 inlett en inspek-
tion enligt EU’s konkurrensregler av BillerudKorsnäs som en del av en 
större undersökning på marknaden för blekt och oblekt kraftpapper. 
BillerudKorsnäs samarbetar fullt ut med Europeiska kommissionen. 

30 Investeringsåtaganden

Koncernen
Under 2016 har koncernen slutit avtal om framtida förvärv av materiella 
anläggningstillgångar för MSEK 2 950 (398). Av dessa åtaganden 
förväntas MSEK 2 178 (386) bli reglerade under 2017. Ökningen mot 
tidigare år beror huvudsakligen på beslutet att bygga en ny kartong-
maskin i Gruvön.

Moderbolaget
Moderbolaget har inte slutit några avtal om framtida förvärv av materi-
ella anläggningstillgångar. 

31 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser  
och eventualtillgångar

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2016 2015

Ställda säkerheter för egna 
skulder och avsättningar
Pantförskrivna  
kapitalförsäkringar 17 16 13 11
Pantsatta aktier,  
samarbetsarrangemang 292 280 – –
Ställda säkerheter, totalt 309 296 13 11

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, FPG/PRI 11 12 4 4
Borgensförbindelser, övriga 91 82 84 78
Borgensåtagande för  
intressebolag 1 5 – –
Borgensåtagande för  
koncernbolag – – 187 139
Eventualförpliktelser, totalt 103 99 275 221

Aktierna i Bomhus Energi AB är pantsatta som säkerhet för Bomhus 
Energis lån. Inga indikationer finns på att några säkerheter eller even-
tualförpliktelser kommer att leda till något utflöde av resurser.

32 Närstående

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation till sina dotterbolag, se not 
14.  Sammanställning över närståendetransaktioner

MSEK År

Försäljning 
av varor och 

tjänster till 
närstående

Inköp av 
varor och 

tjänster från 
närstående

Skuld  
till när-

stående

Fordran 
på när-

stående

KONCERNEN 

Närståenderelation

Intressebolag  
och joint ventures 2016 – 66 5 15

Intressebolag  
och joint ventures 2015 – 569 24 17

MODERBOLAGET

Närståenderelation

Dotterbolag 2016 418 56 4 533 3 074

Dotterbolag 2015 336 16 5 453 4 607

Intressebolag  
och joint ventures 2016 – – – 15

Intressebolag  
och joint ventures 2015 – – – 11

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Redovisning av löner, ersättningar och andra förmåner återfinns i not 
5 och 26.
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33 Rörelseförvärv

MSEK 2016

KONCERNEN

Förvärvsbalansräkning, ScandFibre Logistics AB

Anläggningstillgångar 2

Omsättningstillgångar 93

Summa tillgångar 95

Avsättningar 1

Kortfristiga skulder 85

Summa skulder 86

Köpeskilling

Köpeskilling, reducerat med transaktionskostnader –6

ScandFibre Logistics AB förvärvades till 100% den 14 april 2016. Innan 
förvärvet ägde BillerudKorsnäskoncernen 40% av aktierna.

34 Avyttring av dotterbolag

MSEK 2015

KONCERNEN

Avyttrade tillgångar och skulder 

Immateriella anläggningstillgångar, Goodwill 108

Materiella anläggningstillgångar 362

Varulager 84

Kundfordringar och övriga fordringar 57

Summa tillgångar 611

Uppskjutna skatteskulder 30

Leverantörsskulder och övriga skulder 65

Summa skulder 95

Försäljningspris

Erhållen köpeskilling, reducerat med försäljningskostnader 951

Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten –10

Påverkan på likvida medel 941

Reavinst

Påverkan på likvida medel 941

Sålda tillgångar –611

Sålda skulder 95

Omräkningsdifferens omfört till årets resultat 15

Reavinst 440

Avyttrade dotterbolag avser hela innehavet av Latgran SIA, vilket 
ägdes till 75% av dotterbolaget Latgran Biofuels AB. Bolaget avyttra-
des den 1 juli 2015. 

35 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Pensionsskuld
Som diskonteringsränta vid beräkningen av förpliktelsen avseende 
BillerudKorsnäs förmånsbestämda planer har använts 2,5% (2,5%). 
Framtida ökningar av pensionen har antagits till 1,7% (1,5%) en anpass-
ning mot verklig inflation. BillerudKorsnäs använder sedan 2015 ett 
nytt demografiskt antagande DUS 14 som innebär ett något längre livs-
längdsantagande än den tidigare använda standarden FFFS 2007:31. 

Värdering av övriga innehav 
Bergvik Skog AB upptas till BillerudKorsnäs andel av eget kapital 
MSEK 1 230 (1 213). I Bergvik Skog ABs egna kapital ingår värdering av 
biologiska tillgångar som utförts av extern part baserat på vedertagna 
värderingsmetoder. Förändringar i värdering av Bergvik Skog redovisas 
i övrigt totalresultat. Bergvik Skog har använt en WACC på 4,9% (5,2%) 
efter skatt vid värdering av sina biologiska tillgångar.

Materiella anläggningstillgångar 
I värdet för materiella anläggningstillgångar ingår identifierat övervärde 
på anläggningstillgångar vid förvärvet av Korsnäs. Detta övervärde har 
testats avseende nedskrivningsbehov tillsammans med goodwill. Inget 
nedskrivningsbehov har identifierats.

Nedskrivningsbehov har vid test identifierats för pappersmaskiner i 
Gruvön som kommer att utrangeras i slutet av 2018 i samband med upp-
förande av en ny kartongmaskin. Behovet av nedskrivning har beräknats 
till MSEK 120.

Goodwill
Nedskrivningsbehov har prövats beträffande goodwill. Inget nedskriv-
ningsbehov har identifierats, se även Not 11.

36 Uppgifter om moderbolaget

BillerudKorsnäs AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte 
i Stockholm. Moderbolagets aktier är registrerade på NASDAQ OMX 
Stockholm AB. Adressen till huvudkontoret är Box 703, 169 27 Solna. 
Koncernredovisningen för år 2016 består av moderbolaget, dess dotter-
bolag och 50% av samarbetsarrangemang avseende Bomhus Energi 
AB tillsammans benämnd koncernen. I koncernen ingår även ägd andel 
av innehaven i intressebolag.
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Underskrifter
Undertecknade försäkrar att koncernredovisningen respektive 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder respektive god redovisnings-
sed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets 
ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger 
en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksam-

het, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfär-
dande av styrelsen den 22 mars 2017. 

Koncernens rapport över resultat och totalresultat och balansräkning 
och moderbolagets rapport över totalresultat och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman 10 maj 2017.

Solna den 22 mars 2017

Lennart Holm 
Ordförande

Bengt Hammar  
Ledamot

Mikael Hellberg 
Ledamot

Jan Homan 
Ledamot

Gunilla Jönson 
Ledamot

Michael M. F. Kaufmann 
Ledamot

Kristina Schauman 
Ledamot

Andrea Gisle Joosen 
Ledamot

Kjell Olsson 
Ledamot

Gunnevi Lehtinen Johansson 
Ledamot

Per Lindberg 
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2017  
KPMG AB

Ingrid Hornberg Román  
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i BillerudKorsnäs AB (publ), org. nr 556025-5001

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för BillerudKorsnäs AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 63–124 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättelsen 
och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar, och bolagsstyrningsrappor-
ten är i överensstämmelse med årsredovisningslagen. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden. 

 
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt 
ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Värdering av goodwill 
Se not 11 och redovisningsprinciper på sidorna 101–107 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskriv-
ning av området.

Beskrivning av området Hur området har beaktats i revisionen

Koncernen redovisar per den 31 december 2016 goodwill om  
1 949 MSEK.

Goodwill ska årligen bli föremål för minst en så kallad nedskrivnings-
prövning. Koncernens goodwill är hänförlig till affärsområdet tillika  
segmentet Consumer Board.

Prövningen av det redovisade värdet innehåller både komplexitet och 
koncernens framtidsbedömning om verksamhetens interna och externa 
förutsättningar och planer. 

Exempel på sådana bedömningar är framtida kassaflöden vilka bland 
annat kräver antaganden om framtida utveckling och marknadsförut-
sättningar. 

Ett annat viktigt antagande är vilken diskonteringsränta som ska använ-
das för att återspegla marknadsmässiga bedömningar av pengars tids-
värde samt de särskilda risker som verksamheten står inför.

Vi har bedömt om den utförda nedskrivningsprövningen för goodwill är 
upprättad i enlighet med den teknik för diskonterade kassaflöden som 
föreskrivs.

Vidare har vi bedömt rimligheten i antaganden om framtida kassaflöden 
(såsom volymtillväxt, EBITDA-marginalens utveckling, rörelsekapital 
och investeringar) samt den använda diskonteringsräntan genom att ta 
del av och utvärdera koncernens skriftliga dokumentation och planer. 

Vi har även utvärderat tidigare års bedömningar av framtida kassaflöden 
i förhållande till faktiska utfall. 

Ett viktigt moment i vårt arbete har även varit att ta del av koncernens 
känslighetsanalys av värderingen för att kunna bedöma hur rimliga för-
ändringar i antaganden kan påverka värderingen. 

Vi har också kontrollerat fullständigheten i upplysningarna i årsredovis-
ningen och bedömt om de överensstämmer med de antaganden som 
koncernen har tillämpat i sin nedskrivningsprövning samt om informatio-
nen är tillräckligt omfattande för att förstå koncernens bedömningar.

Värdering av materiella anläggningstillgångar
Se not 12 och redovisningsprinciper på sidorna 101–107 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskriv-
ning av området.

Beskrivning av området Hur området har beaktats i revisionen

Koncernen redovisar per den 31 december 2016 materiella anläggnings-
tillgångar om 14 937 MSEK vilket utgör 58% av balansomslutningen.

Materiella anläggningstillgångar ska, om indikation på värdenedgång 
finns, bli föremål för nedskrivningsprövning. Materiella anläggningstill-
gångar avser främst produktionsanläggningar vilka används gemen-
samt av koncernens affärsområden tillika rörelsesegment.

Som framgår av förvaltningsberättelsen så fattade styrelsen i december 
beslut om att investera i en ny kartongmaskin, KM7. 

Den nya investeringen förväntas inom de närmaste åren ersätta fyra 
befintliga pappersmaskiner och en indikation på värdenedgång har 
därför identifierats. Genomförd nedskrivningsprövning har medfört en 
nedskrivning om 120 MSEK.

Prövningen av det redovisade värdet har gjorts enligt samma metodik 
som för goodwill, se ovan. 

Vi har bedömt om den utförda nedskrivningsprövningen är upprättad i 
enlighet med den teknik för diskonterade kassaflöden som föreskrivs.

Vidare har vi bedömt rimligheten i antaganden om framtida kassaflöden 
hänförligt till den bedömda kvarvarande ekonomiska livslängden för de 
fyra pappersmaskinerna samt den använda diskonteringsräntan genom 
att ta del av och utvärdera koncernens skriftliga dokumentation och 
planer. 
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Värdering av varulager
Se not 17 och redovisningsprinciper på sidorna 101–107 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskriv-
ning av området.

Beskrivning av området Hur området har beaktats i revisionen

Koncernen redovisar per den 31 december 2016 varulager om  
3 142 MSEK, vilket utgör 12% av balansomslutningen. 

Varulagret, som utgörs av insatsvaror som ved och pappersmassa 
samt färdigt förpackningsmaterial, värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Anskaffningsvärdet för färdigvarulagret inkluderar en rimlig andel av 
indirekta kostnader baserat på normal produktionskapacitet. Föränd-
ringar i produktionsvolym och produktionsmix, och anskaffningsvärdet 
för råvara, påverkar det redovisade värdet av färdigvarulagret. 

Fastställandet av pålägg för indirekta kostnader liksom uppskattat 
nettoförsäljningsvärde och inkurans innehåller mått av bedömning.

Vi har tagit del av kalkylerna för värdering av koncernens färdigvaru-
lager samt koncernens uppskattade nettoförsäljningsvärde för färdig-
varulager och råvara. 

Vi har stickprovsvis testat koncernens bruttovinstanalyser, nettoförsälj-
ningsvärde mot försäljningsstatistik, analys av kalkyldifferenser samt 
analys av trögrörlighet i varulagret. 

Vi har härigenom bedömt huruvida varulagrets redovisade värde och 
den tillämpade varulagervärderingen är förenlig med koncernens redo-
visningsprinciper.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–61 och 
128–136. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna informa-
tion, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rappor-
tera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncern-
redovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rappor-
tering.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i års-
redovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd  
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,  
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsido-
sättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
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årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osä-
kerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fort-
sätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och inne-
hållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upp-
lysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av kon-
cernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identi-
fierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt rele-
vanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer 
och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, 
samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste 
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör 
de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa 
områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författ-
ningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, 
vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen 
på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen 
skulle väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för BillerudKorsnäs AB (publ) för år 2016 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och kon-
cernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsför-
valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt.

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt  
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med  
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bola-
gets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med 
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande 
samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om försla-
get är förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm den 22 mars 2017  
KPMG AB

Ingrid Hornberg Román 
Auktoriserad revisor
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Fem år i sammandrag och Alternativa nyckeltal (APM)
Utöver finansiell data som definieras i IFRS, presenteras specifika 
nyckeltal, sk alternativa nyckeltal för att återspegla resultatet i den 
underliggande verksamheten och öka jämförbarheten mellan olika 
perioder. Dessa alternativa nyckeltal ersätter inte finansiell data som 
defineras i IFRS. I not 6 presenteras även jämförelsestörande poster, 
vilka även de möjliggör en justering av resultatet för att bättre åter-
spegla den underliggande veksamheten.

Från 2014 redovisas Bomhus Energi AB som ett samarbetsarrange-
mang och Billerud Korsnäs redovisar sin andel av Bomhus Energi AB:s 
intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Siffror och nyckeltal för jäm-
förelseåren har räknats om.

Resultaträkning i sammandrag

MSEK 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 21 657 21 814 20 853 19 689 10 427

Övriga intäkter 155 594 118 130 27

Rörelsens intäkter 21 812 22 408 20 971 19 819 10 454

Rörelsekostnader –18 206 –18 405 –17 692 –17 243 –9 256

EBITDA 3 606 4 003 3 279 2 576 1 198

Avskrivningar –1 561 –1 417 –1 378 –1 439 –709

Rörelseresultat 2 045 2 586 1 901 1 137 489

Finansiella poster, netto –108 –175 –248 –309 –87

Resultat före skatt 1 937 2 411 1 653 828 402

Skatt –419 –443 –352 –142 275

Nettoresultat 1 518 1 968 1 301 686 677

Sysselsatt kapital

MSEK, 31 december 2016 2015 2014 2013 2012

Balansomslutning 25 854 25 083 25 709 24 940 25 342

Leverantörsskulder –3 049 –2 679 –2 502 –1 742 –2 553

Övriga skulder och avsättningar –1 514 –1 577 –1 612 –1 662 –1 171

Övriga avsättningar –252 –45 –43 –42 –83

Uppskjutna skatteskulder –3 410 –3 186 –2 987 –2 691 –2 561

Långfristiga räntebärande tillgångar –15 –11 – – –

Likvida medel –708 –188 –737 –497 –775

Sysselsatt kapital 16 906 17 397 17 828 18 306 18 199

Rörelsekapital

MSEK, 31 december 2016 2015 2014 2013 2012

Varulager 3 142 2 842 3 145 3 029 3 150

Kundfordringar 2 612 2 512 2 601 2 394 2 244

Övriga omsättningstillgångar 681 1 004 925 849 955

Leverantörsskulder –3 049 –2 679 –2 502 –1 742 –2 553

Övriga rörelseskulder (exkl avsättningar) –1 428 –1 463 –1 589 –1 595 –1 170

Skatteskulder, netto –1 27 –294 –187 –51

Rörelsekapital 1 957 2 243 2 286 2 748 2 575

Räntebärande nettoskuld

MSEK, 31 december 2016 2015 2014 2013 2012

Räntebärande avsättningar 778 783 772 732 832

Långfristiga räntebärande skulder 2 687 3 027 4 672 5 197 6 007

Kortfristiga räntebärande skulder 1 142 1 368 2 417 2 957 2 700

Långfristiga räntebärande tillgångar –15 –11 – – –

Likvida medel –708 –188 –737 –497 –775

Räntebärande nettoskuld 3 884 4 979 7 124 8 389 8 764
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Kassaflöde i sammandrag

MSEK 2016 2015 2014 2013 2012

Rörelseöverskott 3 781 3 622 3 234 2 656 1 282

Förändring i rörelsekapital 332 120 238 –452 132

Finansnetto –86 –168 –233 –265 –59

Betald skatt –285 84 –124 –160 –353

Kassaflöde från löpande verksamheten 3 742 3 658 3 115 1 779 1 002

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 647 –760 –1 376 –1 250 –7 194

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 2 095 2 898 1 739 529 –6 192

Finansiella nyckeltal

2016 2015 2014 2013 2012

Marginaler

Bruttomarginal, % 17 18 16 13 11

Rörelsemarginal, % 9 12 9 6 5

Avkastning (rullande 12 månader)

Avkastning på sysselsatt kapital, % 12 15 11 6 8

Avkastning på eget kapital, % 12 16 13 7 13

Kapitalstruktur vid periodens utgång

Sysselsatt kapital, MSEK 16 906 17 397 17 828 18 306 18 199

Rörelsekapital, MSEK 1 957 2 243 2 286 2 748 2 575

Eget kapital, MSEK 13 022 12 418 10 704 9 917 9 435

Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 884 4 979 7 124 8 389 8 764

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,30 0,40 0,67 0,85 0,93

Räntebärande nettoskuld / rörelseresultat före avskrivningar ggr 1,1 1,2 2,2 3,3 7,3

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 1 645 1 710 1 384 1 337 965

Förvärv, MSEK 6 –9 8 948

Övriga nyckeltal

Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,2 1,2 1,2 1,1 1,4

Rörelsekapital som procent av omsättning 11 10 11 14 14

Personal

Antal anställda i medelantal 4 274 4 223 4 194 4 272 2 548
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Kvartalsdata
BillerudKorsnäs nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde 
redovisas nedan. Affärsområdenas resultat redovisas exklusive effek-
ter av valutasäkringar samt exklusive resultateffekter från omvärdering 
av kundfordringar i utländsk valuta och valutaeffekter i samband med 

betalningar. Dessa effekter redovisas separat på raden Valutasäkring 
m m. Den del av valutaexponeringen som avser förändringar i fakture-
ringskurser ingår i affärsområdesresultaten.

Nettoomsättning kvartalsvis per affärsområde och totalt

2016 2015

MSEK Helår Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Helår Kv 4 -15 Kv 3 -15 Kv 2 -15 Kv 1 -15

Packaging Paper 8 339 2 067 2 100 2 085 2 087 8 552 2 020 2 174 2 176 2 182

Consumer Board 8 015 1 988 1 975 2 028 2 024 8 006 1 933 2 006 2 044 2 023

Corrugated Solutions 3 620 989 913 839 879 3 329 880 926 722 801

Övriga enheter 1 647 463 400 421 363 2 012 387 368 596 661

Valutasäkring m.m. 36 –39 5 66 4 –85 –7 4 –49 –33

Koncernstab och elimineringar – – – – – – – – – –

Summa koncernen 21 657 5 468 5 393 5 439 5 357 21 814 5 213 5 478 5 489 5 634

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) kvartalsvis per affärsområde och totalt

2016 2015

MSEK Helår Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Helår Kv 4 -15 Kv 3 -15 Kv 2 -15 Kv 1 -15

Packaging Paper 1 486 421 441 266 358 1 456 252 406 363 435

Consumer Board 1 723 336 424 479 484 1 657 295 410 486 466

Corrugated Solutions 829 241 241 130 217 724 204 249 94 177

Övriga enheter –131 –180 20 14 15 546 15 365 90 76

Valutasäkring m.m. 37 –38 5 66 4 –85 –7 4 –49 –33

Koncernstab och elimineringar –338 –87 –94 –96 –61 –295 –88 –50 –87 –70

Summa koncernen 3 606 693 1 037 859 1 017 4 003 671 1 384 897 1 051

Bruttomarginal (EBITDA, %) kvartalsvis per affärsområde och totalt

2016 2015

% Helår Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Helår Kv 4 -15 Kv 3 -15 Kv 2 -15 Kv 1 -15

Packaging Paper 18 20 21 13 17 17 12 19 17 20

Consumer Board 21 17 21 24 24 21 15 20 24 23

Corrugated Solutions 23 24 26 15 25 22 23 27 13 22

Koncernen 17 13 19 16 19 18 13 25 16 19
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Rörelseresultat kvartalsvis per affärsområde och totalt

2016 2015

MSEK Helår Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Helår Kv 4 -15 Kv 3 -15 Kv 2 -15 Kv 1 -15

Packaging Paper 990 298 316 143 233 971 131 278 245 317

Consumer Board 964 148 234 287 295 954 120 234 310 290

Corrugated Solutions 647 194 197 84 172 551 160 203 51 137

Övriga enheter –264 –313 23 13 13 484 4 353 71 56

Valutasäkring m.m. 37 –38 5 67 3 –85 –7 4 –49 –33

Koncernstab och elimineringar –329 –78 –98 –95 –58 –289 –88 –46 –86 –69

Summa koncernen 2 045 211 677 499 658 2 586 320 1 026 542 698

Rörelsemarginal kvartalsvis per affärsområde och totalt

2016 2015

% Helår Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Helår Kv 4 -15 Kv 3 -15 Kv 2 -15 Kv 1 -15

Packaging Paper 12 14 15 7 11 11 6 13 11 15

Consumer Board 12 7 12 14 15 12 6 12 15 14

Corrugated Solutions 18 20 22 10 20 17 18 22 7 17

Koncernen 9 4 13 9 12 12 6 19 10 12

Försäljningsvolymer kvartalsvis per affärsområde och totalt

2016 2015

kton Helår Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Helår Kv 4 -15 Kv 3 -15 Kv 2 -15 Kv 1 -15

Packaging Paper 1 167 285 292 295 295 1 163 281 294 288 300

Consumer Board 1 051 257 261 268 265 1 065 257 262 274 272

Corrugated Solutions 554 147 140 129 138 506 132 139 106 129

Totalt 2 772 689 693 692 698 2 734 670 695 668 701
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BillerudKorsnäs-aktien
Aktien
BillerudKorsnäsaktien är börsnoterad sedan 20 november 2001 och 
handlas på listan Large Cap på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn 
är BILL. Aktiekapitalet uppgick per den 30 december 2016 till SEK 
1 537 642 793, fördelat på 208 219 834 aktier. Antalet aktier på mark-
naden uppgick Till 207 089 336. Samtliga aktier på marknaden ger  
lika rösträtt och lika rätt i bolagets vinst och kapital.

Kursutveckling
Stängningskursen för BillerudKorsnäsaktien per den 30 december 
2016 var SEK 153,00, vilket motsvarade ett börsvärde på cirka SEK 
31,7 miljarder. BillerudKorsnäs aktiekurs sjönk under 2016 med 2,7%. 
Under samma period steg Nasdaq Stockholmsbörsens skogsindex 

(OMX Stockholm Forestry & Paper PI) med 11% samtidigt som Nasdaq 
Stockholmsbörsens All Share Index (OMX Stockholm PI) steg med 6%. 
Den högsta slutkursen för aktien under 2016 noterades den 18 och 20 
oktober med SEK 158,70 och den lägsta slutkursen den 27 juni med 
SEK 114,50.

Omsättning
Under 2016 omsattes 140,7 miljoner BillerudKorsnäsaktier, motsva-
rande ett värde av cirka SEK 19 miljarder. Genomsnittligt antal omsatta 
aktier per handelsdag uppgick till cirka 556 000, motsvarande ett 
värde av MSEK 76. I genomsnitt gjordes cirka 1 963 avslut per han-
delsdag.

Utdelning
Målet är att utdelningen ska uppgå till 50% av nettovinsten. Utdel-
ningen till aktieägarna kommer bland annat att vara beroende av 
BillerudKorsnäs resultatnivå, finansiella ställning och framtida utveck-
lingsmöjligheter. För verksamhetsåret 2016 har BillerudKorsnäs sty-
relse föreslagit en utdelning om SEK 4,30 per aktie. Den föreslagna 
utdelningen motsvarar cirka 59% av nettovinsten för 2016.

Aktiefördelning 31 december 2016

Registerat antal aktier 208 219 834

Återköpta aktier i eget förvar –1 130 498

Aktier på marknaden 207 089 336

Antal aktier på marknaden

2016 2015 2014 2013

Antal aktier i genomsnitt 207 037 234 206 888 635 206 761 898 206 631 569

Antal aktier i genomsnitt efter utspädning 207 509 333 207 408 656 207 297 990 207 051 124

Antal aktier bokslutsdagen 207 089 336 206 951 152 206 788 161 206 719 689

Antal aktier bokslutsdagen efter utspädning 207 561 435 207 471 173 207 324 253 207 139 244

De tio största aktieägarna

Aktieägare Antal aktier, miljoner Andel av röster, %

FRAPAG Beteiligungsholding AG 31,3 15,1 

AMF Försäkring och Fonder 20,6 9,9 

Swedbank Robur fonder 9,4 4,5 

Fjärde AP Fonden 6,6 3,2 

Alecta 5,4 2,6 

Handelsbanken fonder 4,7 2,2

DFA fonder (USA) 4,2 2,0 

Norges Bank Investment Management 4,1 2,0 

Vanguard 3,3 1,6 

Lannebo Fonder 2,2 1,1 

Totalt de 10 största aktieägarna 91,7 44,2 

Ägarstruktur1

Storleksklasser Antal aktier % Antal ägare %

1–100 1 388 401 0,7 24 249 25,3

101–500 14 904 609 7,2 57 954 60,4

501–10 000 21 161 304 10,2 13 279 13,7

10 001–100 000 10 056 338 4,8 469 0,4

100 001– 160 709 182 77,2 147 0,1

Totalt 208 219 8341 100,0 96 098 100,0

1 Inklusive bolagets egna återköpta aktier (1 130 498).

Aktieägarkategorier,  
röster, %

 Utländska ägare, 41,2

 Svenska aktiefonder, 23,7

  Svenska privatpersoner  
inkl. fåmansbolag, 19,3

 Svenska institutioner, 15,9

Geografisk ägarfördelning, 
röster, %

 Sverige, 58,8

 Österrike, 15,1

 USA, 10,0

 Storbritannien, 6,4

 Norge, 2,4

 Övriga, 7,3
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Nyckeltal per aktie

SEK per aktie där annat ej anges 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat 7,33 8,75 6,18 3,24 5,14

Resultat efter utspädning 7,31 8,73 6,16 3,24 5,12

Utdelning (för resp. verksamhetsår), faktisk 4,301 4,25 3,15 2,25 2,00

Utdelning i % av

 – börskurs (direktavkastning) 2,8 2,7 2,8 2,8 3,3

 – vinst 58,7 48,6 51,0 69,4 61,0

 – utgående eget kapital 6,8 7,2 6,1 4,7 4,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,07 17,68 15,07 8,61 7,60

Operativt kassaflöde 10,15 9,46 8,41 2,56 0,38

Eget kapital 62,88 59,21 51,34 47,68 45,47

Eget kapital efter utspädning 62,73 59,06 51,20 47,58 45,41

Börskurs/utgående eget kapital % 243 265 219 170 134

P/E tal, ggr 20,9 18,0 18,2 25,1 11,9

EV/EBITDA, ggr 9,9 9,4 9,3 9,8 17,3

Börskurs (slutkurs sista handelsdag) 153,00 157,20 112,50 81,25 61,25

1 Styrelsens förslag.

Analytiker som följer BillerudKorsnäs

Företag Analytiker Telefon

ABG Sundal Collier Martin Melbye +47 22 01 61 37

Carnegie Robin Santavirta +358 9 618 71 239

Danske Bank Oskar Lindström +46 (8) 5688 06 12

DNB Johan Sjöberg +46 (8) 473 48 31

Handelsbanken Capital Markets Mikael Doepel +358 10 444 2450

Jefferies Justin Jordan +44 (0) 20 7029 8976

Kepler Cheuvreux Mikael Jåfs +46 (8) 723 5171

Nordea Harri Taittonen +358 9 1655 9924

Pareto Securities Gustaf Hansson +46 (8) 402 50 00

SEB Enskilda Linus Larsson +46 (8) 5222 9701

Swedbank Ola Södermark +46 (8) 5859 0240
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Nyckeltalsdefinitioner
Resultat
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar och ned-
skrivningar (EBITDA = Earnings Before Inte-
rest, Taxes, Depreciation and Amortisation). 
EBITDA är ett rörelseresultatmått, som ligger 
nära det operativa kassaflödet.

Marginaler
Bruttomarginal (EBITDA, %)
Rörelseresultat före avskrivningar och ned-
skrivningar (EBITDA = Earnings Before Inte-
rest, Taxes, Depreciation and Amortisation) 
i procent av nettoomsättning. Nyckeltalet 
används såväl vid resultatuppföljning som  
vid jämförelse med jämförbara bolag. 

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 
Rörelsemarginalen visar den procentuella 
delen av intäkterna som återstår efter beak-
tade rörelsekostnader. Nyckeltalet används 
såväl vid resultatuppföljning som vid jäm-
förelse med jämförbara bolag.

Avkastning
Avkastning på eget kapital
Periodens resultat beräknat på 12 månader, 
hänförligt till moderbolagets aktieägare, i 
procent av genomsnittligt eget kapital beräk-
nat per kvartal, hänförligt till moderbolagets 
aktieägare. Måttet representerar total lön-
samhet jämfört med eget kapital investerat  
av moderbolagets aktieägare. 

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat beräknat på 12 månader i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital 
beräknat per kvartal. Avkastning på syssel-
satt kapital är ett mått som anger hur effektivt 
de totala nettorörelsetillgångarna används  
för att generera avkastning i rörelsen. Nyckel-
talet beaktar investerat kapital i verksam-
heten och används vid resultatuppföljning 
och vid jämförelse med jämförbara bolag.

Kapitalstruktur
Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.

Eget kapital efter utspädning
Eget kapital vid periodens slut ökat med 
effekt av beräknat utnyttjande av incitaments-
program.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genom-
snittligt sysselsatt kapital. Måttet visar hur 
effektivt det sysselsatta kapitalet används i 
verksamheten. 

Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande nettoskuld dividerad med 
eget kapital. Relationen visar mixen mellan 
den räntebärande nettoskulden och finansie-
ringen via eget kapital. Ett högre tal innebär 
högre finansiell hävstång och kan ha positiv 
effekt på avkastningen på eget kapital, men 
innebär samtidigt en högre finansiell risk.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande avsättningar och skulder 
minus räntebärande tillgångar. Nyckeltalet  
definierar finansieringen via finansiella 
skulder med hänsyn tagen till finansiella till-
gångar, och används som en komponent  
vid bedömning av finansiell risk.

Räntebärande nettoskuld/EBITDA
Räntebärande nettoskuld vid periodens 
utgång dividerat med rörelseresultat före 
avskrivningar de senaste tolv månaderna. 
Nyckeltalet visar relationen mellan den ränte-
bärande nettoskulden och återbetalnings-
förmågan. Ett högre (lägre) tal indikerar en 
högre (lägre) risk.

Rörelsekapital
Varulager, kundfordringar och övriga opera-
tiva tillgångar minskade med leverantörsskul-
der och övriga operativa skulder. Beloppet 
visar nettot av omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder som används i verksam-
heten. Tillsammans med anläggningstill-
gångarna utgör rörelsekapitalet det kapital 
som operativt sysselsätts för att generera 
avkastning.

Rörelsekapital som procent av 
nettoomsättningen
Genomsnittligt rörelsekapital för de senaste 
tre månaderna dividerat med nettoomsätt-
ning för helåret eller vid delår, nettoomsätt-
ning på årsbasis (kvartalets nettoomsättning 
multiplicerat med fyra). Nyckeltalet visar hur 
effektivt rörelsekapitalet används. En lägre 
procentsats innebär att mindre kapital har 
bundits upp för att generera en viss intäkt, 
och en högre förmåga att internt finansiera 
tillväxt och avkastning till aktieägarna.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke 
ränte bärande skulder, icke räntebärande 
avsätt ningar och räntebärande tillgångar. 
Sysselsatt kapital används till att kvantifiera 
totala nettotillgångar som används i den  
operativa verksamheten, vilket rörelse-
resultatet kan relateras till.

Data per aktie1

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, dividerat med 
antalet aktier på marknaden vid periodens 
slut. 

Eget kapital per aktie efter utspädning 
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, dividerat med 
antal aktier på marknaden vid periodens slut 
ökat med effekt av beräknat utnyttjande av 
incitamentsprogram. 

EV/EBITDA
Börsvärde plus räntebärande nettoskuld divi-
derat med rörelseresultat före avskrivningar 
och nedskrivningar (EBITDA). 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
dividerat med genomsnittligt antal aktier på 
marknaden under perioden. 

Operativt kassaflöde per aktie  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
inklusive nettoinvesteringar i materiella 
anläggningstillgångar och förvärv av finan-
siella anläggningstillgångar, dividerat med 
genomsnittligt antal aktier på marknaden 
under perioden. 

P/E-tal
Aktiekurs vid årets slut dividerat med resultat 
per aktie.

Resultat per aktie
Periodens resultat, hänförligt till moderbola-
gets aktieägare, dividerat med genomsnittligt 
antal aktier på marknaden.

Resultat per aktie efter utspädning 
Periodens resultat, hänförligt till moderbola-
gets aktieägare, dividerat med genomsnittligt 
antal aktier på marknaden vid periodens slut 
ökat med effekt av beräknat utnyttjande av 
incitamentsprogram. 

1 Antal aktier se avsnittet ”BillerudKorsnäs-aktien”.
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Aktieägarinformation och kalendarium
Årsstämma
BillerudKorsnäs ABs årsstämma äger rum 
onsdagen den 10 maj 2017, kl 15.00 på Hotel 
Rival, Mariatorget 3, Stockholm. 

Kallelse till årsstämma 2017 finns tillgänglig 
på www.billerudkorsnas.se

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman, 
ska dels vara införd i den av Euroclear förda 
aktieboken torsdagen den 4 maj 2017, dels 
anmäla sig hos bolaget senast torsdagen 
den 4 maj 2017.

Anmälan görs på telefon 08 402 90 62, på 
www.billerudkorsnas.se/anmalan eller per 
post till BillerudKorsnäs AB, Årsstämman, 
Box 7841, 103 98 Stockholm.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarre-
gistrerade måste för att äga rätt att delta i 
stämman, begära att tillfälligt införas i aktie-

boken hos Euroclear i eget namn. Sådan 
registrering, så kallad rösträttsregistrering, 
måste vara verkställd torsdagen den 4 maj 
2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid 
före detta datum måste underrätta förvalta-
ren om detta. 

Finansiell information
All finansiell information finns tillgänglig på 
såväl svenska som engelska och publiceras 
på www.billerudkorsnas.se. 

Års- och Hållbarhetsredovisningen distribu-
eras till aktieägare och andra intressenter 
som har anmält sitt intresse, via bolagets 
webbplats eller med den blankett som varje 
ny aktieägare erhåller. 

Års- och Hållbarhetsredovisningen och 
andra finansiella rapporter finns tillgängliga 
på webbplatsen. 

Delårsrapporter
Januari – mars 2017 20 april 
Januari – juni 2017 18 juli 
Januari – september 2017  17 oktober

Ordlista
Biobränslen
Förnybara bränslen som kommer från växt-
riket t ex från ved, inklusive svartlut och bark.

CDP
Carbon Disclosure Project. 

Fluting
Det vågformade mellanskiktet i wellpapp. 
Tillverkas av ny- eller returfiber. 

Massaved
I Sverige främst ved från barrträd (gran och 
tall) samt björkved som används för tillverk-
ning av pappersmassa.

MF kraft paper
Machine Finished kraft paper.

MG kraft paper
Machine Glazed kraft paper.

NBSK
Northern Bleached Softwood Kraft.

Sulfatmassa
Kemisk massa som tillverkas genom att ved 
kokas under högt tryck vid hög temperatur 
med sk vitlut (natriumhydroxid och natriums-
ulfid). Sulfatmassa kallas även kraftmassa.

Säckpapper
Papper med hög hållfasthet för säcktillverk-
ning, framställs av barrvedssulftatmassa. 

Vätskekartong
Kartong som används för att tillverka för-
packningar till drycker och andra flytande 
livsmedel.

Wellpapp
Wellpapp tillerkas genom hoplimning av 
vanligtvis två plana skikt (liner) med ett våg-
formigt skikt (fluting) emellan.
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Adresser
BillerudKorsnäs AB
Postadress: Box 703, SE-169 27 Solna, Sverige
Besöksadress: Frösundaleden 2 B, Solna
Tel: 08-553 335 00
www.billerudkorsnas.se

BillerudKorsnäs Beetham
Milnthorpe
Cumbria LA7 7AR
England
Tel: +44 1539 565 000

BillerudKorsnäs Frövi/Rockhammar
718 80 Frövi
Sverige
Tel: 026-15 10 00

BillerudKorsnäs Gruvön
Storjohanns väg 4
664 28 Grums
Sverige
Tel: 0555-410 00

BillerudKorsnäs Gävle
801 81 Gävle
Sverige
Tel: 026-15 10 00

BillerudKorsnäs Finland Jakobstad
PL 13
FI-68601 Jakobstad
Finland
Tel: +358 6 241 380 00

BillerudKorsnäs Karlsborg
952 83 Karlsborgsverken
Sverige
Tel: 0923-660 00

BillerudKorsnäs Skog
Box 703
169 27 Solna
Sverige
Tel: 08-553 335 00

BillerudKorsnäs Skärblacka
617 10 Skärblacka
Sverige
Tel: 011-24 53 00

Kontaktpersoner

Karin Slättborn
Investor Relations Manager
Telefon: +46 8 553 335 00
E-post: ir@billerudkorsnas.com

 

Louise Wohrne
Sustainability Manager
Telefon: +46 8 553 335 00
E-post:sustainability@billerudkorsnas.com
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är producerad i samarbete med Intellecta Corporate.

Foto: BillerudKorsnäs bildbank, Martin Andersson, 
Hans-Erik Nygren, Appelberg, Getty images samt 
Shutterstock 

Tryck: Åtta. 45, 2016



B
illeru

d
K

o
rsn

äs Å
rs- o

ch H
ållb

arhetsre
d

ovisning
 2

016

BillerudKorsnäs AB • Box 703 • 169 27 Solna • Telefon: 08 553 335 00 • www.billerudkorsnas.se

DETTA ÄR BILLERUDKORSNÄS

BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av 
högkvalitativa förpackningsmaterial baserade på förnybar råvara. 

Vår vedråvara kommer från hållbart skötta skogar och tillverkningen 
sker i resurseffektiva, integrerade produktionsanläggningar. 

Våra kunder är förpackningstillverkare, varumärkesägare och stora detaljhandels och 
dagligvarukedjor. Genom nära samarbete med kunder och partner världen över kan vi erbjuda en 
kundanpassad och bred produktportfölj med hög innovationsgrad. 

Efterfrågan drivs av globala megatrender, främst den ökade urbaniseringen, ökat hållbarhetsfokus och 
förändrade konsumtionsmönster. Konsumentnära sektorer, främst livsmedel och drycker, svarar för 
76% av försäljningen. Med Europa som huvudmarknad stärker BillerudKorsnäs successivt sin närvaro 
på de stora tillväxtmarknaderna i Asien. 

Smarta förpackningslösningar av papper eller kartong från BillerudKorsnäs minskar klimatpåverkan 
och resursåtgången i hela värdekedjan och bidrar till en hållbar framtid.

Vi utmanar  
konventionella 
förpackningar 
för en hållbar  

framtid
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