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Verksamhet –  
Vision & Strategi

Orio-koncernen bedriver sin verksamhet i två affärsområden – Orio Logistics och Orio Parts. 

Orio Logistics erbjuder logistiktjänster för den nordiska marknaden inom allt som rör lag-
ring, distribution, informationshantering, export/import, transportmanagement, vidareför-
ädling, hantering av varor samt administrativa tjänster såsom affärsupport, kundservice etc.

Logistics vision är att vara den ledande affärspartnern inom 3PL-logistik i Norden baserat 
på tjänster som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Orio Parts anskaffar, säljer och distribuerar reserv- och underhållsdelar till Saab-bilar på en 
global marknad. Ett erbjudande som inkluderar ett gediget ingenjörskunnande och en hel-
hetslösning för logistik. Vi är världens enda leverantör av Saab Originaldelar, med försäljning 
på ett 50-tal marknader. Vår ambition är att säkerställa att Saab-bilarna rullar vidare och att 
Saab-bilägaren skall känna trygghet i sitt bilägande. 

Parts vision är att vara det självklara valet när det gäller att tillhandahålla reservdelar till 
Saabbilar genom ett relevant produktprogram och innovativa tjänster.

Orio-koncernens strategi är att:

> Tillhandahålla logistiktjänster för den nordiska marknaden genom innovativa lösningar  
som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

> Upprätthålla den globala kundbasen av verkstäder och distributörer som fokuserar på  
Saab-bilar genom att säkerställa ett relevant produktprogram av Saab originaldelar och  
eftermarknadsalternativ med tillhörande tjänster.

Orio AB är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsam-
mans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt 
verksamhet med egna försäljningskontor i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Lager 
och distribution i dessa länder sköts av externa logistikföretag. Vid årsskiftet sysselsatte 
Orio 147 medarbetare.
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Orio ABs års- och hållbarhetsredovisning 2020 är indelad  
i tydliga avsnitt för att underlätta läsning och navigering.  
Den reviderade årsredovisningen återfinns på sidorna 51-88. 
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hållbarhetsrapport, har granskats översiktligt av revisorerna 
och återfinns på sidorna 8-38.
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INLEDNING

Det här är Orio 2020

MSEK, om inget annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

NYCKELTAL

Finansiella

Nettoomsättning 392 504 603 755 814 

Bruttoresultat 141 194 242 292 318 

Rörelseresultat 6 -10 -40 -24 -1 

Rörelsemarginal, % 1,5 -2,0 -6,6 -3,2 -0,1 

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 6 -10 -4  15  35

Årets resultat -6 -29 -51 -23 -6 

Soliditet, % 79 76 72 74 78,9

Medelantal anställda 148 187 234  241  265

Varav kvinnor 52 65 77 79 85 

Total sjukfrånvaro, % 4,6 5,4 4,6 5,7 6,5 

Personalomsättning, % 4,1 8,0 5,3 5,63 9,50

Miljönyckeltal

Utsläpp växthusgaser, ton CO2e 1 006 1 226 1 569 1 685 2 178

Försäljning per 
marknadssegment, %

Försäljningens andel per
verksamhetsområde, %

Andel medarbetare
per marknadssegment, %

85%  
Norden

93% 
Reservdelar &  

tillbehör

68% 
På de tre största  

marknaderna

Norden 32%, Storbritannien 9%, 
Amerika 27%, Övriga marknader 32%

Logistiktjänster 7%
 

Storbritannien 3%, Amerika 9%,
Övriga marknader 3% 

392 
Nettoomsättning,  

miljoner kronor

6
Årets rörelseresultat,  

miljoner kronor

79 
Soliditet, procent

148
Medelantal anställda

ORIO I SIFFROR
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VD HAR ORDET

Ett starkt förbättrat resultat 
trots covid-19-pandemin. 
2020 var ett år starkt präglat av pandemin men också av ett förbättrat rörelseresultat. Med 
bas i den strategiska agendan har Orio-koncernen under 2020 tagit ytterligare steg i att 
generera lönsam tillväxt trots ett mycket utmanande år.

I linje med den strategiska agendan var planen för 2020 

att stärka lönsamheten i affärsområde Orio Parts samt 

att accelerera tillväxten i affärsområde Orio Logistics. 

Detta ska för koncernen i sin helhet medföra säkerstäl-

landet av lönsamhet samt att successivt kompensera 

det underliggande tappet i Saab-affären, p.g.a. minskade 

antalet bilar, till att på sikt skapa tillväxt för koncernen. 

Första kvartalet 2020 levererade koncernen i stort enligt 

plan dock med vissa tillfälliga utmaningar på den ameri-

kanska marknaden. Mot slutet av kvartalet, i mars månad, 

märktes p.g.a. covid-19-pandemin början på en större 

försäljningsnedgång för Orio Parts med nationellt införda 

restriktioner på olika marknader, stängda verkstäder  

och minskade inköp per kund. Särskilt på marknaderna  

i södra Europa. Utöver detta signalerade leverantörer att 

de skulle komma att få svårt att leverera produkter och 

tjänster p.g.a. införda restriktioner. Trots den uppkomna 

situationen stärkte Orio Logistics sina positioner under 

det första kvartalet. Till stor del tack vare de nya kunder 

som kontrakterades i slutet av 2019 samt förbättrad 

kundlönsamhet. 

 Orio Logistics fortsatte 
att stärka sina positioner 
med nya kontrakterade kun-
der under andra kvartalet 

Andra kvartalet präglades helt och hållet av att han-

tera pandemin och dess effekter på Orio Parts, dess 

marknader, kunder och koncernen i sin helhet. Samtliga 

marknader påverkades med försäljningstapp jämfört 

med föregående år. Den totala minskningen för det andra 

kvartalet blev omkring -30%. Tack vare redan genomför-

da omstruktureringar samt fortsatt kostnadsreduktion 

och god kostnadskontroll lyckades vi till stor del dämpa 

försäljningstappets påverkan på rörelseresultatet. Orio 

Logistics fortsatte, trots pandemin, att stärka sina 

positioner med nya kontrakterade kunder under andra 

kvartalet.

 Under tredje kvartalet såg vi en resultatåterhämtning 

för Orio-koncernen. Trots det fortsatta försäljningstappet 

p.g.a. pandemin var det tredje kvartalet ett av de resultat- 

mässigt starkaste på många år. Vi lyckades åstadkomma  

resultatförbättringen tack vare redan genomförda om- 

struktureringar, ökad effektivisering och strategiska 

prishöjningar samt fortsatt kostnadsreduktion och god 

kostnadskontroll. Allteftersom olika marknader suc-

cessivt öppnade upp återhämtade sig efterfrågan och 

försäljningen för Orio Parts. Trots försäljningstappet 

visade affärsområdet upp ett rörelseresultat väsentligt 

bättre än föregående år. Orio Logistics förbättrade även 

sitt rörelseresultat under samma period samtidigt som 

affärsområdet fortsatte att stärka sina positioner med 

ytterligare nya kontrakterade kunder.

Stabilt sista kvartal

Orio-koncernen levererade ett stabilt fjärde kvartal trots 

pandemins negativa påverkan på nettoomsättningen. 

De tendenser till försäljningsåterhämtning som kunde 

iakttas under kvartal tre grusades helt under det fjärde 

kvartalet. Återigen infördes restriktioner på våra viktiga 

marknader, och i vissa fall nedstängning. De återinförda 

åtgärderna medförde en minskad försäljning med 23 

procent, jämfört med föregående år. Kvartalet är resultat- 

mässigt stabilt trots det stora omsättningstappet för 

Orio Parts. Med de genomförda omstruktureringarna, 

ökad effektivisering, strategiska prishöjningar samt 

god kostnadskontroll kunde vi fortsätta förädlingen av 

affärsområdet. Lönsamheten förbättrades i kvartalet 

och helåret 2020 trots pandemins negativa påverkan. 
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Vidareutvecklingen av befintliga kunder samt implemen-

tering av nya kunder resulterade i fortsatt tillväxt för Orio 

Logistics. 

 Med ett stabilt sista kvartal 2020 levererar Orio- 

koncernen ett rörelseresultat som är ca 16 MSEK bättre 

än föregående år och med en rörelsemarginal på ca 2%. 

Utöver detta levererar koncernen 2020 ett kassaflöde 

från den löpande verksamheten på ca 48 MSEK, en för-

bättring med ca 45 MSEK jämfört med 2019. 

Vår strategiska agenda 

Den strategiska agendan att förstärka lönsamheten i 

Orio Parts samt att accelerera tillväxten i Orio Logistics 

genomfördes under 2020 och gav därmed goda förutsätt-

ningar att därutöver utveckla nya affärskoncept. Trots 

utmaningarna 2020 med pandemin levererade Orio-kon-

cernen ett förbättrat resultat och stärkte därmed samti-

digt sina positioner i linje med den strategiska agendan 

för koncernen. Utöver detta initierades under det sista 

kvartalet också satsningen att utveckla fastigheten i 

Nyköping till en logistikpark – Nyköpings Logistikpark. 

 
Hållbarhet – vårt ansvar

Orio-koncernen arbetar kontinuerligt med att verka som 

en hållbar koncern. Förutsättningen för ett bra hållbar-

hetsarbete är en god och balanserad ekonomi i koncer-

nen vilket skapades under 2020. I och med detta har 

koncernen kunnat ta ytterligare steg i sitt hållbarhets-

arbete för att säkerställa att vi uppfyller våra uppsatta 

hållbarhetsmål bl.a. med minskad klimatpåverkan. Ett 

exempel på detta är de miljömässiga faktorerna där 

ambitionen är att samtliga transporter på längre sikt ska 

drivas med fossilfria bränslen men att de i det kortare 

perspektivet kommer att klimatkompenseras. Planen är 

att 25% av CO2-utsläppen ska klimatkompenseras 2021 

och resterande under 2022. 

De sociala hållbarhetsfaktorerna har och kommer alltid 

vara i fokus i Orio-koncernen då våra medarbetare är 

vår viktigaste tillgång och en förutsättning för att 

koncernen skall vara välmående både på kort och lång 

sikt. covid-19-pandemin har under 2020 verkligen satt 

hållbarhetsarbetet på prov. Trots denna utmaning har 

Orio-koncernen gjort framsteg inom samtliga hållbar-

hetsområden.

Vi gjorde det tillsammans

År 2020 är året som många kommer att vilja glömma men 

vi alla kommer att minnas. Orio-koncernen har haft stora 

utmaningar under året. Trots det lyckades vi genomföra 

ett enastående år med ett förbättrat resultat och stärkta 

positioner inför framtiden som är i linje med den strate-

giska agendan. Allt detta hade inte varit möjligt utan er 

våra fantastiska medarbetare som genomfört en insats 

långt utöver det som kan förväntas. Det hade heller inte 

varit möjligt utan det stöd och den vägledning som ni i 

styrelsen givit oss. Och sist men inte minst hade det inte 

varit möjligt utan er –  våra kunder, leverantörer och part-

ners som vi samarbetat med under året. Jag vill rikta ett 

stort tack till er alla för ert bidrag och er insats i 2020 – vi 

gjorde det tillsammans. 2021 kommer med stor sanno-

likhet bli ett utmanade år för oss alla men jag ser med 

tillförsikt fram emot det nya året och är övertygad om att 

det kommer bli ett givande år tillsammans med er alla.

 Nyköping, 18 mars 2021

Gustaf Ljunggren

VD HAR ORDET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Orios anläggning i Nyköping
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80%
Orios strategiska 
hållbarhetsmål

Vårt ekonomiska ansvar 
Orio-koncernen ska ha en lönsamhet* på 4,5% samt en  
beläggningsgrad i våra anläggningar på 85% 

Vårt miljöansvar
Som en långsiktig vision ska 80% av de 
transporter som sker till våra kunder och 
från leverantörer drivas av fossilfria bränslen 
eller vara klimatkompenserade.

B I O B R Ä N S L E / E L

L Ö N S A M H E T

Utfall 2020: Lönsamheten i verksamheten blev 2%. Beläggningsgraden 
i vår anläggning i Nyköping var 42%.

Utfall 2020: T.o.m 2020 har vi dokumentgranskat leverantörer som tillsam-
mans står för 84% av total inköpsvolym, samt 94% av de leverantörer som 
bedömts ha betydande risk.

Utfall 2020: Andelen transporter som drivits av bio- 
bränslen/el eller varit klimatkompenserade var 3%.

B E L Ä G G N I N G S G R A D

Bedömning av våra leverantörer
Under perioden 2019-2021:
Kommer samtliga leverantörer som i riskbedömning erhåller 
värdering ”betydande risk” samt de leverantörer som står 
för 80% av Orios inköpsvolym att granskas avseende såväl 
sociala som ekonomiska och miljörelaterade frågor.

Våra behov av leverantörer 
av produkter och tjänster 
är stor. Vissa tjänster kan 
även säljas vidare till ex-
terna kunder inom logistik- 
verksamheten. Valet av le-
verantörer är viktigt och vår 
målsättning är att uteslu-
tande använda leverantörer 
som följer Orio’s Code of 
Conduct för att minimera 
risken för korruption och 
brister i sociala förhållan-
den. Under 2020 uppdate-
rades vår Code of Conduct 
för att ännu tydligare ställa 
krav på att våra leverantö-
rers anställda omfattas av 
kollektivavtal.

4,5% 85%

S J U K F R Å N V A R O

Utfall 2020: Sjukfrånvaron  
i koncernen har varit 4,6% 
Vi har haft 1 arbetsrelaterad 
skada som lett till frånvaro.

Hälsa bland våra medarbetare
Årligen ska:
Vår sjukfrånvaro vara mindre än 5% och antal 
arbetsrelaterade skador som lett till frånvaro 
skall vara 0.

5%
L

Ä
G

R
E

 Ä
N

*Mätt som rörelsemarginal.

Motivation  
och engagemang
Målsättningen avseende 
motivation och engagemang 
bland våra medarbetare är  
att årligen ligga över 80% nöjdhet på 
punkterna 5, 7 samt 9 på Hälsotavlan.
Utfall 2020: Under 2020 uppnådde vi 89%, 89%  
respektive 87% nöjdhet på dessa punkter.



Så bidrar vi till en hållbar  
utveckling, ekonomiskt,  
miljömässigt och socialt.
Orio ska vara en ansvarsfull affärspartner, samhällsaktör och arbetsgivare. Att tillhandahålla 
såväl reservdelar som innovativa lösningar och service, som förlänger bilars livslängd är i sig 
en form av hållbarhetsarbete. För enligt vårt förmenande går långsiktig konkurrenskraft och 
hållbarhet hand i hand.

Orios ambition om att på alla sätt bedriva ett hållbart 

företagande ligger väl i linje med ägarens förväntningar 

på vårt agerande kring allt som gäller affärsetik, antikor-

ruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet 

och mångfald, såväl som ansvarsfull resursanvändning.

 Orio agerar på en global marknad för att ge bilverkstä-

der ett mervärde genom tjänster och service kombinerat 

med anskaffning, försäljning och distribution av reservdelar.

 Vårt berättigande i värdekedjan bygger på att vi 

levererar kundnytta. Vi driver ett hållbarhetsarbete som 

tar alla leden i värdekedjan i beaktande och det sker 

tillsammans med samarbetspartners och leverantörer.

 Dock innebär det här, tillsammans med de logistik-

tjänster som Orio erbjuder, en del utmaningar som till 

exempel utsläpp från transporter.

Grunden för Orios hållbarhetsarbete är vår väsentlighets-

analys. Den tas fram i samarbete med våra intressenter 

och ger oss kunskap om på vilka områden vi har störst 

möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Genom 

att tydligt identifiera och föra en kontinuerlig och lyhörd 

dialog med våra intressenter värnar vi i vår tur vårt rykte 

som bolag och arbetsgivare. Vi ska bedriva ett målinriktat 

arbete med att erbjuda våra medarbetare såväl en säker 

som utvecklande arbetsmiljö.

 Vi har ett ansvar för att minimera vår miljöpåverkan. 

Det handlar i första hand om att använda våra resurser 

så effektivt som möjligt. I andra hand har vi – inte minst 

genom att vi agerar på en global marknad – möjligheter 

att genom konstruktivt meningsutbyte påverka andra.

 Genom vårt förhållningssätt vill vi bidra till en hållbar 

utveckling, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt.

Innovativa partnerskap
Orio har identifierat möjligheter och vilja till samarbete  
i värdekedjan. Av volymskäl är Orios möjligheter att driva 
fram nya samarbetsformer på inköpssidan än så länge 
begränsade. I andra änden av värdekedjan – i riktning  
mot slutkund – finns däremot större möjligheter. 

Orios koppling till FNs Globala hållbarhetsmål
Flera av FNs Globala hållbarhetsmål berör områden där Orio har en 
direkt påverkan och möjlighet att bidra. Till exempel nämns förnybar 
energi och rena bränslen som en förutsättning för att kunna möta 
flera av de utmaningar världen står inför. Vi har bedömt att 5 av de 
17 Globala hållbarhetsmålen är relevanta för vår verksamhet i någon 
mening. Orios koppling är särskilt tydlig till följande mål genom att 
de direkt berör redan identifierade hållbarhetsfrågor för oss: 3) God 
hälsa och välbefinnande 5) Jämställdhet 8) Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt 12) Hållbar konsumtion och produktion samt 
13) Bekämpa klimatförändringarna.

HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Vårt ansvar i värdekedjan.
Hos flertalet av våra leverantörer är vi en förhållandevis liten kund. De allra flesta levererar  
delar även till andra aktörer som i många fall är betydligt större än Orio. Vi bedömer att vi 
trots detta har möjlighet att påverka. Vår ambition är att genom krav och goda dialoger bidra 
till en positiv utveckling i värdekedjan. 

Att åstadkomma betydande förändringar i hela värde-

kedjan är ett långsiktigt arbete som oftast kräver många 

involverade aktörer. Baserat på vår roll i värdekedjan, vår 

inköpsvolym och tillgängliga resurser är det i första hand 

transportleverantörer, första ledet i leverantörskedjan, 

samt våra verkstadskunder vi kan påverka. 

 I vår Code of Conduct för leverantörer tydliggör vi de 

krav vi ställer på våra leverantörer av såväl produkter som 

transporter. Vi kan också genom granskning, dialog och 

ytterligare krav åstadkomma positiva förändringar hos 

våra leverantörer. 

 Att minska i första hand klimatbelastningen från 

transporter är en stor utmaning eftersom det kan påverka 

såväl ekonomi som krav på leveranstid. Vår ambition är 

att över tid successivt minska klimatbelastningen från 

transporter.

Våra kunder strävar vi efter att påverka genom goda 

dialoger där vi försöker förmå dem att göra val som bidrar 

till ökad hållbarhetsprestanda. 

 Hur vi vill bidra till positiv utveckling de närmsta åren 

framgår i våra hållbarhetsmål som presenteras under 

respektive kapitel ”vårt ekonomiska ansvar”, ”vårt miljö-

ansvar” och ”vårt sociala ansvar”.

 I värdekedjan finns också risker rörande hållbarhets- 

frågor. Under 2018 genomförde vi en riskanalys där vi 

identifierade ett antal ”hållbarhetsrisker”. På sid 34  

beskrivs de identifierade hållbarhetsrisker, som fort- 

farande bedöms vara relevanta för Orio, och hur vi om- 

händertar de olika riskerna. 

11
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INTRESSENTDIALOG

Dialog hjälper oss identifiera 
väsentliga frågor
Orio omges av en rad intressenter som på olika sätt påverkar – och påverkas av – vår verksamhet. 
Att kartlägga och analysera deras förväntningar på oss är grundläggande för vårt ansvarstagande 
för hållbarhetsfrågor.

Orio eftersträvar en nära relation med alla intressenter. 
De kärnintressenter vi har identifierat är:

› Verkstadskunder

› Logistikkunder

› Potentiella logistikkunder

› Ägare

› Medarbetare

› Fackliga organisationer

› Leverantörer

› Strategiska partners

Under 2018 reviderade och uppdaterade vi vår väsentlig-

hetsanalys. Under det året genomförde vi en rad aktivite-

ter kopplat till vårt hållbarhetsarbete. Det mest fram-

trädande var vår revidering av den intressentdialog som 

gjordes 2014 och därtill hörande väsentlighetsanalys.  

Det hölls workshops, genomfördes fördjupade intressent-

dialoger och en mängd interna möten. I våra intressent- 

dialoger fick våra identifierade kärnintressenter välja från  

en lista, vilka frågor som de ansåg är de viktigaste för Orio  

att arbeta med. Resultatet av dialogerna har legat till grund  

för väsentlighetsanalysen och formulering av mål.

Väsentlighetsanalysen presenteras på nästa uppslag,  

sid 14-15.

 

1. Ekonomi: Att Orio har en långsiktigt god ekonomi som 
möjliggör för Orio att bidra till samhällsnytta

2. Korruption: att Orio arbetar för att motverka all form av 
korruption och otillbörlig konkurrens i våra affärer och affärs-
relationer

3. Material- och resursanvändning: att Orio strävar efter 
att minska resursförbrukningen (råvaror, kemikalier, vatten) 
och använda förnyelsebara och/eller återvunna råvaror i den 
utsträckning det är möjligt

4. Energianvändning: att Orio strävar efter att effektivisera 
och minska energianvändningen och använda energi från 
förnyelsebara källor

5. Klimatpåverkan: att Orio minskar utsläpp av klimatpåver-
kande och ozonnedbrytande ämnen liksom av andra miljö- 
eller hälsoskadliga ämnen i den utsträckning det är möjligt

6. Avfall: att Orio minimerar mängden avfall som uppkommer 
i verksamheten, samt att öka mängden avfall som återan-
vänds/återvinns

7. Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden: att 
Orio genomför leverantörsbedömningar avseende miljöfrågor

8. Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden:  
att Orio genomför leverantörsbedömningar avseende: 

- inget barn- eller tvångsarbete

- goda arbetsförhållanden för medarbetare

- hänsyn tas till mänskliga rättigheter

9.  Leverantörsbedömning avseende ekonomiska förhål- 
landen: att deras medarbetare erhåller en lön de kan leva på

10. Hälsa och säkerhet/arbetsmiljöförhållanden: att säkra 
och trygga arbetsförhållanden råder inom Orios egen verk-
samhet

11. Utbildning: att medarbetare inom Orio ges möjlighet att 
vidareutvecklas inom ramen för ordinarie arbete

12. Mångfald, jämlikhet & diskriminering: att Orio arbetar 
för en mångfald bland de anställda som speglar samhället, 
att jämlikhet råder inom organisationen och att all form av 
diskriminering motverkas.

HÅLLBARHETSFRÅGOR VID INTRESSENTDIALOGEN ATT RANGORDNA UTIFRÅN VÄSENTLIGHET

Dessa frågor fanns med i intressentanalysen. Intressenterna fick välja de tre frågor av ovanstående påståenden som 
man ansåg som väsentligast att Orio arbetar med. Därefter sammanställdes svaren och i väsentlighetsanalysen fast-
ställde arbetsgruppen graden av väsentlighet utifrån svaren som ledde fram till 5 väsentliga frågor att fokusera på  
(se sid 15).
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INTRESSENTDIALOG

Ambitionen är att fortsätta utveckla och systematisera 

intressentdialogen för att möjliggöra att den löpande ska 

kunna öka i omfattning och betydelse, samt anpassas 

utifrån varje intressentgrupps behov. Syftet är både att 

säkerställa en samsyn kring hållbarhetsfrågor som vi ska 

prioritera, och att tydligt förmedla att själva samtalen 

och kommunikationen, tillsammans med strävan mot 

gemensam förståelse, i sig är en viktig del av ett hållbart 

samhälle.

Tabellen nedan visar en översikt över dialogform och 

förväntningar på Orio kopplat till respektive kärnintres-

senter. De förväntningar som redovisas är frågor som vid 

intressentdialogen respektive intressentgrupp ansett 

som väsentligast för Orio att arbeta med.

Dialoger med våra intressenter

INTRESSENTER FÖRVÄNTNINGAR PÅ ORIO DIALOGFORM

Verkstadskunder › God ekonomi
› Leverantörsbedömning avseende sociala  

förhållanden
› Material och resursanvändning
› Minskad klimatpåverkan

› Samtal vid kundförfrågningar
› Löpande mejlväxlingar och telefonsamtal
› Kundbesök

Logistikkunder › Korruption
› God ekonomi
› Minskad klimatpåverkan
› Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio
› Material och resursanvändning

› Mejl och telefonsamtal
› Kundbesök
› Besök hos Orio

Potentiella
logistikkunder

› Korruption
› Leverantörsbedömning avseende sociala  

förhållanden
› Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio

› Samtal vid förfrågningar
› Mejl och telefonsamtal
› Kundbesök
› Besök hos Orio

Ägare › Ekonomiskt resultat
› Code of Conduct
› Vara föredöme avseende hållbart företagande

› Via statens ägarpolicy som anger riktlinjer för verksamheten
› Ägardialog – VD håller fortlöpande styrelsens ordförande 

informerad om verksamhet och utveckling; via telefon, mail 
och möten

› Löpande kontakt mellan styrelseutskottens ledamöter 
och berörda personer i bolaget

› Bolagsstämma

Medarbetare › Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio
› Minskad klimatpåverkan
› God ekonomi
› Hälsa och säkerhet/arbetsmiljöförhållanden

› Arbetsplatsmöten
› Medarbetarsamtal och informella kontakter 

som ett led i den dagliga verksamheten
› Medarbetarundersökning
› Hälsotavlan

Fackliga  
organisationer 

› Hälsa och säkerhet/arbetsmiljöförhållanden
› Utbildning
› Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio
› Korruption

› Facklig samverkan på arbetsplatsen
› Möten och förhandlingar
› Skrivelser, frågor och svar

Leverantörer › God ekonomi
› Material och resursanvändning
› Hälsa och säkerhet/arbetsmiljöförhållanden

› Återkommande dialog med transportörer, om möjligheter att 
begränsa utsläpp, som ett led i insamling av utsläppsdata

› Samtal/utvärdering vid nya/förlängda avtal
› Löpande avtal

Strategiska  
partners

› Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio
› Leverantörsbedömning avseende ekonomiska  

förhållanden
› Leverantörsbedömning avseende sociala  

förhållande

› Mejl och telefonsamtal
› Besök
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HÅLLBARHETSFRÅGOR

Våra väsentliga  
hållbarhetsfrågor
Vår omvärld förändras kontinuerligt och även Orio utvecklas och förändras. Därmed förändras 
också förutsättningarna för hur vi kan bidra till en mer hållbar värld. I syfte att säkerställa att 
vi arbetar med rätt frågor genomförde vi under 2018 en förnyad väsentlighetsanalys. Vi noterade 
att resultatet hade stora likheter med 2014 års väsentlighetsanalys.

I arbetet med väsentlighetsanalysen genomförde vi 

hållbarhetsutbildning med nyckelpersoner och medar-

betare vilka deltog i arbetet med väsentlighetsanaly-

sen. Syftet var att skapa förståelse för helheten kring 

hållbarhetsfrågorna och att säkerställa god kompetens 

i arbetet.

 Underlag i arbetet med väsentlighetsanalysen ut- 

gjordes bland annat av:

 > Resultat från intressentdialogen och övriga dialoger  

med olika intressentgrupper 

 > Resultatet från arbetet med våra hållbarhetsrisker

 > Intern dialog kring trender och utveckling som vi  

berörs av 

Vi anlitade även extern kompetens för att guida oss 

och granska det arbete vi genomförde. Som en del i vår 

verifieringsprocess granskade vi resultatet av väsentlig-

hetsanalysen mot de globala målen enligt agenda 2030. 

Ytterligare en del i verifieringsprocessen är ledningens 

granskning och godkännande av väsentlighetsanalysen. 

Själva väsentlighetsanalysen genomfördes vid en 

workshop där vi vägde samman intressenters värdering 

med Orios värdering (hur viktig frågan är för Orio). Vid  

värderingen har hänsyn tagits till de tre perspektiven 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Orios  

värdering har baserats på kriterierna:

 > Vår möjlighet att påverka

 > Var vi har möjlighet att påverka

 > Om det finns betydande risker kopplat till frågan och

 > Hur viktig frågan är för Orio/våra ägare 

Fokus har varit viktigt

Det finns många frågor som är angelägna att arbeta med. 

Orio har utmaningar med den ekonomiska hållbarheten 

och fokus på effektivitet i organisationen. I väsentlighets-

analysen som utfördes 2018 har vi haft ett tydligt fokus 

på att identifiera de allra viktigaste frågorna. En skillnad 

jämfört med analysen 2014 är därför att vi valde ut färre 

väsentliga hållbarhetsfrågor. Flera hållbarhetsfrågor har 

inte bedömts vara väsentliga för att vi redan är bra på 

denna fråga och att förbättringspotentialen bedöms vara 

förhållandevis liten. Ytterligare en skillnad är att vi har 

förtydligat vår potential att påverka i leverantörskedjan, 

vilket också avspeglas i våra hållbarhetsmål för de kom-

mande åren. 

 Ett resultat av vårt tydligare fokus är att vi väljer att 

fokusera och rapportera om de väsentliga hållbarhets- 

frågorna, vilka med andra ord redovisas med indikatorer.

De hållbarhetsfrågor som inte är väsentliga, men fortfa-

rande är viktiga för oss väljer vi att informera om och i 

ett par fall även redovisa med indikatorer under avsnittet 

”vårt miljöansvar” samt ”vårt sociala ansvar”. 

 De fem hållbarhetsfrågor som i väsentlighetsanalysen 

beömdes som mest väsentliga åskådliggörs på nästa sida. 



 

Figur 2. Hållbarhetsfrågor för Orio vi valt att informera, rapportera och fokusera kring

Figur 1. Väsentliga hållbarhetsfrågor rangordnade i fallande ordning utifrån väsentlighetsanalysen

HÅLLBARHETSFRÅGOR VÄRDESKAPANDE INDIKATORER  
GRI STANDARDS

SIDA INTERN/EXTERN 
PÅVERKAN

God ekonomi Ekonomiskt 19 Intern

- att Orio har en långsiktigt god ekonomi som  
möjliggör för Orio att bidra till samhällsnytta

201-1

Bedömning av leverantörer socialt  29 Extern

- att Orio genomför leverantörsbedömningar  
avseende sociala frågor

414-1

- att Orio arbetar för att motverka all form  
av barnarbete

408-1

- att Orio arbetar för att motverka all form  
av tvångsarbete

409-1

Jämställdhet, mångfald, & diskriminering socialt  33 Intern/Extern

- att Orio arbetar för en mångfald bland de anställda 
som speglar samhället, att jämlikhet råder inom  
organisationen 

405-1

- att Orio arbetar för att motverka all form av  
diskriminering

406-1

Klimatpåverkan - Utsläpp av växthusgaser  
från transporter

miljömässigt  201-1 21 Extern

- att Orio minskar utsläpp av klimatpåverkande och 
ozonnedbrytande ämnen liksom av andra miljö- eller 

 hälsoskadliga ämnen i den utsträckning det är möjligt 

305-3

Hälsa och säkerhet socialt  32 Intern

- att goda anställningsförhållanden råder inom Orio 401-1

- att säkra och trygga arbetsförhållanden råder inom  
Orios egen verksamhet

403-1 -  
403-10     

Dessa kommer vi att  
informera kring

›  Material och resursanvändning

›  Energianvändning

›  Bedömning av leverantörer avseende  
 miljöförhållanden

›  Bedömning av leverantörer avseende  
 ekonomiska förhållanden

Dessa kommer vi att  
informera och rapportera kring enligt GRI

›  Anti-korruption och mutor

›  Utbildning av Orios medarbetare

Dessa kommer vi att  
rapportera och fokusera kring enligt GRI

›  God ekonomi

›  Minskad klimatpåverkan

›  Jämställdhet, mångfald och  
 diskriminering bland Orios medarbetare

›  Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa   
 bland Orios medarbetare

›  Bedömning av leverantörer avseende sociala   
 förhållanden (goda arbetsförhållanden,   
 mänskliga rättigheter, barn-och tvångsarbete) 

Samtliga hållbarhetsfrågor som identifierats i väsentlighetsanalysen ordnade efter tilltagande väsentlighetsgrad.

Vi har valt att informera kring samtliga av de i intressentanalysen indentifierade hållbarhetsfrågorna. Att identifiera och hantera förekomst 
av korruption och mutor är viktigt och ett lagkrav att rapportera kring. I den sammanvägda väsentlighetsanalysen har dock denna fråga inte 
bedömts vara bland de mest väsentliga att fokusera kring. Detsamma gäller utbildning av Orios medarbetare men på detta har vi valt att 
rapportera enligt GRI då det finns bra underlag för uppföljning.
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STYRNING

Styrning som stödjer hållbart 
företagande
Att kontinuerligt förbättra styrningen av vårt hållbarhetsarbete syftar till att säkerställa att 
våra åtaganden och förnyelsen av verksamheten hanteras på ett hållbart sätt. God styrning 
bidrar också till att skapa förtroende för Orio, både som affärspartner, samhällsaktör och som 
arbetsgivare.

I samband med att Orio vid årsskiftet 2012/2013 övergick 

i statlig ägo genomfördes en översyn och analys av håll- 

barhetsarbetet. Syftet var dels att identifiera och sätta 

fokus på de väsentligaste hållbarhetsfrågorna, dels att 

skapa effektivare processer och arbetssätt för att öka 

integreringen av hållbarhetsarbetet i den dagliga verk-

samheten.

 Arbetet har fortsatt löpande sedan ägarskiftet, med 

ambitionen att anpassa och organisera Orio på ett sätt 

som ger oss bäst möjlighet att ta ett samlat ansvar för 

ekonomi, miljö och sociala frågor. Därtill att säkerställa 

ett integrerat löpande utvärderingsarbete som följs av 

ett systematiskt och strukturerat förbättringsarbete.

 Arbetet med att vidareutveckla styrningen av håll-

barhetsarbetet kommer att fortsätta vara en pågående 

process under kommande år.

Ansvar och redovisning – status

Års- och hållbarhetsredovisningen 2013 var första gången 

Orio redovisade verksamhetens hållbarhetsfrågor och 

mål med utgångspunkt i Global Reporting Initiativ (GRI).  

I och med att organisationen förändrats mycket de se-

naste åren var inställningen att en omfattande revidering 

av intressenter och intressentdialog var nödvändig samt 

att en översyn av ansvar och redovisning behövde göras.

För att säkerställa att vi hela tiden fokuserar på rätt saker 

gjordes 2018 en översyn av aktuella intressenter följt av 

en ny intressentdialog. Arbetet ledde till en fördjupad 

väsentlighetsanalys.

Ekonomiska hållbarhetsfrågor

Den ekonomiska styrningen utgår från ägarens krav. 

Ansvaret för de ekonomiska hållbarhetsfrågorna av verk-

samheten ligger ytterst hos styrelse och vd, med CFO 

som operativt ansvarig för administration och rapporte-

ring. Även det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet lig-

ger hos styrelse och vd. Uppföljning och utvärdering sker 

löpande inom ramen för den finansiella rapporteringen.

Hållbarhetsfrågor ur ett miljöperspektiv

Det dagliga arbetet och det operativa ansvaret för miljö-

frågorna ligger hos affärsområdescheferna, vilka i sin tur 

rapporterar till vd.

 Ett övergripande ansvarstagande för miljön är en 

integrerad del av samtliga medarbetares vardag, men av-

seende uppföljning och utvärdering vilar ansvaret ytterst 

hos styrelse och vd.

Hållbarhetsfrågor ur ett socialt perspektiv

Det övergripande ansvaret för de sociala hållbarhets-

frågorna ligger hos HR-chefen som rapporterar till vd, 

medan det operativa ansvaret fördelas mellan HR-chefen 

och övriga avdelningschefer.

 Uppföljning och utvärdering i fråga om hållbarhets-

frågorna hälsa och säkerhet, utbildning, arbetsförhål-

landen, samt mångfald och jämställdhet, är HR-chefens 

område. När det gäller hållbarhetsfrågan bedömning av 

leverantörer, så ansvarar respektive avdelningschef för de 

avtal som hör till avdelningen samt för löpande uppfölj-

ning och utvärdering. Det yttersta ansvaret för hållbar-

hetsarbetet avseende sociala hållbarhetsfrågor ligger hos 

styrelse och vd.



Code of Conduct

Ansvaret för affärsetiska frågor ligger ytterst hos styrelse 

och vd, men ingår även som en naturlig del i samtliga Orios 

medarbetares ansvar. Även på många andra områden 

stödjer sig uppföljning och utvärdering på att hållbar-

hetsfrågorna är integrerade i den dagliga verksamheten 

för Orios samtliga medarbetare och därmed också hante-

ras på regelbunden basis av företagets avdelningschefer. 

Bland de affärsetiska frågorna märks hållbarhetsfrågan 

antikorruption. Sedan 2017 har Orio fortsatt processen 

med att kommunicera ut en Code of Conduct, samt ut- 

bilda medarbetarna i dess innehåll. 

Bolagsstyrning

Styrelsen rapporterar sitt arbete i den årliga bolagsstyr-

ningsrapporten. Även den övergripande styrningsstruk-

turen för Orios verksamhet beskrivs med hållbarhetsar-

betet som en integrerad del. Mer om bolagsstyrning och 

utvärdering av styrelsens och ledningens arbete finns  

i bolagsstyrningsrapporten, sidorna 39-49.

Regelverk som styr Orios hållbarhetsarbete 

OECD:s riktlinjer ligger till grund för hur vi och våra leve-

rantörer förväntas agera. Ett antal externa och interna 

regelverk i form av policyer, instruktioner, riktlinjer samt 

processbeskrivningar bildar ramverk för hur vår verksam-

het ska bedrivas och för vårt agerande. 

Branschorganisationer

Ett sätt att tillvarata frågeställningar och finna gemen-

samma vägar för att utveckla branschen är att engagera 

sig i olika forum och branschorganisationer. Orio ingår 

som medlem i Teknikföretagen.

Externa regelverk;

UTÖVER LAGAR OCH REGLER

›  Statens ägarpolicy

Interna regelverk; 

POLICYER, INSTRUKTIONER, RIKTLINJER  
SAMT PROCESSBESKRIVNINGAR

Orios övergripande policyer är:
›  Bolagsstyrningspolicy
›  Arbetsordning för styrelsen (riktlinje)
  - vd-instruktion
  - Instruktioner för revisionsutskott
  - Instruktioner för förändringsutskott
  - Instruktioner för ersättningsutskott
  - Attestinstruktioner

›  Riktlinje för hantering av styrande dokument
›  Riktlinje för riskhantering och internkontroll
›  Riktlinje för ersättning till ledande befattningshavare
›  Finanspolicy
  - Riktlinjer för redovisning och rapportering
  - Riktlinjer för finansiell riskhantering

›  Medarbetarpolicy
  - Riktlinjer för personalen

›  Miljöpolicy
›  Kvalitetspolicy
›  Upphandlings/inköpspolicy
›  IT-policy
›  Arbetsmiljö- och Säkerhetspolicy
›  Kommunikationspolicy
›  Whistleblowerpolicy
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Vårt ekonomiska ansvar
Orio är inom reservdelsbranschen för bilindustrin en förhållandevis liten aktör. Grunden för 
verksamheten har sedan starten utgjorts av reservdelar till Saab. Efterfrågan på reservdelar  
till Saab-bilar minskar successivt i takt med att antalet Saabar på våra vägar blir färre. 

Förutsättningar

Med bristande lönsamhet är det svårt att åstadkomma 

positiv påverkan på omgivningen i betydande omfattning. 

En långsiktigt god lönsamhet är idag den enskilt viktigaste 

hållbarhetsfrågan för Orio. 

 Orio ska som statligt bolag vara ett föredöme för 

hållbart företagande. Det avser såväl god affärsetik som 

hur vi arbetar med korruption och konkurrens och krav 

vid inköp och upphandlingar. Reservdelar till bilar köper  

vi in från stora delar av världen. Bara det innebär ett  

stort ansvar samtidigt som det innebär en möjlighet  

att åstadkomma positiv påverkan genom de krav vi kan 

ställa på våra leverantörer. 

 Vi skapar värde utifrån ett antal grundläggande 

förmågor: lång och gedigen branscherfarenhet, omfat-

tande kundförståelse kombinerad med tjänste- och 

produktkunskap, konkurrenskraftigt erbjudande samt 

vår förmåga att leverera snabbt och med hög precision. 

De ekonomiska värden som verksamheten genererar 

kommer våra olika intressenter till del i olika former.

Utmaningar

Med en vikande efterfrågan på Saab-delar och en hård 

konkurrens inom logistiklösningar är lönsamheten för 

närvarande vår största utmaning. Minskade volymer gör 

det svårare för oss att ställa krav på våra leverantörer och 

därigenom bidra till en mer hållbar leverantörskedja, lika-

väl som att det är en utmaning att erhålla en konkurrens-

kraftig kostnadsbild. Positivt är dock att vi har långsiktiga 

relationer med våra leverantörer vilket möjliggör en 

långsiktighet i vårt arbete med leverantörskedjan.

 För våra kunder är snabba leveranser mycket viktigt. 

Just snabba leveranser går på tvärs mot våra miljömål då 

tätare leveranser genererar en större klimatbelastning, 

samtidigt som det också är kostnadsdrivande. Även  

i denna fråga är det en utmaning att hitta rätt balans.

Mål & Resultat

Koncernens strategi inom affärsområde Parts är att 

bredda kundbasen av verkstäder som servar Saab-bilar 

samt säkerställa ett komplett produktprogram av Saab 

originaldelar med tillhörande tjänster. Inom affärsområde 

Logistics är strategin att tillhandahålla logistiktjänster 

genom innovativa lösningar som stärker våra kunders 

konkurrenskraft och lönsamhet. 

 > För Orio-koncernen är det ekonomiska målet är att nå 

en lönsamhet på 4,5%. 

 > Vidare har vi som mål att nå en beläggningsgrad i våra 

anläggningar på 85%. 

För 2020 nådde vi inte upp till de långsiktiga målen. 

Lönsamheten i verksamheten blev 2%, vilket till stor del 

berodde på ett fortsatt tapp i Saab reservdelsförsäljning, 

påverkat av covid-19, samt att vi ej lyckades uppnå den 

tillväxt i logistikaffären som vi planerade för under 2020. 

Beläggningsgraden i vår anläggning i Nyköping under 

2020 var 42%.  Under 2020 har vi fortsatt att optimera 

reservdelslagret och anpassa för nya logistikkunder. 
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Uppföljning

Uppföljningen av Orio-koncernens ekonomi sker främst 

genom månatliga och kvartalsvisa utfallsanalyser mot 

fastställd budget av de finansiella resultaten och hållbar-

hetsmålen från Koncernens bolag. Utfallsanalyserna tas 

fram av koncernens finansfunktion. Styrelsen och revi-

sionsutskottet erhåller regelbundet finansiella rapporter 

från finansfunktionen och vd:n avseende Koncernens 

resultatutveckling och finansiella ställning och behandlar 

samtliga kvartalsbokslut, kvartalsrapporter, boksluts-

kommunikéer samt årsredovisningen.

koncErnEn modErbolagEt

MSEK 2020 2020 2019 2018

Betalningar från kunder 404 322 404 468

Genererat ekonomiskt värde 404 322 404 468

Betalningar till leverantörer -269 -208 -292 -311

Löner och andra ersättningar -79 -59 -84 -90

Betalningar till ägare - - -25 -50

Skatter och avgifter -17 -18 -27 -34

Fördelat till dotterbolag - 0 6 3

Fördelat ekonomiskt värde -365 -285 -422 -502

Kvar i bolaget 39 37 -18 -34

Kommentar: Jämförande siffror för 2018 och 2019 avser 
moderbolaget

Hållbarhetsfråga: Ekonomiskt resultat
201 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

Hållbarhetsdata
GRI-RESULTATINDIKATORER
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Vårt miljöansvar
Med sikte på ständiga förbättringar är det Orios ansvar att kontinuerligt utveckla processer 
och arbetssätt som minimerar vår miljöpåverkan. Lika viktigt är att se till hela värdekedjan och 
bidra till konstruktiva samtal kring miljöansvar.

Förutsättningar

Orios huvudverksamhet är att uppfylla kunders förvänt-

ningar på att produkter finns på rätt plats i rätt tid. Hela 

vår verksamhet är uppbyggd för effektiv distribution, in-

kluderat transporter och lagerhantering av stora mängder 

produkter. Det gör att emissioner från transporter, i första 

hand koldioxid som bidrar till klimatproblematiken är vår 

viktigaste hållbarhetsfråga ur miljöperspektiv.

 Att effektivisera logistiken och minimera utsläppen, 

till exempel genom att välja mindre miljöpåverkande 

transportalternativ, kommer fortsätta vara en väsentlig 

och prioriterad hållbarhetsfråga för Orio.

 Andra frågor där vi redan har kommit långt och där ut-

vecklingspotentialen i dagsläget bedöms vara begränsad 

är till exempel energianvändning och avfall.

Utmaningar

Väsentlighetsanalysen  framhåller Orios möjligheter att 

bidra till minskad klimatbelastning i värdekedjan. Orio 

bedriver ingen egen åkeriverksamhet, samtliga transpor-

ter upphandlas antingen av Orio eller av våra leverantörer 

av produkter. De transportsätt som idag används är väg-, 

båt- och flygtransporter. I takt med att transportmark-

naden gör allt fler miljövänliga alternativ tillgängliga så 

är vår strävan att välja det  som har minst påverkan på 

miljön, med hänsyn taget till ett ekonomiskt perspektiv. 

En utmaning är vår ekonomiska situation som inte medger 

möjlighet att göra de val vi vill i alla lägen. Allteftersom 

lönsamheten förbättras kan vi lägga ytterligare fokus på 

upphandlingarna av transporter.

 I vår verksamhet ger varuhantering och ompaketering 

ofrånkomligen upphov till avfall. Det är en prioriterad 

uppgift att genom förbättrade processer och arbetssätt 

kontinuerligt arbeta med att minska mängden avfall. Ett 

arbete som sker i samarbete med våra logistikkunder. Li-

kaså ger våra försändelser till de egna verkstadskunderna 

upphov till avfall och där styr vi helt själva över de löpande 

förbättringsprocesserna. 

Våra kunder kräver snabba leveranser vilket blir en kon-

flikt i förhållande till miljöpåverkan. Ur ett miljöperspektiv 

skulle det vara bättre med färre leveranser som möjliggör 

ökad samlastning, färre transporter och därmed minskad 

klimatbelastning. Utmaningen för oss ligger främst i att 

hantera och formulera upphandlingskriterier som tar hän-

syn såväl till kundernas krav på leveranser och ledtider, 

som de eventuella affärsmässiga konsekvenserna vid val 

av mindre miljöpåverkande transportalternativ.

 Våra mål och vårt miljöarbete i övrigt bidrar till i första 

hand till de globala målen 12 (Hållbar produktion och 

konsumtion) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Mål & Resultat

Att balansera en ökande servicegrad med större miljö-

hänsyn i val av transportslag, är grundläggande för vår 

framtida konkurrenskraft. Det är också en förutsättning 

för god uppfyllelse av både hållbarhetsmål och verksam-

hetsplaner.

 Som en långsiktig vision ska 80 % av de transporter 

som sker till våra kunder och från leverantörer drivas av 

fossilfria bränslen eller vara klimatkompenserade. Vi nåd-

de inte upp till det långsiktiga målet under 2020. Andelen 

transporter som drivits av biobränslen/el eller varit klimat-

kompenserade var 3% (2019: 1%).

 Arbetet med att långsiktigt uppnå visionen har pågått 

under 2020 men har på grund av begränsningar i fossilfria 

alternativ, som erbjuds på transportmarknaden, inte 

framskridit enligt plan under året. Som ett alternativ till 

att på kort siktigt frångå fossilfria bränslen har en plan 

utarbetats under 2020 med mål att klimatkompensera 

100% av alla transporter. Planen innebär att ca 25% av 

årliga CO2e-utsläpp från egenupphandlade transporter 

ska klimatkompenseras under 2021 och att samtliga årliga 

CO2e-utsläpp från egenupphandlade transporter ska 

klimatkompenseras från och med 2022. Vi ser klimatkom-

penseringen som ett led till att på längre sikt övergå till 

fossilfria bränslen. 

MILJÖANSVAR
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Transportmarknaden har börjat erbjuda alltfler miljö- 

vänliga alternativ. I takt med att kontrakt går ut ger detta 

möjligheter att förändra förutsättningar och upplägg. Vi 

har inlett ett arbete som nu är en naturlig del av vardagen 

i transportupphandlingarna. Kortsiktigt är ekonomisk håll-

barhet högsta prioritet, men enskilda ställningstaganden 

görs i samband med varje transportupphandling.

 Som verktyg för inventeringen av aktuella utsläpp, 

används utsläppsrapporter från transportörerna. Vi har 

använt oss av schablonberäkning utgående från CO2e per 

kg fraktat gods i de fall vi ej kunnat få del av utsläppsrap-

porter från transportörerna. Det kopplat till hållbarhets-

målet redovisade totalbeloppet hänför sig till den totala 

mängden utsläpp av koldioxid som orsakats i samband 

med egenupphandlade leveranser från leverantörer till  

Orios anläggningar i Nyköping, USA, England, Tyskland 

och vidare till våra kunder.

Uppdaterade inköpsvillkor och löpande kontakt

Insamlingen av utsläppsrapporter har även som syfte att 

ge underlag och tillfälle för utvärdering tillsammans med 

våra leverantörer. Vår avsikt är att på detta sätt kunna öka 

insynen i leverantörsledet och med tiden skapa större 

möjligheter att minska miljöpåverkan av de transporter 

vi upphandlar. Orios leverantörsavtal kräver efterlevnad 

av principer avseende bland annat mänskliga rättigheter, 

arbetsrättsliga frågor, miljö och arbete mot korruption. 

 Vi har även mål som syftar till att utveckla vårt 

hållbarhetsarbete i leverantörskedjan. Målen omfattar 

riskbedömning och granskning av leverantörer. Målen 

fokuserar på det sociala perspektivet eftersom det erhöll 

högst värdering i vår väsentlighetsanalys. Vi har dock valt 

att inkludera även miljöperspektivet i vårt arbete med 

leverantörskedjan. För ytterligare information se avsnittet 

”Vårt sociala ansvar”, sid 23.

Energianvändning

Orios huvudsakliga verksamhet bedrivs i vår anläggning 

på Arnö i Nyköping. Vår ambition är att anläggningen 2023 

skall drivas på ett långsiktigt hållbart sätt fritt från fossila 

energikällor. Anläggningstekniska installationer skall präg-

las av effektivt energiutnyttjande. Det aktiva miljö- och 

energiarbetet skall leda till en ökad konkurrenskraft och 

attraktivitet på marknaden inom våra olika verksamhets-

områden.

 Största delen av Orios energianvändning går till värme/

ventilation och belysning. För att hålla nere energiförbruk-

ningen tidstyrs ventilation och belysning. På några avdel-

ningar finns närvarosensorer som styr belysningen.

 Under 2020 har vi fortsatt att byta till LED-lampor 

i lagret. Ambitionen att kartlägga elförsörjningsdelen 

tillsammans med aktörer inom solcellsbranschen under 

2020 blev uppskjuten på grund av covid-19.

Uppföljning

Vårt miljöarbete följs upp genom vårt operativa Miljömöte 

som sammanträder varje kvartal. 

 Mötet diskuterar operativa miljöfrågor som berör Orio 

såsom miljöriskbedömningar, lagar och föreskrifter, kemi-

kalier och avfall, miljömål och hållbarhet. Vi utför regel-

bundet miljöriskanalys på områdena köldmedium, farligt 

gods, kemikalier, miljöstationen, gasflaskor och diesel 

samt fordon, utifrån kriterierna brand, explosion, läckage 

och spill. Riskbedömningen dokumenteras och eventuella 

korrektiva planer upprättas och genomförs. Skydds- och 

miljöronder genomförs månadsvis. Miljöarbete följs även 

upp genom regelbundna avstämningsmöten med Stena 

Recycling vad gäller vår avfallshantering.

2020 2019 2018

Utsläpp från varutransporter,  
inkommande och utgående,  
ton CO2e

1 006 1 226 1 569

Totalt, ton CO2e 1 006 1 226 1 569

Utsläpp från varutransporter,  
inkommande och utgående,  
ton CO2e i relation till redovisad  
nettoomsättning i MSEK 

2,6 3,1 3,3

Totalt, ton CO2e/MSEK 2,6 3,1 3,3

Kommentar: Orio inhämtar informationen via emissionsrapporter 
som vi begär in från våra transportörer. CO2e-utsläppet beräknas 
sedan genom en schablonuträkning baserat på kilometer och vikt. 
Information om vilka växthusgaser som ingår i CO2e saknas i emis-
sionsrapporterna. Emissionsrapportering saknas från en av våra 
transportörer, som står för ca 10% av total transportvolym, varför 
utsläppen från den transportören schablonberäknats. Orio har valt 
att i utsläppsmätningen inte inkludera andra utsläpp än egenupp-
handlade transporter. Bedömningen är att exempelvis dem från 
tjänsteresor och medarbetares egna resor till och från arbetsplatsen, 
inte är väsentliga i relation till totalen.
Fr.o.m 2020 ingår i rapporteringen även varutransporter från vårt  
lager i USA. Av dessa har utsläppen från ca 20% av transporterna 
schablonberäknats eftersom emissionsrapporter ej funnits till- 
gängliga.

Hållbarhetsfråga: Utsläpp till luft & vatten samt avfall
305-3 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i ton CO2e

Hållbarhetsdata
GRI-RESULTATINDIKATORER
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Vårt sociala ansvar
Att vara en tillförlitlig affärspartner, samhällsaktör och en attraktiv arbetsgivare är en över- 
gripande ambition med Orios hållbarhetsarbete. Det gäller såväl internt som i förhållande till 
vår omgivning och då särskilt våra leverantörer.  

Vårt ansvar som arbetsgivare

God arbetsmiljö inom Orio

Vi vill ha nöjda medarbetare och vara en attraktiv arbets- 

givare som bidrar till en god livsbalans bland våra med-

arbetare. Samtidigt vill vi ge möjlighet till utmaning och 

utveckling i anställningen.

 Orios medarbetare tillhör våra viktigaste resurser och 

är en central drivkraft för förnyelsen av bolaget. Medarbe-

tarnas kompetenser och färdigheter utgör förutsättningar 

för vår förändringsförmåga såväl som vår förmåga att nå 

strategiska och operativa mål.

 Våra mål och vårt arbete med frågor kring socialt  

ansvar internt bidrar till i första hand till de globala målen  

3 (Hälsa & välbefinnande), 5 (Jämställdhet) och 8 (Anstän- 

diga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt). 

 Fr.o.m 2020 redovisar vi hållbarhetsdata för hela Orio. Vi 

har valt att redovisa även data för den svenska verksamhet 

eftersom jämförelsetal finns från tidigare år. Rapportering 

kring skyddsarbetet avser enbart den svenska verksam-

heten, som även innefattar en produktionsenhet. För 

dotterbolagen, som enbart består av kontor, följer Orio 

respektive lands regler. Inget skyddsarbete kopplat till 

produktion bedrivs på dessa enheter.

Våra medarbetares hälsa - mål & resultat

Orios hållbarhetsmål när det gäller vår personal är att vår 

sjukfrånvaro årligen ska vara lägre än 5% och antal arbets-

relaterade skador som lett till frånvaro ska vara 0. Vi har till 

följd av pandemin pausat en del åtgärder gällande arbetet 

med att minska sjukskrivningar. En utförligare beskrivning 

kring arbetet med pandemin finns på sid 25 under avsnittet 

”en frisk arbetsplats”. 

 Målet för sjukfrånvaron reviderades under 2018. För 

2020 var sjukfrånvaron 4,6% för koncernen i sin helhet 

och 5,3% (5,4)% för den svenska verksamheten. För ar-

betsrelaterade skador som lett till sjukfrånvaro var siffran 

1 och olyckan inträffade vid den svenska verksamheten. 

Utfall för tidigare år framgår av tabell på sid 32. 

Vi jobbar aktivt med korttidssjukfrånvaro för att tidigt 

fånga upp ofta upprepad frånvaro. Exempelvis erbjuder 

Orio ersättning för förstagångsbesök hos naprapat för att 

därigenom motverka att problem utvecklas och förvärras.

 Sjukfrånvaron påverkas starkt av att vi bland annat 

under 2020 haft 2 stycken långtidssjukskrivna medar-

betare, vilka även var sjukskrivna under 2019. Räknas 

enbart korttidsfrånvaron ligger den endast på 2,2%. 

Medarbetares hälsa fick under 2020 nytt fokus på att 

skydda personalen under den pandemi som bredde ut sig 

över hela Sverige. Under året har företaget haft 2 stycken 

bekräftade covid-19-sjuka samt ytterligare 2-3 stycken 

misstänka fall som inte testats. Alla smittfall har föranlett 

smittspårning och information på arbetsplatserna. Smitt-

fallen har inte haft några samband och ingen spridning 

har kunnat konstateras på arbetsplatsen.

 Dotterbolagen har följt de lokala reglerna för respek-

tive region och anpassat sitt arbete därefter. Tyskland, 

Schweiz, Storbritannien och USA har haft olika former av 

nedstängningar under året. 

 Inledningsvis hade Orio begränsningar som påver-

kade de svenska kontoren, dels för anställda som varit 

utomlands, dels för besökare vid kontoren. Under året har 

bland annat följande åtgärder vidtagits:

› Ändrade städrutiner

› Utplacering av skyltar som uppmanade till avstånd och  

 till användning av handsprit

› Utplacering av handsprit

› Borttagning av stolar för att påminna kring lämpligt  

 antal deltagare per rum. 

 Viktigaste åtgärderna har gällt hantering av kontakter 

med olika transportörer och åkeriföretag samt att upp-

muntra anställda att stanna hemma vid sjukdom och att 

vara observanta på eventuella symptom. 

 Vid 2020 års utgång var totalt 147 personer anställda 

av Orio. 125 personer arbetade i den svenska organisatio-

nen och 22 personer arbetade inom Orios olika dotterbo-

lag. Dotterbolagen har tidigare inte inkluderats i siffrorna 

för sjukfrånvaro, utan Orio har fullföljt vardera lands olika 
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lagstiftningar och arbetssätt. För 2020 har vi samlat in- 

formationen gemensamt för att ge en tydligare överblick. 

 Alltsedan svenska staten övertog ägandet december 

2012 har ett omfattande förändringsarbete pågått inom 

koncernen, som en anpassning till ändrade förutsättning-

ar. För att säkra Orios fortsatta sociala värdeskapande 

krävs förnyelse, anpassning och kompetensväxling. Ny 

och mer kompetens har tillförts samtidigt som det varit 

nödvändigt att minska det totala antalet medarbetare.  

Under 2020 har 31 medarbetare lämnat inom koncernen: 

  

 > 12 personer har sagts upp på grund av arbetsbrist

 > 7 personer har lämnat företaget på egen begäran

 > 3 av de som lämnat företaget avser pension

 > 9 av de personer som lämnat avser att tidsbegränsad 

anställning upphör 

Arbetsgivaransvar och avvägningar

Att mot denna bakgrund skapa delaktighet, motivation, 

engagemang och trivsel hos våra medarbetare är inte bara 

en grundläggande förutsättning för vår framtida framgång 

– det är också vårt ansvar som arbetsgivare.

 För att framgångsrikt nå uppsatta mål krävs att vi 

som företag kan fortsätta vara en attraktiv arbetsplats, 

behålla och utveckla medarbetare, men även förstärka vår 

verksamhet genom att rekrytera kompetens vi inte kan 

utveckla internt. I rekryteringar genomförda under året 

har ny och ytterligare kompetens tillförts bolaget.

 Genomsnittsåldern i bolaget beräknas 2020 till 51 år. 

Mot bakgrund av väntade framtida pensionsavgångar och 

den omorganisation som genomfördes i slutet av 2019, 

har Orio gjort en översyn ämnad att säkerställa framtida 

kompetensförsörjning.

 För en bibehållen balans mellan befintliga medarbeta-

re och behovet av ny kompetens ligger Orios ambition för 

personalomsättning på 6–10 procent på årsbasis. Beräk-

nat utifrån antal anställda som slutade på egen begäran 

var den genomsnittliga personalomsättningen 4,1% inom 

Orio-koncernen för 2020.

Jämställdhet och mångfald berikar

Vår övertygelse är att vi med kvinnor och män i alla åldrar 

med olika bakgrunder och erfarenheter skapar en mer 

innovativ arbetsplats. Grundläggande för detta är en ar-

betsmiljö som präglas av mångfald och jämställdhet, samt 

frånvaro av kränkande särbehandling.

 Under 2020 rapporterades inget fall av trakasserier/

kränkande särbehandling. Vi har fortsatt att aktivt arbeta 

med att upptäcka, utbilda medarbetarna inom dessa 

frågor i form av bland annat workshops. Vi har nolltollerans 

mot dessa typer av beteenden och fortsätter jobba för att 

utbilda personal i både företagets värderingar men också 

att upptäcka eventuella ärenden.

 I slutet av 2019 genomfördes en fullständig medarbe-

tarundersökning för att tidigt fånga upp hur medarbetare 

upplever sin arbetssituation och eventuell förekomst 

av trakasserier/kränkande särbehandling. Medarbetar-

undersökningen låg till grund för 2020 års arbete med 

arbetsmiljöfrågor, även om covid-19 förändrat fokus och 

begränsat vilka aktiviteter som varit möjliga. För 2020 

genomfördes i slutet av året ännu en medarbetarunder-

sökning, utöver tidigare årets frågor ställdes även frågor 

kring hur trygghet på arbetsplatsen till följd av covid-19 

uppfattades av den anställde. 

 Orio ser det som självklart att kvinnor och män ges 

lika möjligheter till utveckling och befordran samt lika lön 

för likvärdigt arbete. I statistiken ser man en skillnad i lön 

mellan kvinnor och män. Däremot när vi jämför likvärdiga 

arbeten i lönekartläggningen, finner vi ingen oskälig skill-

nad mellan kvinnor och män bland de anställda. Målsätt-

ningen är att företagets tjänster ska vara tillsatta så att 

andelen av vardera kön är minst 40 procent. För koncernen 

i sin helhet var könsfördelningen 55/92 (antal kvinnor/

män) per 31 december 2020.

 Eventuella fall av diskriminering fångas företrädesvis 

upp via någon av följande kanaler: närmaste chef, kollegor, 

HR-chef samt fackliga parter. Orios whistleblower-policy 

säkerställer att detta kan ske på ett för den anställde tryggt 

sätt utan risk för att på något sätt hamna i trångmål. 

 Anmälningar om missförhållanden kan göras muntli-

gen eller skriftligen. Det finns möjlighet att göra anmälan 

anonymt via skriftlig anmälan. Mottagare av anmälningar 

är HR/vd som är ansvariga för whistleblower-funktionen. 

 Uppföljning av eventuella missförhållanden görs av 

HR-funktionen och/eller vd. Under 2020 lades en epost-

adress för whistleblower-ärenden till på hemsidan.  Många 

av de mejl som kommit in är kopplade till direktreklam 

eller för business support. Samtliga ärenden har utretts 

enligt processens gång. Inget har mött upp till definitio-

nen för whistleblower-ärende, dvs att vara ett larm om 

missförhållanden i Orios verksamhet.

Säker arbetsmiljö med nollvision

Med en gedigen bakgrund i svensk industrihistoria har Orio 

en både lång och väl utvecklad tradition av skyddsverk-

samhet. För 2020 har även siffror för antalet arbetstimmar 

samt rapporterade olyckor vid våra dotterbolag inkluderats 

i statistiken. 

 Exempel på olyckor är fall- och klämskador i samband 

med logistikhantering.
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Medarbetardata 2020 koncErnEn 2020 1 2019 1 2018 1

Antal medarbetare, totalt 147 125 140 179 

varav heltid (kvinnor/män) 136 (46/90) 118 (38/80) 130 (41/89) 164 (53/111)

varav deltid (kvinnor/män) 11 (9/2) 7 (7/0) 10 (10/0) 15 (12/3)

varav tillsvidareanställda (kvinnor/män) 142 (53/89) 123 (45/78) 137 (50/87) 169 (64/105)

varav visstidsanställda (kvinnor/män) 5 (2/3) 2 (0/2) 3 (1/2) 10 (1/9)

Genomsnittsålder – år 51 52 49,0 50,93

Genomsnittlig personalomsättning, % 4,1 3,2 8,0 5,27

Antal kvinnliga medarbetare 55 45 51 65

Andel kvinnor i styrelsen, % 60 60 38 29

Andel kvinnor i koncernledningen, % 33 33 33 33

Sjukfrånvaro 4,6 5,3 5,4 4,6

Olycksfall med frånvaro 1 1 1 4

1 Avser den svenska verksamheten

Antalet olycksfall med åtföljande sjukfrånvaro för 2020 var 

1 stycken. Olyckan skedde vid hantering av tung last och 

orsakades främst på grund av att den anställde saknade 

skyddsutrustning då den anställde hade uppfattat skydds-

utrustning som valbar. Orio strävar efter att få en fullstän-

digt säkerhetsmedveten kultur. För att undvika att detta 

sker igen behöver vi se över samtliga arbetsmoment och 

säkerställa att alla anställda genom utbildning är medvetna 

om vikten att använda hjälpmedel.    

 Vi har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade 

olyckor och arbetet med att bygga och förvalta en gedigen 

säkerhetskultur sker därför kontinuerligt. Vid sidan av 

investeringar i ny teknik handlar en stor del av arbetet om 

att upprätthålla processer och arbetsmetoder, liksom om 

att påverka attityder. Skyddskommittén utgör Bolagets 

revisionsfunktion för att säkerställa en god och säker 

arbetsmiljö för medarbetarna vid våra svenska enheter. 

Kommittén sammanträder kvartalsvis och består av repre-

sentanter från ledning och de fackliga organisationerna 

samt representanter från vår externa företagshälsovård. 

Ett motsvarande partsammansatt operativt skydds- och 

miljöråd sammanträder på månadsbasis som verkställande 

utskott till skyddskommittén, vars uppgift är att följa upp 

det dagliga skydds-och arbetsmiljöarbetet. Om det sker en 

olycka på Orio identifierar vi även i anmälan vad det beror 

på och åtgärd vidtas. Dotterbolagen bedrivs enbart som 

kontorsverksamhet, och för dessa följer vi lokala regler 

och standarder för respektive land. 

 Samtliga olyckor, risker och tillbud dokumenteras  

i arbetsmiljöverkets egna arbetsmiljösystem IA, ett av- 

vikelsesystem för bättre arbetsmiljö som infördes 2013 

och togs i bruk 2014. Utöver inrapportering sker uppfölj-

ning och handlingsplaner för alla ärenden via systemet. 

Systemet används endast för den svenska marknaden och 

hanteras via skyddsombud, arbetsmiljöansvariga och HR. 

Systemet implementerades för att på ett enkelt sätt följa 

upp, rapportera och föra statistik över de behov som syns i 

verksamheten. I våra dotterbolag har inte samma behov av 

arbetsmiljösystem framkommit i den analys som gjorts då 

dotterbolagen enbart har tjänstemän anställda.

Under 2020 var målet att genomföra skyddsronder 8 

gånger per avdelning på lagret och 2 gånger per kontor 

(Nyköping respektive Trollhättan). Årsplanen har följts och 

ronder har genomförts.

 Skyddsronder, som inkluderar kontroll med inriktning 

på livsmedel, har genomförts på de avdelningar där lagring 

av livsmedel har förekommit under året.

 Protokoll från skyddsronder, riskinventeringar, åtgärds-

planer, operativa skyddskommittémöten och skyddskom-

mittémöten lagras på intranätet, tillgängligt för samtliga 

anställda.

 Under december 2020 genomfördes en årlig Brand- 

och Riskanalys över hela lagret. Varje avdelning bedöms 

efter ett antal riskpunkter i en matris. Identifierade risker 

prioriteras och åtgärdsplan skapas. Denna åtgärdsplan 

hanteras av den operativa skyddskommittén i det löpande 

arbetet.

 Under 2020 utökades vårt tillstånd för lagring av 

brandfarlig vara avsevärt av Sörmlandskustens Räddnings-

tjänst. Tillståndet gäller till 2023. Vårt tillstånd att lagra 

explosiva varor (airbag och bältessträckare) gäller även det 

till 2023.

 All information samt protokoll från skyddskommittéerna 

går att hitta lokalt för samtliga anställda. 
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En frisk arbetsplats

Målinriktade satsningar på en säker arbetsmiljö och 

medarbetarnas hälsa har en lång tradition inom Bolaget. 

Sjukfrånvaron under 2020 uppgick för hela koncernen till 

4,6 procent. Orio har som långsiktigt mål att sjukfrånvaron 

ska vara lägre än 5 procent. Sjukfrånvaron följs upp varje 

månad och rapporteras kvartalsvis till skyddskommittén. 

2020 var i många fall ett annorlunda år och så gälle även 

sjukfrånvaron. Under mars-april samt oktober-december 

hade Orio mycket höga sjuktal som en effekt av uppma-

ningen till medarbetarna att stanna hemma vid symtom. 

Målet, att ha en sjukfrånvaro lägre än 5%, ligger kvar, men 

under 2020 var prioriteten att medarbetare som även 

hade mindre förkylningar skulle stanna hemma. 

 Om någon anställd varit frånvarande vid fler än sex 

tillfällen under en 12-månadersperiod ska rehabiliterings-

utredning göras för att klarlägga orsaken till sjukfrånvaron. 

Så har skett även under pandemin, även om arbetsmeto-

den och samtalen sett annorlunda ut. Lämpliga åtgärder, 

anpassade utifrån individuella behov, sätts sedan in.

 Vi har noga valt leverantör av företagshälsovård 

baserat på företagets möjlighet att genomföra arbetet 

på ett tryggt och effektivt sätt med hög kvalité. Företa-

get erbjuder möjlighet till anonymiserade fakturor och 

att resultatet från undersökningen delas endast med 

den anställde. I det fall den anställde godkänner delas 

resultatet vidare med HR. Det kan gälla exempelvis bevis 

på drogfrihet som måste delas med HR före anställning. 

Den anställde kan vid behov kontakta skyddsombud, när-

maste chef eller HR för att få stöttning vid frågor gällande 

företagshälsovård. Vid upptäckten av ökat behov av hälso- 

vårdstjänster för en enskild medarbetare, till exempel 

genom en riskbedömning, inkluderas ofta företagshälso-

vården i kommunikation och planering. 

Hälsofrämjande åtgärder och en god livsbalans

Friska medarbetare är något vi alla vinner på. Det är inte 

bara positivt för individen utan vi är också väl medvetna 

om att det finns ett värde med att medarbetare som mår 

bra bidrar till verksamheten med energi och engagemang. 

En viktig förutsättning för detta är att som arbetsgivare se 

till att förutsättningar finns i form av stödjande åtgärder 

och förståelse för skiftande behov i livets olika skeden. 

 För den svenska verksamheten erbjuder Orio för-

månsprogram av varierande art. Allt från egen idrotts-

förening, Orio IF, och friskvårdsbidrag till hälsokontroller 

för anställda samt tillgång till fritidsboende. Under 2020 

nyttjade 58 personer tillgången till friskvårdsbidrag. 

Motsvarande siffra för 2018 var 75 och för 2019 var siffran 

61 personer.

 Orio IF förfogar över en inomhushall i direkt anslut-

ning till anläggningen i Nyköping. Hallen kan utnyttjas till 

allt som går att göra i en inomhushall, allt från basket och 

innebandy, till fotboll, handboll, badminton, gymaktiviteter 

och tennis. 

 Alla anställda på den svenska verksamheten av Orio 

är medlemmar i Orio IF. I början av året var innebandyn 

igång men aktiviteterna har minskat och anpassats allt 

eftersom pandemin och rekommendationer förändrats. 

Aktiviteter under året har bestått av gemensamma löptu-

rer, badminton och pickleball i smågrupper. Även gymmet 

har använts i viss utsträckning. Inga större gemensamma 

aktiviteter utanför den egna sporthallen har kunnat ge-

nomföras. Till skillnad från tidigare år när nästan hälften 

av de anställda varit aktiva i någon aktivitet har i år del- 

tagandet sjunkit till ca 10%. 

 När det gäller friskvård och hälsofrämjande åtgärder 

för övriga dotterbolag följer dessa de lokala reglerna för 

respektive region.

Medarbetarsamtal

Genom att vända oss direkt till våra medarbetare fångar vi 

upp synen på Orio som arbetsgivare, samt vad man som 

medarbetare tycker om arbetsklimatet och vad som mo-

tiverar och engagerar. Frågor som undersöker och mäter 

exempelvis motivation och nöjdhet hos medarbetarna, ger 

viktiga värden vad gäller engagemang och upplevelse av 

tydlighet kring vad man som medarbetare förväntas bidra 

med för att nå såväl verksamhetsmål som individuella mål. 

2020 har varit ett annorlunda år även vad gäller med-

arbetarsamtal. Anställda har varit permitterade, jobbat 

hemifrån och/eller varit sjuka. Detta gjorde att medarbe-

tarsamtalen drog ut på tiden längre än vanligt. Under 2019 

lade Orio stort fokus på att uppdatera arbetsbeskrivning-

arna för arbetare i produktionen samt skapa nya rutiner för 

medarbetarsamtal för att mer likna de samtal vi har med 

tjänstemännen. Trots pandemin och dess påverkan har det 

varit viktigt att hålla denna rutin levande och genomföra 

samtalen med samtliga anställda. För 2020 var avsikten 

att utveckla dessa ytterligare och även inkludera hälso-

tavlan. På grund av rådande läge togs beslut att inte öka 

komplexiteten för samtalen med arbetare i produktionen 

utan istället  upprätthålla tidigare nivå.

 De årliga medarbetarsamtalen säkerställer att ut- 

bildning och kompetensutveckling genomförs på ett 

strukturerat vis. Ambitionen med en enskild dialog mellan 
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chef och medarbetare är att bättre kunna fånga upp och 

samordna olika behov och efterföljande insatser. För de 

arbetsmoment som har ett tydligt säkerhetsbehov som 

tex farligt gods, hög höjd eller kräver elbehörigheter logg-

förs dessa för att säkerställa att all personal har relevant 

och adekvat utbildning i rätt skede. Denna logg stäms av 

i början av året för att planera in årets utbildningar. De 

utbildningar som kunnat skjutas upp 2020 har skjutits 

framåt till följd av det rådande läget kring möten och 

träffar. Detta i sin tur har lett till högre utbildningsbehov 

2021 för att säkerställa att alla anställda med denna typ av 

arbetsmoment har fortsatt behörigheter och kunskaper att 

bedriva sitt arbete. 

 Under mål- och utvecklingssamtal för 2020 har 

”Hälsotavlan” likt tidigare år använts för tjänstemännen 

i den svenska verksamheten. I år har vi även inkluderat 

anställda i dotterbolagen. Planen är att även arbetare 

fyller i hälsotavlan 2021. Om någon medarbetare markerar 

ett påstående mellan 0-30 % tas en åtgärdsplan fram 

tillsammans med chef.

Medarbetarundersökning 

Som ett komplement till dessa samtal har Orio utvecklat 

medarbetarundersökningen, som även inkluderar frågor 

från Hälsotavlan. Första medarbetarundersökningen 

genomfördes i slutet av november 2019 och till skillnad 

från medarbetarsamtalen var den anonym. Vårt antagan-

de var att den omorganisation som inleddes under 2019, 

samt det faktum att enkäten var anonym, skulle leda till 

sjunkande förtroende och engagemang mot tidigare års 

undersökningar. Resultatet för medarbetarnas nöjdhet 

var något lägre än vid medarbetarsamtalen, men visade 

ändå en allmänt positiv bild bland deltagande medarbe-

tare. Oktober 2020 genomfördes återigen en medarbe-

tarundersökning baserat på samma frågor, men där även 

frågor kring arbetstrygghet och upplevd risk för smitt-

spridning lades till. 

Resultat medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen för 2019 kopplades till behovet 

av gemensamma mål, tydligare kommunikation och behov 
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av att utveckla ledarskapet. Dessa frågor har därför varit 

i fokus under 2020. Att kunna genomföra ledarskapsut-

veckling och kommunikation i form av seminarium, har 

inte varit möjligt i den utsträckning som planerat till följd 

av begränsningar vad gäller fysiska möten till följd av 

pandemin.

 Orio har haft ett extra stort fokus på tjänstemännen 

med anledning av den omfattande omorganisation som 

slutfördes i februari 2020. Detta fokus tillsammans med 

det omfattande arbetet med de fokusområden vi valt att 

jobba med är främsta anledningen till ökningen i nöjdhet. 

Kollektivanställda har också påverkats av fokusområdena 

men i lägre utsträckning, och resultatet visar därmed en 

lägre ökning vad gäller de tre fokusområdena.

 Fokus 2021 kommer att vara att lyfta arbetsmiljö- 

frågor för kollektivanställda samt implementera ett nytt 

lönerevisionsverktyg, som bygger på en utvecklad kom-

petensmatris, tydliga mål och arbetsbeskrivningar. Fokus 

för hela organisationen kommer vara fortsatt ledarskaps-

utveckling och förbättrad kommunikation genom olika 

aktiviteter.

Hälsotavlan och medarbetarundersökningen:

På Hälsotavlan får varje enskild medarbetare markera 

i procent för de tio parametrarna hur de upplever den 

psykosociala arbetsmiljön. Chefen sammanställer Hälso-

tavlans resultat till ett gruppresultat som redovisas för 

HR. I medarbetarundersökningen görs detta anonymt 

och eftersom avdelningarna är så små samlas inte heller 

uppgifter in kring vilken avdelning man tillhör.

 Om Hälsotavlan resulterar i svar under 30% upprättas 

en handlingsplan. Ifall resultatet från medarbetarunder-

sökningen hade hamnat under 30% hade en förberedd 

handlingsplan trätt i kraft. För 2020 fick ingen fråga i 

genomsnitt under 30% i den anonyma medarbetarunder-

sökningen.

 Ett index/nyckeltal på respektive parameter gör det 

möjligt att följa utvecklingen över tid samt jämföra det 

anonyma värdet med det samtal som förs med närmaste 

chef.

Hälsotavlan kan även användas som ett stödjande verktyg  

i det individuella samtalet med den enskilde medarbetaren.

Våra medarbetares motivation

Orios målsättning avseende motivation och engagemang 

bland våra medarbetare är att årligen ligga över 80% 

nöjdhet på punkterna 5), 7) samt 9) i Hälsotavlan. 

 I medarbetarundersökningen delades frågan kring 

stöd upp i två frågor, stöd respektive återkoppling. Snittet 

av dessa hamnade 2020 på 65% (66%). Engagemang fick 

i medarbetarundersökningen 2020 80% (78%). Frågan 

kring lyhördheten kring idéer hamnade 2020 på 76% (69).  

Om de kollektivanställda inkluderas sjunker siffrorna något 

ytterligare. Därför har fokus sedan 2019 års medarbetar-

undersökning varit kring psykosocial arbetsmiljö för kol-

lektivanställda. Utöver uppdaterade arbetsbeskrivningar, 

medarbetarsamtal och fokus på ledarskapsutveckling 

har också gemensamma informationstavlor upprättats 

på prov för att öka kommunikation och transparens. För 

kollektivanställda som separat grupp var resultatet 41% 

både 2019 och 2020. Kring engagemang besvarade kollek-

tivanställda 54% 2019 och ökade till 65% 2020. På frågan 

kring lyhördhet var värdet 2020 48% (51%).

 Hälsotavlan består av 10 frågor, och medarbetarunder-

sökningen bestod 2020 av 51 frågor (tillägg av 3 frågor 

gällande covid-19). Ovan redovisas de tre frågorna från 

Hälsotavlan som upplevs som främst kopplade till anställ-

das motivation. Medarbetarundersökningen inkluderade 

även frågor kring hur pass nöjda medarbetare var med sin 

totala arbetssituation som ökat 13% för kollektivanställ-

da och 8%  för tjänstemän mellan åren 2019 och 2020. 

Precis som planen för att utöka medarbetarsamtalen att 

inkludera hälsotavlan 2021 kommer medarbetarundersök-

ningen lanseras för dotterbolagen under 2021.

Våra medarbetares välmående under pandemin

Utöver frågor kring motivation besvarade 38 personer 

(44% av enkätdeltagarna) att de kände oro för egna hälsan 

till följd av covid-19. Ingen anställd uppgav att de har dag-

lig oro för att gå till arbetet, men 8 personer uppgav att de 

känner sig oroliga i vissa arbetsmoment. 

Medarbetares motivation enligt Hälsotavlan (%)
2020
HEla  

koncErnEn

2020
SvEnska  

vErksamhEtEn

2019
SvEnska  

vErksamhEtEn

5) Jag får det stöd/den återkoppling som behövs i mitt arbete från min närmaste chef 89 90 88

7) Jag känner ett engagemang i mina arbetsuppgifter 89 90 90

9) Mina idéer blir lyssnade på 87 85 85

Resultat vid medarbetarundersökningen av de tre frågor från Hälsotavlan som upplevs som främst kopplade till anställdas motivation.

SOCIALT ANSVAR



29
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Vårt externa ansvar i samhället

Som globalt företag har vi extra  
ansvar för en hållbar kedja

Orios sociala ansvar i värdekedjan omfattar bland annat 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption. 

Vår ambition är att driva och utveckla verksamheten så att 

även värdekedjan utvecklas i linje med internationella upp-

förandenormer. Till vår hjälp i detta arbete har vi bland 

annat vår Code of Conduct. Denna uppdaterades under 

2020 för att ännu tydligare ställa krav på att våra leveran-

törers anställda omfattas av kollektivavtal. Vi ställer också 

tydliga krav i våra avtal och för goda dialoger med våra 

intressenter som bidrar till en positiv utveckling.

Hållbara inköpsvillkor

Bolagets verksamhet är inköpsintensiv med ett stort och 

brett produktsortiment från ett stort antal leverantörer 

runt om i världen. Orio har ingen egen tillverkning. Alla 

reservdelar som Orio saluför har köpts in från externa 

tillverkare. Totalt har Orio ungefär 370 olika leverantörer 

av direkt material. 95% av dessa leverantörer finns inom 

Europa.

 Sedan många år tillbaka ställer vi krav kring sociala,  

etiska och miljörelaterade frågor i inköpsvillkoren gent-

emot vårt leverantörsnätverk. Jämte grundläggande krav 

på att bedriva en verksamhet som följer lagstiftning, 

gäller OECD:s riktlinjer som ramverk för hur vi och våra 

leverantörer förväntas agera.

För att säkerställa att Orio efterlever gällande lagar och 

förordningar, statens ägarpolicy samt koncernens Code of 

Conduct, utvecklade Orio under 2018 en upphandlings- 

och inköpspolicy. Denna policy syftar till att etablera en 

enhetlig och affärsmässig policy för att handha affärer 

med våra leverantörer och säkerställa en gemensam 

attityd i inköpsfrågor för koncernen. Övergripande denna 

policy relateras även till koncernens Code of Conduct.

Leverantörbedömningar – Mål & Resultat

Under 2018 formulerade Orio följande hållbarhetsmål:

Under 2019-2021 kommer samtliga leverantörer som i 

riskbedömning erhåller värdering ”betydande risk” samt 

de leverantörer som står för 80% av Orios inköpsvolym 

att granskas avseende såväl sociala som ekonomiska och 

miljörelaterade frågor.  

 De globala målen 12 (Hållbar konsumtion & produktion) 

samt 13 (Bekämpa klimatförändringen) är kopplade till 

vårt arbete med granskning av våra leverantörer.

 Vår metodik har varit att dokumentgranska en rad 

leverantörers egna Code of Conduct, både versioner som 

de inkluderat i avtal med oss samt publik dokumentation 

på deras respektive officiella hemsidor och säkerställt att 

de är i enighet med de krav som vi själva ställer i vår Code 

of Conduct. Vi har i kombination med denna metodik 

även skickat vår egen ”Supplier Code of Conduct” som en 

rad leverantörer signerat. På grund av rådande pandemi 

har inga leverantörsbesök med syftet att granska hållbar-

hetsarbete utförts.

SOCIALT ANSVAR
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Resultatet för 2020 var att totalt 254 stycken leveran-

törer dokumentgranskats sedan 2019. De står för ett 

sammanlagt årligt inköpsvärde av drygt 195 MSEK vilket 

motsvarar 84% av totala inköpsvärdet. De dokument-

granskade leverantörerna utgör 38% av det totala antalet 

leverantörer. 

 För de 97 leverantörer som står för 80% av Orios  

totala inköpsvolym, 186 MSEK, har vi dokumentgranskat 

88 av dem, vilket motsvarar 96% av inköpsvärdet och 

91% av totala antalet leverantörer.

 Under året har 87 nya leverantörer tillkommit till ett 

årligt inköpsvärde av 3,6 MSEK. 28 av dessa är granskade 

till ett värde av 2 MSEK (32% antal och 56% värde).

 Leverantörer med betydande risk uppgår totalt till 

17 stycken med ett årligt inköpsvärde av 3 MSEK. Vi har 

dokumentgranskat 16 av dem, vilket motsvarar 87% av 

inköpsvärdet och 94% av totala antalet leverantörer.

 Arbetet innefattar även en riskbedömning utifrån 

mänskliga rättigheter, inklusive barn- och tvångsarbete. 

För 2020 har vi inte sett någon förhöjd risk där detta inte 

efterlevs genom vår dokumentgranskning, även om vi inte 

helt kan utesluta det då vi har leverantörer i länder där 

det finns en förhöjd risk. 

 Vår granskning av leverantörer fortgår och kommande 

år avser vi att slutföra dokumentgranskning i kombination 

med signering av vår egen ”Supplier Code of Conduct” samt 

att göra en uppföljning av redan granskade leverantörer.

En viktig del i vår värdekedja är transporter. Produkterna 

som köps in fraktas till övervägande del till Orio med last-

bil. Även när det gäller de transporter som går från Orio 

är det företrädelsevis lastbilar som används, även om båt 

och flygtransporter förekommer. 

 Orios försäljning når mer än 50 länder, spridda över 

hela jordklotet. Försäljning och distribution utgår i första 

hand från Orios anläggning i Nyköping. Från USA sker dist-

ribution genom ett dotterbolag med eget lager. Även om 

Orio har dotterbolag i ett antal europeiska länder skickas 

normalt sett varor direkt till återförsäljaren i respektive 

land. Orios försäljning till marknader utan dotterbolags- 

representation sker med hjälp av importörer som vidare-

försäljer produkterna till verkstäderna i respektive land, 

antingen från Nyköping eller via lokala distributionscentra 

i Tyskland och Storbritannien.

Internt arbete som tydliggör vårt ansvar

Ett trovärdigt och långsiktigt företagande kräver trans-

parens och en affärsetik som genomsyrar alla delar av 

verksamheten och präglar allt vi gör. 

 Våra mål och vårt arbete med frågor kring socialt ansvar 

externt bidrar till i första hand till de globala målen 3  

(Hälsa & välbefinnande), 5 (Jämställdhet) och 8 (Anständiga 

arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt).   

 Samtliga medarbetare ska agera ansvarsfullt och 

etiskt i förhållande till varandra och övriga intressenter. 

Implementering av en Code of Conduct påbörjades under 

2015 och har fortsatt under 2020. Vi har tagit med Code 

of Conduct i offertunderlaget i större säljprocesser med 

nya 3PL-kunder. Vår Code of Conduct tydliggör hur frågor 

kopplade till hållbarhetsarbetet är samtliga av Orios med-

arbetares ansvar. Under 2020 har inget fall av korruption 

uppdagats inom Orio. Följaktligen har heller inga åtgärder 

mot bekräftad korruption vidtagits.

84% 
av totalt inköpsvärde  

är granskat

38% 
av totalt antal  
leverantörer är 

granskade

Tabellen visar antalet dokumentgranskade leverantörer i förhållande till totala antalet leverantörer, samt deras andel av totalt inköpsvärde. 

Dokumentgranskning

totalt inköpsvärdE total antal lEvErantörEr
totalt inköpsvärdE
dokumEntgranskat

granskadE lEvErantörEr
totalt antal

2019-12-31 503 090 102 900 259 004 378 121

2020-12-31 233 687 887  668 195 266 260 254
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Hållbarhetsdata
GRI-RESULTATINDIKATORER

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 2020 2019 2018

Antal medarbetare vid årets början 169 140 179 193

Antal nya medarbetare 9 8 43 38

Antal avgångar 31 23 73 52

Antal medarbetare vid årets slut 147 125 140 179

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

kön åldErsintErvall antal 2020 antal 2020 antal 2019 antal 2018

Kvinnor <30 år 0 0 4 2

30-50 år 3 2 11 4

>50 år 8 7 10 8

Män <30 år 3 3 11 14

30-50 år 4 1 10 10

>50 år 13 10 27 19

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

kön åldErsintErvall antal 2020 antal 2020 antal 2019 antal 2018

Kvinnor <30 år 0 0 5 4

30-50 år 1 1 3 2

>50 år 3 2 3 0

Män <30 år 1 1 11 10

30-50 år 0 0 10 7

>50 år 3 3 11 3

Kommentar: Jämförande siffror för 2019 och 2018  omfattar Orios verksamhet i Nyköping och 
Trollhättan

Hållbarhetsfråga: Anställning
401-1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region

Avgångar fördelat på åldersintervall och kön

Köns- och åldersfördelning för nyanställda

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 
fördElning  

kvinnor/män

2020 
fördElning  

kvinnor/män

2019 
fördElning  

kvinnor/män

2018 
fördElning  

kvinnor/män

Olycksfall med  
frånvaro, antal

1  
0/1

1 
0/1

1
0/1

4
2/2

IR1 0,9 1,2 0,7 2,2

LDR2 170 215 2,0 15,0

Arbetsrelaterade  
sjukdomar, antal

0 
0/0

0 
0/0

0
0/0

1
0/1

Sjukfrånvaro,  
procent3

4,6 
5,4/4,1

5,3 
6,5/4,7

5,4
6,1/5,0

4,70
-/-

Hållbarhetsfråga: Hälsa och säkerhet i arbetet
403-9 Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt 
total antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön

1)  IR (Injury Rate) är ett relationstal som visar antal arbetsplatsolyckor som lett till frånvaro per 100 anställ-
da, baserat på antal arbetade timmar 200 000. 

2)  LDR (Lost Day Rate) är ett relationstal som visar antal arbetsdagar som gått förlorade till följd av arbets-
platsolyckor per 100 anstälda. Siffrorna berör en individ med omfattande del- samt hel-sjukskrivning under 
2020, där vi lagt ett maxtal på att inkludera endast 180 av dessa dagar. Talet har gått upp 2020 då vi haft en 
anställd med långvarig frånvaro efter olycksfall. Antal arbetade timmar 2020 var 211 879 (Sverige: 167 594)

3)  Avser både korttids- och långtidsfrånvaro. Enligt praxis i USA rapporteras inte sjukfrånvaro på samma 
sätt som i övriga länder som Koncernen har verksamhet i. Detta gör att den rapporterade sjukfrånvaron i den 
amerikanska verksamheten är låg, vilket påverkar siffran för sjukfrånvaro i Koncernen som helhet.

SOCIALT ANSVAR
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koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 2020 2019 2018

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

<30 år 3 0 3 0 4 2 3 6

30-50 år 22 31 14 28 15 30 24 33

>50 år 30 61 28 52 32 57 38 75

55 92 45 80 51 89 65 114

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 2020 2019 2018

kvinnor % män % kvinnor % män % kvinnor % män % kvinnor % män %

<30 år 2,0 0 2,4 0 2,9 1,4 1,7 3,3

30-50 år 15,0 21,1 11,2 22,4 10,7 21,4 13,4 18,5

>50 år 20,4 41,5 22,4 41,6 22,9 40,7 21,2 41,9

37,4 62,6 36 64 36,5 63,5 36,3 63,7

Kommentar: Jämförande siffror för 2019 och 2018  omfattar Orios verksamhet i Nyköping och 
Trollhättan

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 2020 2019 2018

Tjänstemän 0,4 0 1,1 6,1

Kollektivanställda 0 0 0,0 0,4

Män 0 0 0,5 2,0

Kvinnor 1,1 0 0,6     0,9

Kommentar: siffrorna omfattar endast externa utbildningstimmar.

Hållbarhetsfråga: Mångfald och jämställdhet
405-1 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikationer
Styrelsen bestod 2020-12-31 av 6 stämmovalda personer, fördelning 3/3 kvinnor/män, vilket 
är en ökning med en kvinna jämfört med föregående år. Företagsledningen i Moderbolaget 
bestod 2020-12-31 av 6 personer, fördelning 2/4 kvinnor/män, vilket är samma fördelning som 
föregående år.

Sammansättning anställda

Hållbarhetsfråga: Utbildning
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på kön 
 och personalkategori

Utbildningstimmar per anställd/år

2020 2019 2018

Kollektivanställda

Kvinnors medellön i relation till mäns 98% 98% 99%

Tjänstemän

Kvinnors medellön i relation till mäns 76% 72% 76%

Chefer

Kvinnors medellön i relation till mäns 77% 82% 82%

Kommentar: Löneskillnad mellan män och kvinnor per personalkategori omfattar Orios  
verksamhet i Nyköping och Trollhättan.

Hållbarhetsfråga: Lika lön för kvinnor och män
405-2 Löneskillnad mellan män och kvinnor per personalkategori

SOCIALT ANSVAR



34
HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSRISKER

Hållbarhetsrisker
Riskbeskrivning Hur vi hanterar dessa risker

1. Ohälsa pga hög arbetsbelastning. Medarbetare som ligger i riskzonen har identifierats, åtgärdsplan  
är framtagen. Alla medarbetare som har 0-30% på hälsotavlan ska 
ha en åtgärdsplan som medarbetare och chef gör tillsammans. Den 
arbetar de sedan löpande med under året.

2. Hög arbetsbelastning leder till stress/slarv som medför olyckor. Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. skyddsronder m.m. bedrivs 
kontinuerligt. ROS-analyser genomförs inför förändringar med tät 
uppföljning och fokus på risker och åtgärder.

3. Att inte kunna leverera delar till Saab-bilar pga att  
underleverantör saknas. 

Vi söker alternativa leverantörer som kan producera nya reservdelar 
eller renovera begagnade delar för att behålla ett attraktivt sorti-
ment.

4. Brister i arbets- eller anställningsförhållanden hos leverantörer. Under 2019-2022 avser vi genomföra revisioner i enlighet med det 
behov som identifierats i riskbedömningen.

5. Brister i arbets- eller anställningsförhållanden kan förekomma  
hos kunder.

Uppföljning görs av antal kunder som är anslutna till ”Godkänd 
Bilverkstad.

6. Korruption kan förekomma bland leverantörer. Se hur punkt 4 hanteras.

7. Leverantörer riskerar att slås ut av händelser kopplade till  
klimatförändringar.

Se hur punkt 4 hanteras.

8. Trend mot att köra mer miljöanpassade bilar kan medföra  
att Saab-bilar skrotas ut innan de är uttjänta.

Utveckling av affärer tillsammans med andra kunder så att Saab- 
reservdelsaffären successivt minskar i betydelse.

9. Transporter till/från verksamheten utförs med fordon som  
inte uppfyller svenska krav (säkerhet m.m.)

När fordon med brister identifieras tas kontakt med transport- 
leverantören. I de fall fordonen ska utföra leveranser från Orio lastas 
de inte, istället inväntas ett fordon som uppfyller svenska krav.

10. Transportleverantörers chaufförer kör påverkade. Vid misstanke om påverkan hålls chauffören om möjligt kvar.  
Kontakt hålls med transportleverantören.

11. Transporter utförs i strid med lagkrav, t ex avs. farligt gods. Vid misstanke om att transporter utförs i strid med gällande regler 
sker insamling av fakta och transportleverantören informeras.

12. Miljöhänsyn prioriteras ned till förmån för ekonomi vid  
upphandling av transporter. 

Vi arbetar kontinuerligt med våra hållbarhetsmål och att förbättra 
ekonomin i verksamheten.

13. Svårigheter att hitta rätt kompetens vid rekrytering av  
ny personal. T ex efterfrågas ett aktivt hållbarhetsarbete  
av medarbetare som söker anställning.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra ekonomin i verksamheten.
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HÅLLBARHETSRISKER

Underskrifter

Undertecknade avger härmed Orio AB:s hållbarhetsredovisning för 2020.

 Hållbarhetsredovisningen beskriver Orios hållbarhetsarbete och är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagens 

6:e kapitel och GRI Standards, utgiven av Global Reporting Initiative.

Nyköping den 18 mars 2021

Charlotte Hansson

Ordförande

 Catrina Ingelstam Anders Nilsson Nils Pärletun Dan Samuelsson 

 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant

 Ingemar Sandberg Erik Tranaeus Sophie Öhrström Gustaf Ljunggren

 Arbetstagarrepresentant Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Om hållbarhetsredovisningen
Orio redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med den internationella rapporteringsstan-
darden Global Reporting Initiatives (GRI) samt enligt Årsredovisningslagens krav på hållbar-
hetsrapport. Denna hållbarhetsredovisning följer i allt väsentligt version GRI Standards och 
dess innehåll speglar verksamhetens mest betydande hållbarhetsfrågor och det ansvar som 
Orio strävar att ta inom ramen för dessa. De valda indikatorerna redovisas i GRI-index på 
sidorna 36-37.

Redovisningsprinciper och redovisningsnivåer

GRI är utformat enligt en systematik som innefattar två 

tillämpningsnivåer för redovisningen.  

 Orio har valt att redovisa enligt enligt GRI Standards, 

nivå Core. Syftet är att mäta, presentera och ta ansvar 

gentemot våra intressenter, inom och utom organisatio-

nen, för vad vi uppnått i vår ambition om ett långsiktigt 

och hållbart företagande i linje med de förväntningar som 

finns på svenska statligt ägda bolag.

 Indikatorer som inte återfinns i nedan index är  

antingen inte väsentliga för Orios verksamhet eller  

så saknar vi i nuläget resurser och verktyg för att  

rapportera dem.

Avgränsningar och redovisningscykel 

Hållbarhetsredovisningen redovisar Orios verksamhet på 

koncernnivå, om inget annat anges. För viss data finns inte 

historik att tillgå, varför även den svenska verksamheten 

finns med för jämförelse. I övrigt rapporteras hållbarhetsar-

betet på samma sätt som föregående år.

 Denna hållbarhetsredovisning omfattar kalenderåret 

2020. Redovisningscykeln är fortsättningsvis ettårig och 

löper per kalenderår. Koncernledningen har medverkat till att 

få redovisningen bestyrkt. Den översiktliga granskningen av 

redovisningen har utförts av PricewaterhouseCoopers AB.

 För mer information, kontakta Gustaf Ljunggren, vd, 

gustaf.ljunggren@orio.com.
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GRI-INDEX

gri-indEx standardupplysningar sida kommEntar

Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn 3

102-2 Organisationens huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster 2

102-3 Huvudkontorets lokalisering 2

102-4 Länder där organisationen är verksam 2

102-5 Ägarstruktur och juridisk form 2

102-6 Organisationens verksamhetsområden och kunder 2, 4

102-7 Organisationens storlek 2, 4

102-8 Information om anställda – Medarbetardata 4, 25 Rapporten redovisas på koncern-
nivå samt för den svenska delen

102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja 29

102-10 Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja 52 Se även sid 6

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Följer ej

102-12 Externa intiativ och principer som organisationen stödjer 17

102-13 Medlemskap i organisationer 17

Strategi
102-14 VD har ordet 6-7

Etik & integritet
102-16 Organisationens värdegrund 16-17, 29

Styrning
102-18 Bolagsstyrning 16-17, 40-47

Intressenter
102-40 Lista över organisationens intressenter 12-13

102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal Samtliga anställda omfattas av 
kollektivavtal

102-42 Tillvägagångssätt för identifiering och urval av intressenter 12-13

102-43 Metod för intressentdialog 12-13

102-44 Områden som intressenterna lyft fram som väsentliga  
och hur organisationen behandlar dem

12-13

Information & redovisning
102-45 Enheter som ingår i redovisningen 25, 35 Se även not 16, sid 78

102-46 Process för att definiera väsentliga hållbarhetsfrågor  
och implementera redovisningsprinciper

12-15

102-47 Lista över väsentliga hållbarhetsfrågor 14-15

102-48 Ändringar av information i tidigare rapport Inga väsentliga förändringar har 
skett

102-49 Förändringar av väsentliga hållbarhetsfrågor och avgränsningar  
sedan förra rapporten

12-15 Sedan förra rapporten rappor-
teras ej ”306-2 Total avfallsvikt, 
per typ och hanteringsmetod, 
ton” eftersom denna hållbar-
hetsfråga ej längre bedöms som 
väsentlig

GRI Index
Orio redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI Standards, nivå Core. Rapporten beskriver hur Orio driver sitt 
hållbarhetsarbete och resultaten av det för 2020. I tabellen nedan anges var i rapporten informationen finns 
kopplat till GRI-standarden. Samtliga punkter redovisar utifrån GRI 2016 om inte annat anges. Redovisningen 
granskas av extern part.
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GRI-INDEX

gri-indEx standardupplysningar sida kommEntar

Information & redovisning forts.
102-50 Redovisningsperiod 35

102-51 Datum för senast redovisad rapport 19 mars 2020

102-52 Redovisningscykel 35

102-53 Kontaktperson gällande redovisningen 35

102-54 Nivå på GRI-redovisning 35

102-55 GRI-index med hänvisningar 36-37 Avsteg: 403-1-10 redovisas i 
enlighet med GRI 2018

102-56 Policy för extern bestyrkning 35 38

gri-indEx standardupplysningar sida kommEntar

HÅLLBARHETSFRÅGOR
Väsentliga hållbarhetsfrågor

201 God ekonomi

201-1 Ekonomiskt värde 19

103-1-2-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 18-19

Bedömning av leverantörer utifrån ett socialt perspektiv

414-1 Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden 29-30

408-1,
409-1

Leverantörsbedömning avseende förekomst av barn-  
eller tvångsarbete

29-30 Granskningsarbetet pågår

103-1-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 29-30

Jämställdhet, mångfald och diskriminering

405-1 Mångfald och jämställdhet 25, 32-33, 48-49

406-1 Diskriminering 24

103-1-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 24

Kimatpåverkan

305-3 Utsläpp av växthusgaser från transporter 21, 22 Avser ton Co2e

103-1-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 20-22

Hälsa & säkerhet

401-1 Nyanställda och personalomsättning 23-26, 32

403-1 Arbetsmiljöledningssystem 25 GRI 403-1-10  redovisas i enlighet 
med GRI 2018

403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och utredning av händelser 24-25

403-3 Hälso- och sjukvård 26

403-4 Information och delaktighet kring arbetsmiljö och säkerhet 24-26

403-5 Utbildning kring hälsa och säkerhet 26

403-6 Främjande av arbetstagares hälsa 26

403-7 Hälso- och säkerhetsförebyggande åtgärder 26

403-9
403-10

Skade- och sjukdomsstatistik 23-28, 32-34 Underentreprenörer omfattas 
inte

103-1-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 23-28, 34

Övriga hållbarhetsfrågor att rapportera kring
205-3 Antikorruption och mutor 29-30, 34

404-1 Utbildning bland Orios anställda 33
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GRI-INDEX

Revisors rapport
Revisorns rapport över översiktlig granskning av Orio ABs hållbarhetsredovisning samt  
yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Orio AB att 

översiktligt granska Orio AB hållbarhetsredovisning för år 

2020. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens 

omfattning på sidan 3 i Orios årsredovisning, vilket även 

utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbar-
hetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret 

för att upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämp-

liga kriterier respektive Årsredovisningslagen. Kriterierna 

framgår på sidan 35 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs 

av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgi-

vet av GRI (Global Reporting Initiative) som är tillämpliga 

för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna 

framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta 

ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms 

nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som 

inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredo- 

visningen grundad på vår översiktliga granskning och 

lämna ett yttrande avseende den lagstadgade hållbar-

hetsrapporten. Vårt uppdrag är begränsat till den histo-

riska information som redovisas och omfattar således 

inte framtidsorienterade uppgifter.

 Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 

ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och 

översiktliga granskningar av historisk finansiell informa-

tion utgiven. En översiktlig granskning består av att göra 

förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen att utföra analy-

tisk granskning och att vidta andra översiktliga gransk-

ningsåtgärder. Vi har utfört vår granskning avseende den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med FARs 

rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten. En översiktlig gransk-

ning och en granskning enligt RevR 12 har en annan inrikt-

ning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt Internatio-

nal Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

 Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International 

Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt 

system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumente-

rade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkes- 

etiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämp-

liga krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende 

i förhållande till Orio AB enligt god revisorssed i Sverige 

och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav.

 De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 

granskning och granskning enligt RevR 12 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 

och granskning enligt RevR 12 har därför inte den säker-

het som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

 Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från 

de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som 

definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för 

upprättande av hållbarhetsrapporten.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kom-

mit fram några omständigheter som ger oss anledning 

att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsent-

ligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och 

företagsledningen angivna kriterierna.

 

En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 18 Mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson Isabelle Hammarström 

Auktoriserad revisor Specialistmedlem i FAR

Till bolagsstämman i Orio AB, org. nr 556602-9277



Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport  .........  40  

Styrelse ..................................................... 48 

Koncernledning ...............................  49

39



40
BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningsrapport
Orio AB (Orio) är ett av staten helägt bolag och lämnar här rapport om bolagsstyrningen för 
räkenskapsåret 2020. Bolag med statligt ägande ska agera långsiktigt, effektivt och lönsamt. 
En förutsättning för att uppnå detta är en god bolagsstyrning. I syfte att främja ett långsiktigt 
hållbart värdeskapande integreras hållbart värdeskapande i bolagsstyrningen för de statligt 
ägda bolagen.  Bolagsstyrningsrapporten har granskats av Bolagets revisor i enlighet med 9 
kap 31§ Aktiebolagslagen.

Allmänt om Orios bolagsstyrning

Orios bolagsstyrning grundar sig på externa regelverk 

som utgörs av tillämplig svensk och utländsk rätt och 

statens ägarpolicy avseende bolagsstyrning av statligt 

ägda bolag (”Ägarpolicyn”) beslutad den 27 februari, 2020, 

I Ägarpolicyn ingår regeringens principer för bolagsstyr-

ning, ersättning och andra anställningsvillkor för ledande 

befattningshavare samt extern rapportering. 

 Orio styrs också av interna regelverk som bolagsord-

ning, bolagsstyrningspolicy, styrelsens arbetsordning 

(riktlinje) med instruktioner för utskotten, vd-instruktion 

och riktlinjer för olika områden som riskhantering och 

intern kontroll, ersättningar till ledande befattningshavare, 

redovisning och rapportering, Code of Conduct med leve-

rantörskrav samt ett antal övergripande policydokument.

 Ägarpolicyn innebär att Orio ska tillämpa svensk kod 

för bolagsstyrning (”Koden”). De avsteg från Koden som 

Orio gjort framgår nedan och följer av att Orio är ett av 

staten helägt bolag.

Avvikelser från Koden 

På följande punkter avviker Orio från vad som föreskrivs i 

Koden:

 > Avvikelse från 1.1 avseende publicering av information 

om aktieägares initiativrätt. Kravet tillämpas inte, mot 

bakgrund av att Orio har endast en ägare.

 > Avvikelse från 1.2-1.3, 2.1-2.7, 8.1 och 10.2 avseende 

valberedning. Valberedningsarbetet ersätts i bolaget 

av ägarens nomineringsprocess för statligt ägda bolag. 

Redogörelse för nomineringsprocessen redovisas under 

separat rubrik.

 > Avvikelse från 4.5-4.6 och 7.2  avseende kravet på 

styrelseledamots oberoende i förhållande till bolagets 

större ägare. Syftet med regeln är i huvudsak att skydda 

minoritetsaktieägare. Skydd för minoritetsägare är dock 

inte aktuellt i styrningen av Orio. Orio har endast en 

ägare och redovisning av styrelseledamöternas obero-

ende är därför inte relevant.

Bolagsstämma

Bolagsstämma är enligt svensk Aktiebolagslag (”ABL”) 

bolagets högsta beslutande organ genom vilken ägaren 

utövar sitt inflytande över bolaget. I statligt ägda bolag 

har förutom ägaren, även riksdagens ledamöter i enlighet 

med Ägarpolicyn och riksdagsbeslut rätt att delta vid 

stämman. Likaså har allmänheten rätt att efter anmälan 

närvara vid stämman.

 Vid årsstämman, som är den årliga ordinarie bolags- 

stämman, beslutar Orio AB:s ägare i centrala frågor såsom  

fastställelse av resultat- och balansräkningar, disposition 

beträffande Bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelseleda- 

möter och vd, val av styrelsens ledamöter, val av styrelsens  

ordförande, val av revisor, samt ersättning till styrelsens 

ledamöter och revisor, riktlinjer för ledande befattnings-

havare samt eventuella ändringar i bolagsordningen.

Årsstämma

Bolaget höll årsstämma den 23 april 2020. Årsstämman 

beslutade i enlighet med styrelsens förslag om faststäl-

lande av resultat och balansräkning samt Koncernens 

resultaträkning och Koncernens balansräkning och om 

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören. Vidare i enlighet med Ägarpolicyn antogs även 

riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 

 Vid årsstämman omvaldes Charlotte Hansson som 

styrelseledamot och styrelsens ordförande. Omval 

skedde också av Catrina Ingelstam, Nils Pärletun, Erik 

Tranaeus, Sophie Öhrström, samt nyval av Anders Nilsson 

som styrelseledamöter. Samtliga val gäller för tiden intill 

utgången av nästa årsstämma. 

 I not 8 i årsredovisningen finns information om styrel-

sens arvode 2020.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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På årsstämman utsågs för en period om ett år det re-

gistrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB 

(PwC) till revisor. 

Nomineringsprocessen

Kodens regler om tillsättning av valberedning samt om 

beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter 

och revisorer ersätts i statligt ägda bolag av enhetliga och 

gemensamma principer för en strukturerad utvärderings- 

och styrelsenomineringsprocess. Styrelsenomineringspro-

cessen koordineras av Näringsdepartementet. 

 Regeringens mål är att styrelserna ska ha hög kompe-

tens som är väl anpassad till respektive företags verksam-

het, situation och framtida utmaningar för ett hållbart 

företagande. Det är viktigt att styrelsens sammansättning 

är sådan att styrelsen alltid har branschkunskap eller an-

nan kompetens som är direkt relevant för bolaget. Hållbart 

företagande är en viktig fråga för staten som ägare.  Urva-

let av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas. När 

processen avslutats ska nomineringar offentliggöras enligt 

Koden. 

Styrelsens sammansättning

Styrelseledamöter
Enligt bolagsordningen ska styrelsen utöver arbetstagar- 

representanter bestå av lägst fem och högst åtta leda-

möter utan suppleanter. Styrelsens ordförande utses 

av bolagsstämman. Utöver de ledamöter som valdes av 

årsstämman den 23 april 2020 har i styrelsen även ingått 

Dan Samuelsson och Ingemar Sandberg som arbetstagar-

representanter. I not 8 i årsredovisningen och på sid 48 

finns närmare uppgifter om respektive ledamot.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter
Styrelsen i Orio ansvarar enligt aktiebolagslagen och Sta-

tens ägarpolicy för bolagets organisation och förvaltning 

av bolagets verksamhet. I detta ingår att säkerställa en 

ändamålsenlig intern kontroll, riskhantering och regelef-

terlevnad. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning 

för styrelsens arbete, en instruktion för vd, attestin-

struktion samt instruktion för ekonomisk rapportering 

till styrelsen. Styrelsen ansvarar vidare för  att fastställa 
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bolagets övergripande strategier och mål vilket inkluderar 

mål för hållbart värdeskapande. Styrelsen ansvarar även 

för att bolaget efterlever internationella riktlinjer gällande 

miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-kor-

ruption och affärsetik vilket regleras i Orios Code of Con-

duct. I denna ställs bland annat krav på arbetsrättsliga 

villkor hos Orios leverantörer. Styrelsen ansvarar för den 

finansiella rapporteringen och har genom revisionsutskot-

tet regelbundna möten med bolagets revisorer. Därutöver 

träffar revisorerna hela styrelsen minst en gång per år, då 

ingen från företagsledningen närvarar.

Styrelseordförande och utvärdering av styrelsens 
arbete
Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Ordföran-

dens uppgifter och information till styrelsen regleras i 

arbetsordningen. På ordförandens initiativ sker årligen en 

utvärdering av styrelsearbetet. Resultatet redovisas för 

nomineringsansvarig hos ägaren samt används i bolagets 

interna arbete i syfte att förbättra styrelsearbetet. Den 

senaste styrelseutvärderingen gjordes i november 2020 

och avrapporterades december 2020.

 Styrelsens ordförande svarar även för kontakterna med 

företrädare för ägaren i syfte att samordna frågor av sär-

skild vikt som rör bolaget och vid den årliga ägardialogen.

Styrelsemöten

Under räkenskapsåret 2020 hade styrelsen tio protokoll-

förda styrelsemöten, varav åtta ordinarie, ett konstitue-

rande och ett extra. Under året har styrelsen fortsatt och 

intensifierat bolagets strategiska omställningsarbete. 

Riskhantering med anledning av covid-19-pandemin, 

som bröt ut under första kvartalet 2020 och löpande 

utvärderat effekterna utifrån ett intäkts-, kostnads- och 

riskperspektiv för att kunna hantera finansiella effekter 

kopplade till covid-19. Under året har första steg tagits för 

etablering av Nyköpings Logistikpark.

De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna har varit 

närvarande enligt följande.

styrElsE- 
mötEn

rEvisions- 
utskottsmötEn

Ersättnings- 
utskottsmötEn

förändrings- 
utskottsmötEn

Charlotte Hansson 10/10 – 3/3 3/3

Catrina Ingelstam 10/10 6/6 3/3 –

Anders Nilsson 7/7 – – 2/2

Anders Osberg 3/3 3/3 – 1/1

Nils Pärletun 10/10 – – 3/3

Erik Tranaeus 10/10 6/6 3/3 –

Sophie Öhrström 9/10 3/3 – –

Vd och CFO är adjungerande i och deltar på styrelsens 

möten.

Styrelsens utskott

Till stöd för sitt arbete har styrelsen inom sig utsett 

tre utskott; revisionsutskott, ersättningsutskott och 

förändringsutskott. Genom delegering till utskott överlåts 

ansvar för uppgifts utförande till annan, dock kan aldrig 

styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet överlåtas.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet ska bestå av minst tre styrelseleda-

möter, varav ingen får ingå i Koncernledningen. Styrelsen 

ska utse en ordförande för revisionsutskottet. Minst en 
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datum för 
styrElsEmötE huvudämnEn

2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
Bolagets interna och externa rapportering  
av företagande
Hållbarhetsmål
vd-utvärdering

2020-03-19 Årsredovisning 2019
Strategisk scenario utveckling
Försäljningsutveckling

2020-03-25 Extra 
Riskhantering covid-19
Utdelning

2020-04-23 Konstituerande styrelsemöte

2020-04-23 Delårsrapport Q1 2020
Fastighetsutveckling Nyköping Logistikpark

2020-06-08 Riskhantering 
Fastighetsutveckling
HR, organisation och kompetensutveckling

2020-08-13 Delårsrapport Q2 2020

2020-08-17-18 Strategidagar
Scenario och strategiutveckling
Affärsmodell och dotterbolag
Fastighetsutveckling Nyköping Logistikpark

2020-10-26 Delårsrapport Q3 2020
Revisorns rapportering från granskning av utvalda 
processer och rutiner samt intern kontroll
Strategiska hållbarhetsmål

2020-12-17 Affärsplan 2021-2024
Budget 2021
Risk och riskhantering
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ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. 

Om arbetstagarrepresentanter utsetts har en av dessa 

rätt att delta i och ska kallas till utskottets möten. 

 Utskottet ska utföra de uppgifter som anges i ABL 

och Koden. Härutöver ska även regeringens vid var tid 

gällande riktlinjer för extern rapportering i statligt ägda 

företag beaktas. Vid upphandling av revisor ska utskottet 

även utföra de uppgifter som följer av EU:s revisionsför-

ordning (EU:s Revisionspaket).

 Revisionsutskottet har under året bland annat be-

handlat kvartalsvisa finansiella rapporter och prognoser, 

hållbarhetsmål, finansiella mål, riskrapportering, intern-

kontroll och har löpande haft kontakt med externreviso-

rerna i samband med planering och avrapportering. Ut-

skottet har  utvärderat bolagets interna kontroll avseende 

den finansiella rapporteringen, dels genom uppföljning 

av externrevisorernas iakttagelser, dels genom att ta del 

av bolagets självutvärdering, genomfört beredning av 

styrande dokument, regelefterlevnad och redovisnings-

frågor. Revisionsutskottet har vidare identifierat och ana-

lyserat väsentliga poster i den finansiella rapporteringen 

vars värdering innehåller bedömningar. Utskottet har 

utvärderat Bolagets externrevisor, granskat och övervakat 

externrevisorns opartiskhet och självständighet samt 

granskat att externa revisorn inte tillhandahållit rådgiv-

ningstjänster som påverkat opartiskheten.

 Efter det konstituerande styrelsemötet den 23 april 

2020 bestod revisionsutskottet av Catrina Ingelstam som 

ordförande samt Sophie Öhrström, Erik Tranaeus och 

Ingemar Sandberg som ledamöter. CFO är föredragande  

i utskottet.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet ska bestå av styrelsens ordförande 

och ytterligare två styrelseledamöter. Styrelsen ska utse 

en ordförande för ersättningsutskottet. Övriga ledamöter 

i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande 

till Bolaget och Koncernledningen. Om arbetstagarrepre-

sentanter utsetts har en av dessa rätt att delta i och ska 

kallas till utskottets möten.

 Ersättningsutskottet ska säkerställa att ersättning 

och andra anställningsvillkor för vd och andra ledande be-

fattningshavare i bolaget följer principerna i regeringens 

riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande 

som beslutats av bolagsstämman. 

 Efter det konstituerande styrelsemötet den 23 april 

2020 bestod ersättningsutskottet av Charlotte Hansson 

som ordförande samt Catrina Ingelstam, Erik Tranaeus 

och Dan Samuelsson som ledamöter. Vd är föredragande  

i utskottet.

Förändringsutskott
Förändringsutskottet ska bestå av tre styrelseledamöter. 

Styrelsen ska utse en ordförande för förändringsutskot-

tet. Om arbetstagarrepresentanter utsetts har en av 

dessa rätt att delta i och ska kallas till utskottets möten. 

 Utskottet har inrättats som ett extra stöd åt vd och 

styrelsen i arbetet med affärsutveckling och förändringar 

koncernens strategiska förändringskarta. Utan att det 

påverkas styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, ska 

förändringsutskottet:

 > stödja vd:n i arbetet med affärsutveckling och föränd-

ring i Bolaget och Koncernen;

 > utgöra ett stöd för vd i alla frågor som rör förändrings- 

arbetet; samt

 > ge vd:n möjlighet att inhämta synpunkter avseende 

mål, planering, prioritering samt att få en direkt åter-

koppling och utvärdering av förändringsarbetet. Efter 

det konstituerande styrelsemötet den 23 april 2020 

bestod förändringsutskottet av Charlotte Hansson som 

ordförande samt Nils Pärletun och Anders Nilsson som 

ledamöter. 

Vd och koncernledning

Styrelsen utser vd i bolaget. Gustaf Ljunggren tillträdde 

den 10 juni 2019 och arvoderas på konsultbas. Vd ansva-

rar för den löpande förvaltningen i enlighet med externa 

och interna regelverk. Vd leder och utvecklar verksam-

heten inom de ramar som styrelsen beslutar och håller 

styrelsens ordförande informerad om verksamhetens 

utveckling och väsentliga affärshändelser.   

 Vidare ska vd se till att bolagets bokföring fullgörs 

i överensstämmelse med gällande lagstiftning och att 

medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt och 

innefattar en tillfredsställande intern kontroll och upp- 

följning.

 Vd tecknar bolagets firma och ska även se till att bola-

get har en aktuell delegationsordning och att denna följs, 

samt ansvara för kontakter med media, i förekommande 

fall tillsammans med styrelsens ordförande.

 Till stöd för sitt arbete har vd en koncernledning 

bestående av cheferna för Orios  affärsområden, Parts 

och Logistics samt CFO, IT-chef och HR-chef. Koncernled-

ningens medlemmar utses av vd i samråd med styrelsens 

ordförande. Koncernledningen sammanträder varje vecka 

under ledning av vd för att diskutera och besluta om viktiga 

organisatoriska, finansiella och andra operativa frågor. 

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Revisor

Extern revisor utses på årsstämman efter förslag från 

bolagets styrelse på rekommendation från revisions-

utskottet. Revisorn ska granska bolagets års- och hållbar-

hetsredovisning, bokföring och koncernredovisning, samt 

styrelsens och vd:ns förvaltning. Revisorn är ansvarig inför 

ägarna på årsstämman och avger revisionsberättelse. 

Revisorn har löpande kontakt med revisionsutskottet och 

avrapporterar både till utskott och styrelse i samband 

med granskning av intern kontroll, delårsrapport januari- 

september samt års- och hållbarhetsredovisningen.  

Styrelsen träffar revisorn utan närvaro av vd eller ledning 

minst en gång per år. 

 På årsstämman 23 april, 2020,  utsågs för en period 

om ett år det registrerade revisionsbolaget Pricewater-

house-Coopers AB (PwC) till revisor. Martin Johansson är 

huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport 2020

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till 

ledande befattningshavare för Orio AB (”Bolaget”), antagna 

av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020.  

 Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolags- 

lagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om  

ersättningar till ledande befattningshavare och om incita- 

mentsprogram samt regeringens principer för ersättningar  

och andra anställningsvillkor för ledande befattningsha-

vare i bolag med statligt ägande. Information om ersätt-

ningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyr-

ningsrapporten på sidan 43 i årsredovisningen för 2020. 

Utveckling under 2020 

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergri-

pande resultat i sin redogörelse på sidan 6-7 i årsredovis-

ningen 2020. 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, 
ändamål och avvikelser 
Orio tillämpar regeringens ”Principer för ersättning och 

andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i 

bolag med statligt ägande” som omfattas av Statens ägar-

policy och principer för bolag med statligt ägande 2020. 

Regeringens principer finns tillgängliga på regeringens 

webbplats, www.regeringen.se.

 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, 

som beslutats av årsstämman, omfattar i detta samman-

hang kretsen koncernledning och vd:ar i dotterbolag. Den 

totala ersättningen till ledande befattningshavare består 

av lön, förmåner (främst i form av bilförmån) och pen-

sionsförmåner. Bolagets anställda i koncernledningen har 

pensionsålder 65 år och omfattas av ITP-planen i enlighet 

med centrala avtal eller annan lösning på motsvarande 

kostnadsnivå. Motsvarande gäller för de vd:ar i dotter- 

bolag som är ledande befattningshavare i Koncernen. Vid 

uppsägning från Bolagets sida gäller LAS och kollektivav-

talens regler för koncernledningen, dock inte för Bolagets 

vd som är tillsatt på konsultbasis. För vd:ar i dotterbolag 

gäller likartade uppsägningsvillkor varierande mellan 0-12 

månader.

 Styrelsen säkerställer genom ersättningsutskottet att 

ersättningarna följer de av årsstämman beslutade riktlin-

jerna för ersättning till ledande befattningshavare. Innan 

beslut fattas om ersättning och andra anställningsvillkor 

för koncernledningen ska skriftligt underlag föreligga som 

utvisar Koncernens totala kostnad. Förslaget ska beredas 

av styrelsens ersättningsutskott för att därefter beslutas 

av styrelsen. Bolagets revisorer ska i enlighet med ABL, 

varje år senast tre veckor före årsstämman lämna ett 

skriftligt undertecknat yttrande till styrelsen om huruvida 

de riktlinjer som är beslutade av årsstämman har följts.

 Styrelsen ska även säkerställa att vd:n tillser att ersätt-

ningar och andra anställningsvillkor till övriga anställda 

bygger på regeringens principer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa 

riktlinjer ska gälla för Orio AB med dotterbolag, och god-

kännas av bolagsstämman i respektive bolag. Styrelsen 

kan om det finns särskilda skäl avvika från de riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare som beslutats 

av årsstämman. Styrelsen ska i så fall vid årsstämman 

skriftligen redovisa de särskilda skäl som finns för sådan 

avvikelse.

 Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersätt-

ningsriktlinjerna som antagits av årsstämman 2020. Inga 

avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har 

gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna 

ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns 

yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns 

tillgänglig på https://www.orio.com/sv/bolagsstyrning/

bolagsstamma/. 

 En fullständig ersättningsrapport för 2020 kommer att 

framläggas för årsstämman 2021 för godkännande och finns 

tillgänglig på https://www.orio.com/sv/bolagsstyrning/ 

bolagsstamma/.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

VD*

GUSTAF LJUNGGREN

STYRELSE

KONCERNLEDNINGEN

 VD:AR I DOTTERBOLAG

>

AFFÄRSOMRÅDE 
PARTS

JOHAN FORMGREN
Affärsområdeschef

LEIF KARLSSON
CIO/IT-chef

MARIE-LOUISE LIND
CFO

ANNA-GRETA FORSSTRÖM
HR-chef

> >

AFFÄRSOMRÅDE 
LOGISTICS

JONAS NILSON
Affärsområdeschef

PER 31 DECEMBER 2020

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende  
den finansiella rapporteringen 

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i ABL, 

Ägarpolicyn och Koden. Avsnittet om intern kontroll är 

begränsat till att redogöra för den interna kontrollen av-

seende den finansiella rapporteringen.  Intern kontroll är 

en process som  utformats för att ge en rimlig försäkran 

om att Orios finansiella rapportering i form av delårsrap-

porter samt års- och hållbarhetsredovisning är tillförlitlig 

och följer relevanta regelverk. 

 Kontrollmiljö för att säkerställa att Orio efterlever gäl-

lande lagar och regler samt Orios kärnvärden har bolaget 

utvecklat att antal koncerngemenssamma policyer, inklu-

sive en bolagsstyrningspolicy som godkänts av styrelsen.

 Vidare har Orio definierat en process för att hantera 

styrande dokument (policyer och riktlinjer) samt utsett 

ägarskap och ansvar för efterlevnad av dessa dokument.

Orios övergripande policyer är:

 > Bolagsstyrningspolicy

 > Arbetsordning för styrelsen (riktlinje) 

-vd-instruktion 

-Instruktioner för revisionsutskott 

-Instruktioner för ersättningsutskott 

-Instruktioner för förändringsutskott 

-Attestinstruktioner

 > Riktlinje för hantering av styrande dokument

 > Riktlinje för riskhantering och internkontroll

 > Riktlinje för ersättning till ledande befattningshavare

 > Financpolicy 

-Riktlinjer för redovisning och rapportering 

-Riktlinjer för finansiell riskhantering

 > Medarbetarpolicy 

-Riktlinjer för personalen

 > Miljöpolicy

 > Kvalitetspolicy

 > Upphandlings/inköpspolicy

 > IT-policy

 > Arbetsmiljö- och Säkerhetspolicy

 > Kommunikationspolicy

 > Whistleblowerpolicy

 Kontrollmiljön omfattar även de värderingar som 

kommer till uttryck i vår Code of Conduct vilken årligen 

fastställs av styrelsen.
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Uppföljning av efterlevnad, policyer och regler, ska ske 

genom uppföljning av internkontrollen. Till grund för upp- 

följningen har bolaget utarbetat Riktlinjer för riskhantering 

och internkontroll. Riktlinjer för riskhantering och intern-

kontroll är ett övergripande dokument som berör följande 

områden:

 > Riskbedömning

 > Kontrollaktiviteter

 > Utvärdering och rapportering

Riskbedömning
På övergripande nivå genomför Orio årligen , inom affärs-

planeringsprocessen, en samlad riskbedömning för att 

identifiera och bedöma risker som hotar Orio-koncernens  

måluppfyllelse.  Riskerna dokumenteras i en riskkarta 

och förklaras mer ingående i det tillhörande riskregistret. 

Orio har även i dialog med revisionsutskottet identifierat 

väsentliga risker i balans- och resultaträkningen samt 

de poster som innehåller en hög grad av bedömning. För 

väsentliga poster med hög grad av bedömning genomförs 

kompletterande analyser. 

 Riskanalys och risker kopplade till den finansiella rap-

porteringen diskuteras regelbundet med externrevisorn 

som också presenterar sin riskbedömning för revisions-

utskottet och styrelsen i den årliga revisionsplanen. 

Kontrollaktiviteter
I syfte att säkerställa en miniminivå på internkontroll, har 

bolaget fastställt ett antal kontrollaktiviteter (riskbegrän-

sande åtgärder). Dessa kontrollaktiviteter fungerar som 

utgångspunkt för vilken miniminivå av kontroll som måste 

vara etablerad och fungera i Orio-koncernens övergripande 

processer. 

 För respektive process ska det finnas en förteckning 

över identifierade risker och de kontrollaktiviteter som 

måste vara etablerade för att motverka riskerna samt en 

beskrivning av hur kontrolleraktiviteternas effektivitet 

följs upp genom självutvärderingar. 

 Avseende de finansiella riskerna har Orios finansfunk-

tion under 2020 uppdaterat de risker och kontrollakti-

viteter som är förknippade med de finansiella transak-

tionerna och den finansiella rapporteringen. Exempel 

på kontrollaktiviteter är analyser av utfall och nyckeltal, 

transaktionskontroller och avstämningar.

 Utvärdering och rapportering
Styrelsen följer vid varje styrelsemöte upp bolagets finan-

siella situation. I samband med de kvartalsvisa delårsrap-

porterna redovisas utfall mot fastställd affärsplan och 

budget samt föregående år, prognos och resultatanalys 

samt uppföljning av hållbarhetsmål och finansiella mål, 

samt kapital- och likviditetssituation. Delårsrapporter och 

uppföljning bereds av revisionsutskottet.

 En utvärdering av kontrollaktiviteternas effektivitet 

ska utföras årligen. Orio har en koncernövergripande över-

vakningsprocess genom vilken affärsområden och staber 

ska följa upp effektiviteten i kontrollerna och rapportera 

tillbaka till koncernens vd. Vd är ansvarig för att presente-

ra resultatet av utvärderingen till revisionsutskottet och 

styrelsen. 

 Bolagets finansfunktion har under 2020 genomfört en 

självutvärdering av kontrollen i den finansiella rappor-

teringen, vilken presenterats för revisionsutskottet och 

styrelsen. Den externa revisorn granskar processer och 

intern kontroll som ett led i den årliga revisionen och 

avrapporterar granskningen till revisionsutskottet och 

styrelsen. Revisionsutskottet tar del av bolagets självut-

värdering och följer upp externrevisorns iakttagelser och 

förbättringsförslag avseende den interna kontrollen.

 Mot bakgrund av att bolaget genomför riskanalys och 

har ett ramverk för den interna kontrollen vilket följs upp 

genom självutvärdering av effektiviteten i den interna 

kontrollen med rapportering till revisionsutskottet och 

styrelsen samt att revisionsutskottet vid behov anlitar 

externrevision för särskilda granskningsinsatser har 

styrelsen beslutat att inte inrätta någon internrevisions-

funktion.

Ytterligare information om bolagsstyrning

På Orio AB:s webbplats, www.orio.com under fliken Om 

Orio finns en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor 

vilken bland annat innehåller:

 > Orios bolagsordning

 > Information om ersättningar i Orio samt utvärdering av 

riktlinjerna för ersättning till Orios ledande befattnings-

havare

 > Uppgifter om styrelseledamöter och koncernledning

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Styrelse

Dan Samuelsson
Styrelseledamot, arbetstagar-
representant för Unionen
Född: 1972

Invald: 2018

Övriga styrelseuppdrag: -
Utbildning: Gymnasieskola 

samt fristående kurs i Lean 

Produktion vid LTU samt  

diverse interna ledarskaps- 

utbildningar

Ingemar Sandberg
Styrelseledamot, arbetstagar-
representant för IF Metall
Född: 1961

Invald: 2013

Övriga styrelseuppdrag: -
Utbildning: Fordonsteknisk 

gymnasial utbildning

Erik Tranaeus
Stämmovald styrelseledamot
Född: 1975

Invald: 2016

Övriga styrelseuppdrag:  

Styrelseledamot i Specialfast-

igheter AB och SOS Alarm AB.

Utbildning: Civilekonom från 

Handelshögskolan i Stockholm

Sophie Öhrström
Stämmovald styrelseledamot
Född: 1981

Invald: 2019

Övriga styrelseuppdrag:  

Styrelseledamot i Link Top 

Holding A/S 

Utbildning: Civilingenjör Supply 

Chain Linköpings Universitet

STYRELSE OCH KONCERNLEDNING

Charlotte Hansson
Styrelseordförande sedan: 2017

Född: 1962

Invald: 2013

Övriga styrelseuppdrag:  
Styrelseordförande Link Top 

Holding A/S, styrelseledamot 

i Green Cargo AB, Stena Trade 

& Industry AB, DistIT AB, Probi 

AB samt Bergman & Beving AB, 

Senergia Norden AB

Utbildning: Cand Scient i Bio-

kemi. Marknadsekonom DIHM

Catrina Ingelstam
Stämmovald styrelseledamot
Född: 1961

Invald: 2016

Övriga styrelseuppdrag:  

Styrelseordförande i Sjätte 

AP-fonden (ordförande Hållbar-

hetsutskottet) och styrelse-

ledamot i Kommuninvest AB, 

Löf (Regionernas Ömsesidiga 

Försäkringsbolag), Swedfund 

International AB (ordförande 

Revisionsutskottet)  samt 

Spiltan Fonder AB

Utbildning: Civilekonom Stock-

holms Universitet, PRI Acade-

my (responsible investment)

Anders Nilsson
Stämmovald styrelseledamot
Född: 1967

Invald: 2020

Övriga styrelseuppdrag:  
Camn Consulting AB, A.G 

Heaven Stockholm AB, Viby 19:1 

Brunna Fastighet AB och West 

Logistik 1 AB

Utbildning: KTH, Lantmäteri- 

linjen, civilingenjör 1988-1993

Nils Pärletun
Stämmovald styrelseledamot
Född: 1973

Invald: 2019

Övriga styrelseuppdrag: –
Utbildning: Master of Science 

in Mechanical Engineering 

1997, Lunds Tekniska Högskola
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Koncernledning

KONCERNLEDNING

Gustaf Ljunggren
VD
Född: 1964

Anställd sedan: 2019

Tidigare anställning: vd för 

Envirotainer AB, Inflight Ser-

vice Europe AB. MD för Essilor 

i Sverige och Norge. Ett antal 

ledande positioner inom Uni-

lever-koncernen inom Supply 

Chain, senast Vice President 

Supply Chain Norden

Utbildning: Kungliga Tekniska 

Högskolan, Stockholm

Marie-Louise Lind
CFO
Född: 1964

Anställd sedan: 1987

Tidigare anställning: Saab 

Automobile AB

Utbildning: Företagsekonomi/

redovisning vid Mälardalens 

Högskola, Diplomerad  

Controller

Leif Karlsson
CIO/IT-chef
Född: 1965

Anställd sedan: 1996 

Tidigare anställning: Datema, 

Primdata

Utbildning: Fil.kand. system-

vetenskaplig linje i Örebro

Anna-Greta Forsström
HR Manager
Född: 1985

Anställd sedan: 2019

Tidigare anställning: Uni-

bail-Rodamco-Westfield, 

British American Tobacco 

Sweden AB

Utbildning: Fil. kand. Ekonomi 

Master’s Degree in Human 

Resource Management and 

Development.

Johan Formgren
Affärsområdeschef Parts
Född: 1962

Anställd sedan: 2018

Tidigare anställning: Mångårig 

bakgrund från ledande befatt-

ningar från försäljning, affärs-

utveckling och marknadsföring 

inom personbilsindustrin, 

bl.a. Försäljnings- respektive 

Eftermarknadschef på Saab 

Automobile AB

Utbildning: Civ. Ingenjör 

Maskinteknik och Industriell 

Organisation Chalmers Tekniska 

Högskola Göteborg

Jonas Nilson*
Affärsområdeschef Logistics
Född: 1970

Anställd sedan: 2015

Tidigare anställning: Ledande 

positioner inom Supply Chain. 

Verkat i olika branscher. ABB, 

Kreatel Communication, Rosti-

primpac, Thinfilm Electronics 

och Sonat.

Utbildning: Civ Ing Maskin-

teknik, Linköpings universitet 

med inriktning Supply Chain 

Management

*Jonas Nilson lämnade Orio i januari 2021 på egen begäran. Rollen som Affärsområdeschef Logistics kommer 
i en övergångsperiod att innehas av Gustaf Ljunggren.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Orio AB 

(org. nr. 556602-9277) avlämnar härmed års- och koncern- 

redovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Bakgrund och ägarförhållanden
Orio AB (Bolaget, Moderbolaget), med säte i Nyköping, är 

ett aktiebolag som är helägt av den svenska staten och 

förvaltas av Näringsdepartementet.

 Bolaget bildades 2009 som ett helägt dotterbolag till 

Saab Automobile AB, och efter Saabs konkurs ingick Orio 

i Saab Automobiles konkursbo.

 Aktierna i Orio var fram till 18 december 2012 

pantförskrivna till Riksgälden som säkerhet för Riksgäl-

dens garanti till Europeiska Investeringsbanken (EIB) för 

Saab Automobile AB:s lån hos EIB. I samband med Saab 

Automobile AB:s konkurs infriade Riksgälden garantin i 

förhållande till EIB, och realiserade den 18 december 2012 

panten i enlighet med pantavtalet och svenska staten 

genom Riksgälden fick per detta datum äganderätten till 

samtliga aktier i Orio.

 Den 24 januari 2013 fattade svenska regeringen be-

slut att överföra innehavet från Riksgälden till Regerings-

kansliet. Vid en extra bolagsstämma den 29 oktober 2013 

beslutades att Bolaget byter namn till Orio AB.

Information om verksamheten
Orio-koncernen bedriver sin verksamhet i två affärsom- 

råden – Orio Logistics och Orio Parts.

 Orio Logistics erbjuder logistiktjänster för den nord-

iska marknaden inom allt som rör lagring, distribution, 

informationshantering, export/import, transportmanage-

ment, vidareförädling, hantering av varor samt adminis-

trativa tjänster såsom affärsupport, kundservice etc.

 Orio Parts anskaffar, säljer och distribuerar reserv- 

och underhållsdelar till Saab-bilar på en global marknad.

 Orio-koncernen (Orio, Koncernen) bestod per den 

31 december 2020 av Moderbolaget Orio AB samt nio 

dotterbolag i USA och Europa. Se vidare not 16 i noterna 

till de finansiella rapporterna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den strategiska agendan att förstärka lönsamheten i Orio 

Parts samt att accelerera tillväxten i Orio Logistics genom-

fördes under 2020. Trots stora utmaningar 2020 i och med 

covid-19-pandemin levererade Orio-koncernen ett starkt 

förbättrat resultat och stärkte därmed samtidigt sina posi-

tioner i linje med den strategiska agendan för koncernen. 

 Förädlingen av affärsområde Parts fortsatte under 

året tack vare genomförda omstruktureringar, ökad effek-

tivisering, strategiska prishöjningar samt god kostnads-

kontroll. Lönsamheten för affärsområdet förbättrades 

under 2020 trots pandemins stora negativa påverkan på 

nettoomsättning. 

 För affärsområdet Logistics fortsatte tillväxten under 

under 2020 tack vare vidareutveckling av befintliga kunder 

samt implementering av nya kunder. 

 Bolaget höll årsstämma den 23 april 2020. Årsstämman 

beslutade i enlighet med styrelsens förslag om faststäl-

lande av resultat och balansräkning samt Koncernens 

resultaträkning och Koncernens balansräkning och om 

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören. Vidare i enlighet med Ägarpolicyn antogs även 

riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

 Vid årsstämman omvaldes Charlotte Hansson som 

styrelseledamot och styrelsens ordförande. Omval 

skedde också av Catrina Ingelstam, Nils Pärletun, Erik 

Tranaeus, Sophie Öhrström, samt nyval av Anders Nilsson 

som styrelseledamöter. Samtliga val gäller för tiden intill 

utgången av nästa årsstämma.

 Som en konsekvens av den stora osäkerheten om 

marknadsutvecklingen till följd av covid-19, beslutade 

Orios styrelse, för att bibehålla bolagets goda finansiella 

ställning, att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget 

för 2019 till årsstämman om 15 000 000 SEK. 

 På årsstämman beslutades att arvode till styrelsens 

ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma 

ska utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande 

och med 110 000 kronor till vardera av styrelsens övriga 

ledamöter valda av årsstämman. Stämman beslutade  

vidare att för arbete inom revisionsutskottet och föränd-

ringsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till

respektive utskottsordförande och 20 000 kronor till 

vardera av övriga ledamöter samt för arbete inom ersätt-

ningsutskottet ska arvode om 25 000 kronor utgå 

till utskottets ordförande och 20 000 kronor till vardera 

av övriga ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseleda-

mot anställd vid Regeringskansliet och inte heller till 

styrelsens arbetstagarrepresentanter.
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret 2020 

uppgick till 392 MSEK (504), en minskning med 22 

procent jämfört med föregående år. Vid oförändrade 

valutakurser jämfört med föregående år hade Koncernen 

redovisat en nettoomsättning för året om 404 MSEK, 

vilket hade utgjort en minskning med 20 procent.

 För Segmentinformation, se not 5.

 Moderbolagets nettoomsättning för räkenskapsåret 

2020 uppgick till 319 MSEK (399).

Bruttoresultat och rörelseresultat
Koncernens bruttoresultat för räkenskapsåret 2020 

uppgick till 141 MSEK (194), en minskning med 27 procent 

jämfört med föregående år. Bruttomarginalen för året var 

36 procent (40).  

 Moderbolagets bruttoresultat för räkenskapsåret 

2020 uppgick till 104 MSEK (150), och bruttomarginalen 

var 33 procent (38).

 Koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret 2020 

uppgick till 6 MSEK (-10). Rörelsemarginalen för perioden 

var 2 procent (-2).  

 Moderbolagets rörelseresultat för räkenskapsåret 

2020 uppgick till -5 MSEK (-28), och rörelsemarginalen var 

-2 procent (-7).

 Resultatförbättringen är främst en effekt av fortsatt 

kostnadsreduktion och god kostnadskontroll. Rörelse-

resultatet för räkenskapsåret 2020 har även påverkats 

av att koncernen erhållit statliga bidrag till följd av 

covid-19-pandemin.

Finansiella poster
Koncernens finansiella poster för räkenskapsåret 2020 

uppgick till -2 MSEK (0). Moderbolagets finansiella poster 

för 2020 uppgick till 5 MSEK (7).

Skatt
Koncernens skatt på årets resultat för 2020 var -10 MSEK 

(-19). Den effektiva skattesatsen uppgick till 273 procent 

(-179 procent). Avvikelsen mot nominell skattesats i 

moderbolaget (21,4 procent) under 2020 förklaras främst 

av att uppskjuten skatt avseende skattemässiga under-

skottsavdrag som uppstått i flera av koncernens bolag 

inte har redovisats.  

 Moderbolagets skatt på årets resultat för 2020 var  

-8 MSEK (-17), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 

-839 procent (-107 procent). Avvikelsen mot nominell skat-

tesats i moderbolaget (21,4 procent) under 2020 förklaras 

främst av att uppskjuten skatt avseende skattemässiga 

underskottsavdrag som uppstått under 2020 inte har 

redovisats. Se vidare not 12.

Årets resultat
Periodens resultat för koncernen för räkenskapsåret 2020 

uppgick till -6 MSEK (-29), motsvarande ett resultat per 

aktie om -0,03 MSEK (-0,15). Årets resultat för Moder- 

bolaget för 2020 uppgick till -9 MSEK (-32).

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 

för 2020 uppgick till 48 MSEK (3).

Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten 

för 2020 uppgick till -3 MSEK (-4).

Koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten 

för 2020 uppgick till -6 MSEK (-31).

Koncernens kassaflöde för 2020 uppgick till 39 MSEK (-32).

Moderbolagets kassaflöde för 2020 var 37 MSEK (-18).

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick per 31 december 2020 till 122 MSEK  

(87) i Koncernen, och till 102 MSEK (67) i Moderbolaget. 

Soliditeten i Koncernen uppgick per 31 december 2020 

till 79 procent (76), och i Moderbolaget till 82 procent (81).

Personal 
Medelantalet anställda i Koncernen under 2020 uppgick 

till 148 (187). Antalet anställda per den 31 december 2020 

var 142 (168). I Moderbolaget uppgick medelantalet under 

2020 till 121 (155).

msek 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 392 504 603 755 814

Bruttoresultat 141 194 242 292 318

Bruttomarginal (%) 36,0 38,5 40,1 38,7 39,1

Rörelseresultat 6 -10 -40 -24 -1

Rörelsemarginal (%) 1,5 -2,0 -6,6 -3,2 -0,1

Årets resultat -6 -29 -51 -23 -6

Resultat per aktie -0,03 -0,15 -0,26 -0,12 -0,03

Eget kapital 288 300 351 450 597

Avkastning på eget kapital (%) -2,1 -9,6 -12,8 -4,4 -1,0

Balansomslutning 363 394 488 612 757

Soliditet (%) 79,3 76,1 71,9 73,5 78,9

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

48 3 5 32 65

Medelantalet anställda 148 187 234 241 265

Finansiell utveckling
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Strategi
Koncernens strategi inom affärsområde Parts är att 

upprätthålla den globala kundbasen av verkstäder och 

distributörer som fokuserar på Saab-bilar genom att 

säkerställa ett relevant produktprogram av Saab origi-

naldelar och eftermarknadsalternativ med tillhörande 

tjänster. Inom affärsområde Logistics är strategin att till-

handahålla logistiktjänster för den nordiska marknaden 

genom innovativa lösningar som stärker våra kunders 

konkurrenskraft och lönsamhet.

 

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver ingen egen forskning och utveckling.

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet.

Hållbarhetsredovisning
I enlighet med ÅRL 6 kap har Orio AB valt att upprätta 

hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild 

rapport. Hållbarhetsrapportens omfattning framgår på sid 8.

Riktlinjer för ersättning till ledande  
befattningshavare
Orio tillämpar regeringens ”Principer för ersättning och 

andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i 

bolag med statligt ägande” som omfattas av Statens ägar-

policy och principer för bolag med statligt ägande 2020. 

Regeringens principer finns tillgängliga på regeringens 

webbplats, www.regeringen.se.

 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, 

som beslutats av årsstämman, omfattar i detta samman-

hang kretsen koncernledning och vd:ar i dotterbolag.  

 Den totala ersättningen till ledande befattningshavare 

består av lön, förmåner (främst i form av bilförmån) och 

pensionsförmåner. Bolagets anställda i koncernledningen 

har pensionsålder 65 år och omfattas av ITP-planen i  

enlighet med centrala avtal eller annan lösning på mot-

svarande kostnadsnivå. Motsvarande gäller för de vd:ar  

i dotterbolag som är ledande befattningshavare i Kon-

cernen. Vid uppsägning från Bolagets sida gäller LAS och 

kollektivavtalens regler för koncernledningen, dock inte 

för Bolagets vd som är tillsatt på konsultbasis. För vd:ar  

i dotterbolag gäller likartade uppsägningsvillkor varierande 

mellan 0-12 månader.

Styrelsen säkerställer genom ersättningsutskottet att 

ersättningarna följer de av årsstämman beslutade riktlin-

jerna för ersättning till ledande befattningshavare. Innan 

beslut fattas om ersättning och andra anställningsvillkor 

för koncernledningen ska skriftligt underlag föreligga 

som utvisar Koncernens totala kostnad. Förslaget ska 

beredas av styrelsens ersättningsutskott för att därefter 

beslutas av styrelsen. Bolagets revisorer ska i enlighet 

med ABL, varje år senast tre veckor före årsstämman 

lämna ett skriftligt undertecknat yttrande till styrelsen 

om huruvida de riktlinjer som är beslutade av årsstäm-

man har följts.

 Styrelsen ska även säkerställa att vd:n tillser att 

ersättningar och andra anställningsvillkor till övriga an-

ställda bygger på regeringens principer för ersättning och 

andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 

Dessa riktlinjer ska gälla för Orio AB med dotterbolag, 

och godkännas av bolagsstämman i respektive bolag.  

 Styrelsen kan om det finns särskilda skäl avvika från 

de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

som beslutats av årsstämman. Styrelsen ska i så fall vid 

årsstämman skriftligen redovisa de särskilda skäl som 

finns för sådan avvikelse.

 Styrelsens förslag till årsstämman 2021 är att Orio 

tillämpar de principer för ersättning och andra anställ-

ningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med 

statligt ägande som är beslutade av regeringen.

Aktien
Orio AB har utgivit 200 aktier, bestående av endast ett 

aktieslag och alla aktier har lika rätt i Bolaget. Samtliga 

aktier innehas av svenska staten. Aktiens kvotvärde är  

1 000 kronor.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till 

förfogande stående vinstmedel (SEK)

Balanserad vinst 278 618 807

Årets resultat -9 353 086

  269 265 721

disponeras så att:

- balanseras i ny räkning 269 265 721
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Risker och riskhantering
Orios verksamhet liksom all affärsverksamhet är förenad 

med risker. Hur risker hanteras är av fundamental bety-

delse för Koncernens framgång. De risker som Koncernen 

är exponerad för är strategiska risker, operativa risker 

inklusive finansiella risker, risker för bristande efterlevnad  

av lagar och regler samt rapporteringsrisker. Nedan 

sammanfattas de risker som bedöms vara av väsentlig 

betydelse för Orios verksamhet, resultat och finansiella 

ställning samt hur de hanteras.

Strategiska risker
Strategiska risker innefattar bland annat risken för förlust 

på grund av missriktade affärsbeslut, felaktigt genom-

förande av beslut eller oförmåga att reagera adekvat på 

förändringar i samhället, regelsystemen eller branschen. 

För Orio är de mest betydande riskerna kopplade till den 

strategiska omställning som påbörjats och därav följer 

att risker kopplade till genomförandet av strategin anses 

väsentligast.  

 

Koncernens strategi är att:

 > Tillhandahålla logistiktjänster för den nordiska mark-

naden genom innovativa lösningar som stärker våra 

kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

 > Upprätthålla den globala kundbasen av verkstäder och 

distributörer som fokuserar på Saab-bilar genom att 

säkerställa ett relevant produktprogram av Saab origi-

naldelar och eftermarknadsalternativ med tillhörande 

tjänster.

Bolaget ser en risk för ett snabbare fall än väntat i intäk-

terna från försäljning av Saab Originaldelar. I takt med 

att bilparken åldras kan Saab-ägarnas köpbeteende 

komma att förändras så att de väljer andra alternativ än 

Saab Originaldelar. Risken hanteras genom att noggrant 

följa marknadsutvecklingen och förbättra dialogen med 

Saab-ägare och verkstadsnätverket för att få bättre 

insyn i förväntningarna på nästa steg i utvecklingen 

av såväl ägandet som verkstadens dagliga behov av 

support. 

Operativa risker
Operativa risker är bland annat att förändringsarbetet 

följer plan och budget, förmågan att attrahera och behålla 

nyckelpersoner, IT-risker och hållbarhetsrisker.

Ytterligare exempel på operativa risker är beroende av 

leverantörer, störningar i in- och utleveranser av produkter  

samt tillgång till och prisvariationer på produkter. Kom-

plexiteten i förändringsarbetet är hög och ställer nya 

och delvis andra krav på kompetens och effektivitet i 

Koncernen. För att genomföra strategin har Orio behov av 

att attrahera och behålla motiverade medarbetare med 

rätt kompetens för sina uppdrag, så att verksamheten kan 

leverera efterfrågad kvalitet på produkter och tjänster.

 Som särskilt betydande bedöms risken för prishöj-

ningar på inköp från betydande leverantörer. För att 

hantera denna risk undersöks möjligheterna till alternativa 

leverantörer och tekniker för att stärka företagets förhand-

lingsposition gentemot befintliga leverantörer.

 Störningar eller brister i befintliga eller nyutvecklade 

IT-system innebär en risk, speciellt vad avser förändrade 

krav på funktionalitet och enkelhet i Koncernens IT-system 

för kundrelationerna, som är viktiga för att lyckas med 

förändringsarbetet. Orio arbetar metodiskt med att minska 

risken för IT-störningar

Hållbarhetsrisker
Ekonomiska aspekter
Grunden för det ekonomiska värdeskapandet är att 

genom långsiktigt hållbara affärer skapa värden som 

kommer våra intressenter till del i olika former. Det 

konkreta målet är att nå en lönsamhetsnivå på 4,5 % för 

koncernen. Logistikverksamheten skall ha en beläggning 

om 85% av sin tillgängliga yta i Nyköping. De risker som 

är förknippade med detta mål är att vi inte har förmåga 

att skapa de ekonomiska värden som våra intressenter 

förväntar sig. Eftersom riskerna relaterade till det eko-

nomiska värdeskapandet är starkt korrelerade till Orios 

strategiska risker hanteras dessa risker på samma sätt 

som de strategiska. Se vidare avsnittet strategiska risker.

Miljömässiga aspekter
Att balansera en fortsatt hög servicegrad med en ökad 

miljöhänsyn i val av transportslag, är grundläggande för 

vår framtida konkurrenskraft och en förutsättning för god 

uppfyllelse av hållbarhetsmål och verksamhetsplaner. 

Samtidigt är det en risk för oss att hantera, att kundernas 

krav på snabba leveranser måste avvägas mot miljöhänsyn. 
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Utmaningen för oss i hanterandet av detta ligger främst 

i att formulera upphandlingskriterier som tar hänsyn till 

kundernas krav på leveranser och ledtider, ställda mot 

konsekvenserna vid val av mindre miljöpåverkande trans-

portalternativ.

 Vi arbetar ständigt med detta genom att tydliggöra 

våra krav vid transportupphandlingar,  optimera belägg-

ningen av lastbilarna, se över möjligheterna till ökad 

samordning av transporterna och en konsolidering mot 

färre reservdelsleverantörer som i sin tur står för större 

volymer.

 Det finns också en miljörisk som utgörs av risken att 

ej uppfylla de lagar och förordningar som verksamheten 

är förpliktigad att följa. Orio bedriver ingen miljömässigt 

tillståndspliktig verksamhet. Däremot kräver innehav och 

förvaring av explosiva varor (exempelvis airbags) tillstånd. 

Nuvarande tillstånd gäller till och med 2023-01-24. Dess-

utom krävs tillstånd för brandfarliga varor där nuvarande 

tillstånd löper ut 2023-09-26. Utöver miljöaspekten 

från ett riskperspektiv arbetar Orio med hållbarhetsmål, 

bland annat på miljöområdet. Vidare information kring 

hållbarhetsarbetet liksom våra identifierade hållbarhets-

risker finns att läsa i hållbarhetsredovisningen.

Sociala aspekter
För att framgångsrikt nå uppsatta mål krävs att vi som 

företag kan fortsätta vara en attraktiv arbetsplats, 

behålla och utveckla medarbetare, men även förstärka 

vår verksamhet genom att rekrytera kompetens vi inte 

kan utveckla internt. I sig är detta en risk, eftersom vi 

utan rätt kompetenser och färdigheter äventyrar såväl vår 

förändringsförmåga som vår förmåga att nå strategiska 

och operativa mål. Vi hanterar risken genom att aktivt 

arbeta med trivselfrämjande aktiviteter och kontinuerlig 

kompetensutveckling för att behålla medarbetare. För att 

förstärka och utveckla vår verksamhet samarbetar vi med 

olika bemanningsföretag samt flera lokala nätverk för att 

hitta rätt kompetens.

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är av central betydelse för Orio. Vår 

sjukfrånvaro skall vara lägre än 5% och arbetsrelaterade 

skador skall vara 0%. Koncernen bedriver ett omfattan-

de preventivt arbete med bl a friskvårdsbidrag för att 

förebygga arbetsskador. Detta bedömer vi ska stimulera 

till träning och utökad hälsokontroll. De hållbarhetsrisker 

vi identifierat när det gäller socialt ansvar finns att läsa  

i hållbarhetsredovisningen på sid 8.

Leverantörer av produkter och tjänster
Våra behov av leverantörer av produkter och tjänster 

är stor. Vissa tjänster kan även säljas vidare till externa 

kunder inom logistikverksamheten. Valet av leverantörer 

är viktigt och vår målsättning är att uteslutande använda 

leverantörer som följer Orio’s Code of Conduct för att 

minimera risken för korruption och brister i sociala förhål-

landen. Målet är att under perioden 2019-2021 gå igenom 

samtliga leverantörer som bedöms medföra betydande 

risker samt de leverantörer som står för 80% av Orios 

inköpsvolym. De hållbarhetsrisker vi identifierat när det 

gäller våra leverantörer finns att läsa i hållbarhetsredovis-

ningen på sid 34.

Risker förknippade med covid-19-pandemin
Ledningen och styrelsen utvärderar löpande effekter-

na av den pågående covid-19-pandemin, som bröt ut 

under första kvartalet 2020. Läget är alltjämt osäkert 

men bedömningen är att bolaget kommer att påverkas 

negativt även under 2021. Samtliga aktiviteter i bolaget 

utvärderas noggrant utifrån ett intäkts-, kostnads- och 

riskperspektiv för att kunna hantera finansiella effekter 

kopplade till covid-19.

Klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter
Ett hållbart företagande är av yttersta vikt för Orio-kon-

cernen och inte minst arbetet med hållbarhetsfrågor ur 

ett miljöperspektiv. Det är Orios ansvar att kontinuerligt 

utveckla processer och arbetssätt som minimerar vår mil-

jöpåverkan. Lika viktigt är det att se till hela värdekedjan 

och bidra till konstruktiva samtal kring ett gemensamt 

miljöansvar. 

 Att inkludera klimatrelaterade risker och möjligheter 

i koncernens verksamhet och strategier framöver är ett 

måste för att på så sätt optimera företagandet i över-

gången till och i en ekonomi med förändringar orsakade 

av klimatförändringarna, med bl.a. minimala koldioxid-

utsläpp. För att förbli konkurrenskraftig kommer det att 

på en framtida marknad krävas att analysera och hantera 

klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter och 

utifrån dessa utveckla nya produkter och tjänster som 

säkerställer att koncernen förbli attraktiv för intressenter, 

kunder och slutförbrukare. 

 Som ytterligare steg i koncernens hållbarhetsföreta-

gande kommer därför en analys att göras under 2021 av 

de klimatrelaterade finansiella risker som koncernen står 

inför. 
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Finansiella risker
Orio är genom sin verksamhet exponerat för finansiella 

risker i form av valuta-, ränte-, finansierings- och likvidi-

tetsrisker samt finansiella kreditrisker. Se not 3 i årsredo- 

visningen för beskrivning av de finansiella risker Orio 

identifierat, och hur dessa hanteras.      

Risker för efterlevnad av lagar och regler
Både den operativa och den finansiella verksamheten 

kringgärdas av olika former av lagar och regler. Oförmåga 

att efterleva dessa lagar eller regler, liksom förändringar 

avseende tillämpning eller tolkning av befintliga lagar och 

regler, samt rena oegentligheter, kan medföra såväl oför-

utsedda kostnader som negativ påverkan på företagets 

anseende. Anpassning av verksamheten till förändring-

ar i lagar och regler sker genom löpande bevakning av 

förändringar i regelverk, samt analyser, utbildningar och 

framtagande av styrdokument.

Rapporteringsrisker
Rapporteringsrisker omfattar bland annat risker för  

felaktig rapportering till myndigheter och risker för fel  

i finansiell information. Detta innefattar fel i bedömningar 

vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper, 

såsom värdering av varulager och kundfordringar. Arbetet 

med att säkerställa en korrekt extern rapportering utgörs 

bland annat av interna processer med tillhörande policyer, 

kontroller samt uppföljning och analyser av resultat. 

 Revisionsutskottet övervakar Koncernens finansiella 

rapportering och övervakar effektiviteten i Koncernens 

interna kontroll med avseende på den finansiella rap-

porteringen. Styrelsen och Revisionsutskottet erhåller 

regelbundet finansiella rapporter från CFO och verkstäl-

lande direktör avseende Koncernens resultatutveckling 

och ställning, samt behandlar samtliga kvartalsbokslut, 

kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer och årsre-

dovisningar. Vidare granskas en kvartalsrapport och 

årsredovisningen av Bolagets revisor. Se vidare styrelsens 

rapport om intern kontroll avseende den finansiella rap-

porteringen.
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msek NOT 2020 2019

Nettoomsättning 5, 6 392 504

Kostnad för sålda varor 7 -251 -310

Bruttoresultat 5 141 194

Försäljningskostnader 5, 7 -96 -159

Administrationskostnader 5, 7 -37 -44

Övriga rörelseintäkter och kostnader 10 -2 -1

Rörelseresultat 6 -10

Finansiella poster 11 -2 0

Resultat före skatt 4 -10

Skatt på årets resultat 12 -10 -19

Årets resultat -6 -29

Övriga totalresultat

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Kassaflödessäkringar 0 1

Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar 0 0

Valutakursdifferenser -6 2

Summa övrigt totalresultat för perioden

Summa totalresultat för perioden

-6

-12

3

-26

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -12 -26

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -12 -26

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till  
moderföretagets aktieägare under året: 13 -0,03 -0,15

Koncernens rapport  
över totalresultatet
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msek NOT 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 14 12 13

Materiella anläggningstillgångar 15 39 46

Uppskjutna skattefordringar 17 27 36

Långfristiga fordringar 19 1 3

Summa anläggningstillgångar 79 98

Varulager 18 126 158

Kundfordringar 19, 20 25 40

Aktuella skattefordringar 2 2

Övriga kortfristiga fordringar 4 4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 5 5

Likvida medel 19, 22 122 87

Summa omsättningstillgångar 284 296

SUMMA TILLGÅNGAR 363 394

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 288 300

Uppskjutna skatteskulder 17 0 0

Avsättningar 25 8 8

Långfristiga skulder 3, 19 11 19

Leverantörsskulder 3 20 24

Aktuella skatteskulder 0 1

Derivatinstrument 19 - 1

Övriga kortfristiga skulder 3 4 3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 32 38

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 363 394

Koncernens balansräkning
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msek not aktiekapital*

övrigt  
tillskjutet 

kapital reserver

balanserade  
vinstmedel  

inkl. årets resultat

summa eget kapital  
hänförligt till moder- 

bolagets aktieägare

Ingående balans per 2019-01-01 0,2 - 7,0 343,7 350,9

Årets resultat - - - -28,8 -28,8

Övrigt totalresultat - - 3,0 - 3,0

Årets totalresultat - - 3,0 -28,8 -25,8

Utdelning till ägaren 24 - - - -25,0 -25,0

Utgående balans per 2019-12-31 0,2 - 10,0 289,9 300,1

Ingående balans per 2020-01-01 0,2 - 10,0 289,9 300,1

Årets resultat - - - -6,4 -6,4

Övrigt totalresultat - - -5,7 - -5,7

Årets totalresultat - - -5,7 -6,4 -12,1

Utdelning till ägaren 24 - - - - -

Utgående balans per 2020-12-31 0,2 - 4,3 283,5 288,0

*Se not 23 

Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital
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msek not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 4 -10

Ej kassaflödespåverkande poster m.m. 28 10 16

Förändring i avsättningar -4 -12

Betald inkomstskatt -2 -2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 8 -8

Förändring av varulager 31 24

Förändring kortfristiga fordringar 14 19

Förändring kortfristiga skulder -5 -32

Kassaflöde från den löpande verksamheten 48 3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 14 -3 -3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 -1 -1

Förändring övriga långfristiga fordringar och innehav 1 0

Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 -4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utbetalningar som avser amorteringar av låneskulder 
som är hänförliga till finansiella leasingavtal

-6 -6

Utdelning till ägaren 24 - -25

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 -31

ÅRETS KASSAFLÖDE 39 -32

Likvida medel vid årets början 87 117

Valutakurseffekt i likvida medel -4 2

Likvida medel vid årets slut 22 122 87

Koncernens rapport över kassaflöden
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msek NOT 2020 2019

Nettoomsättning 5 319 399

Kostnad för sålda varor -215 -249

Bruttoresultat 104 150

Försäljningskostnader 8, 9 -68 -130

Administrationskostnader 8 -37 -44

Övriga rörelseintäkter och kostnader 10 -4 -4

Rörelseresultat -5 -28

Finanisella poster 11 5 7

Resultat efter finansiella poster 0 -21

Bokslutsdispositioner -1 6

Skatt på årets resultat 12 -8 -17

Årets resultat -9 -32

Årets totalresultat -9 -32

Det finns inga övriga poster som ska redovisas i årets totalresultat. Detta medför att årets resultat sammanfaller med årets totalresultat.

Moderbolagets resultaträkning
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msek NOT 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 14 9 11

Materiella anläggningstillgångar 15 3 3

Aktier i dotterföretag 16 26 26

Uppskjutna skattefordringar 17 24 32

Långfristiga fordringar 0 1

Summa anläggningstillgångar 62 73

Varulager 18 107 134

Kundfordringar 15 23

Fordringar på koncernföretag 32 38

Aktuella skattefordringar 2 1

Övriga kortfristiga fordringar 3 2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 5 5

Likvida medel 22 102 67

Summa omsättningstillgångar 266 270

SUMMA TILLGÅNGAR 328 343

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 269 279

Obeskattade reserver 1 0

Avsättningar 25 6 7

Leverantörsskulder 20 23

Skulder till koncernföretag 2 1

Övriga kortfristiga skulder 3 3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 27 30

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 328 343

Moderbolagets balansräkning
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER

msek not aktiekapital* reservfond överkursfond
balanserade vinstmedel  

inkl. årets resultat
 

summa eget kapital

Ingående balans per 2019-01-01 0,2 0,0 369,7 -33,6 336,3

Periodens resultat - - - -32,5 -32,5

Utdelning till ägaren 24 - - - -25,0 -25,0

Utgående balans per 2019-12-31 0,2 0,0 369,7 -91,1 278,8

Ingående balans per 2020-01-01 0,2 0,0 369,7 -91,1 278,8

Årets resultat - - - -9,4 -9,4

Utdelning till ägaren 24 - - - - -

Utgående balans per 2020-12-31 0,2 0,0 369,7 -100,5 269,4

* Antal aktier uppgår till 200 st, se även not 23.

msek not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 0 -21

Ej kassaflödespåverkande poster m.m. 28 11 23

Förändring i avsättningar -4 -12

Betald inkomstskatt -1 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 6 -11

Förändring varulager 27 15

Förändring kortfristiga fordringar 12 32

Förändring kortfristiga skulder -5 -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 10

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 14 -3 -3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 -1 0

Förändring övriga långfristiga fordringar och innehav 1 -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 -3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utdelning till ägaren - -25

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -25

ÅRETS KASSAFLÖDE 37 -18

Likvida medel vid årets början 67 83

Valutakurseffekt i likvida medel -2 2

Likvida medel vid årets slut 22 102 67

Moderbolagets rapport över  
förändringar i eget kapital

Moderbolagets kassaflödesanalys

bundet kapital fritt kapital
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Noter och 
redovisningsprinciper
not 1. Allmän information 
Orio AB (Bolaget, Moderbolaget) och dess dotterföretag (Koncernen) 
tillhandahåller reservdelar för personbilar på världsmarknaden samt 
erbjuder logistik- och distributionstjänster. Moderbolaget är ett aktie- 
bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556602-9277 
och med säte i Nyköping. Adressen till huvudkontoret är Flättnaleden, 
611 45 Nyköping. Företaget är helägt av svenska staten. Styrelsen 
har den 18 mars 2021 godkänt denna koncernredovisning för offent-
liggörande.

not 2. Sammanfattning av  
viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

Grund för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen för Orio AB-koncernen har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande regler för 
koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) 
och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana 
de antagits av EU.

Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen 
av Koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar 
en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 4. Vid upprättande av Moderbola-
gets bokslut har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR2, Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen 
tillämpats.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Inga av de nya eller ändrade IFRS eller IFRIC-tolkningar som har 
trätt i kraft per den 1 januari 2020 har någon väsentlig inverkan på 
koncernen.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av 
koncernen
Ingen av den av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har 
trätt i kraft per 1 januari 2021, har tillämpats av Koncernen i förtid 
eller väntas ha någon väsentlig inverkan på Koncernens räkenskaper.

Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) 
över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen 
kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till 
rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att 
påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföre-
tag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens rörelse-
förvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av 
verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som Koncernen ådrar 
sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som 
emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde 
på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskom-
melse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis 

till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv – dvs förvärv 
för förvärv – avgör Koncernen om innehav utan bestämmande in-
flytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller 
till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det 
förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.

Förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs när de uppstår. Goodwill 
värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskilling-
en och eventuellt verkligt värde för innehav utan bestämmande 
inflytande överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder. Om köpeskillingen är lägre än 
verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, redovisas 
skillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktio-
ner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras.

Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna trans-
aktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall 
ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens 
principer.

Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 
rörelsesegmentens resultat. I Koncernen har denna funktion identi-
fierats som koncernledningen.

Omräkning av utländsk valuta
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna 
i Koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I Koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är 
koncernens rapportvaluta.

(b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den 
dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och -förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning 
av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens 
kurs, redovisas i resultaträkningen.

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida 
medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller 
kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i  
posten ”Övriga rörelseintäkter- eller kostnader” i resultaträkningen.

(c) Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget 
har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till Koncernens 
rapportvaluta enligt följande:

 > tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna  
omräknas till balansdagens kurs;

 > intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna  
omräknas till genomsnittlig valutakurs, och

 > alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt total- 
resultat.

Goodwill som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet 
behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och 
omräknas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas  
i övrigt totalresultat.
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Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller 
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämp-
ligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner 
som är förknippade med tillgången kommer att komma Koncernen 
tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlit-
ligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balans-
räkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.

Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, för 
att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet 
över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

 > byggnader 10–40 år
 > inventarier, verktyg och installationer 3–15 år.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje 
rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgång-
ens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas 
i Övriga rörelseintäkter och kostnader.

Immateriella tillgångar
(a) Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp 
varmed köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av identifier-
bara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i det förvärvade 
bolaget. I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som 
förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller 
grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade 
av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter som 
goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i Koncernen på 
vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen.

(b) Licenser
Förvärvade programvarulicenser aktiveras på basis av de kostnader 
som uppstått då den aktuella programvaran förvärvats och satts 
i drift. Dessa aktiverade kostnader skrivs av under den bedömda 
nyttjandeperioden på tre till fem år.

(c) Egenutvecklad programvara
Kostnader för underhåll av programvara kostnadsförs när de upp-
står. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling 
och testning av identifierbara och unika programvaruprodukter som 
kontrolleras av Koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när 
följande kriterier är uppfyllda:

 > det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att den 
kan användas,

 > företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att använda 
eller sälja den,

 > det finns förutsättningar att använda eller sälja programvaran,
 > det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida eko- 
nomiska fördelar,

 > adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja programvaran finns 
tillgängliga, och

 > de utgifter som är hänförliga till programvaran under dess 
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Direkt hänförbara 
utgifter som balanseras som en del av programvaran, innefattar 
utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader. 
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, 
kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader för program-
vara som redovisas som tillgång skrivs av under sin bedömda 
nyttjandeperiod, vilken inte överskrider fem år.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempel-
vis goodwill eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för 

användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende 
på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. 
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på 
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella 
tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje 
balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Finansiella tillgångar och skulder
Klassificering
Koncernens finansiella tillgångar är hänförliga till kategorierna 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen, samt 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. De ingår i omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperio-
dens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens 
lånefordringar och kundfordringar utgörs av Långfristiga fordringar, 
Kundfordringar och Övriga kortfristiga fordringar samt Likvida 
medel i balansräkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen utgörs av kortfristiga placeringar som är 
redovisade i Likvida medel.

Koncernens finansiella skulder är hänförlig till kategorin Finansiella 
skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernens Fi-
nansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde utgörs av 
Leverantörsskulder och Övriga kortfristiga skulder i balansräkningen.

Redovisning och värdering
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen 
när Koncernen blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. 
Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 
finns att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörs-
skulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort 
från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiserats, förfaller 
eller då Koncernen förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för 
del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
finansiell skuld. Förvärv eller avyttring av finansiell tillgång redovisas 
på affärsdagen, som utgör den dag då Koncernen förbinder sig att 
förvärva eller avyttra tillgången. Finansiella instrument redovisas ini-
tialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde 
med tillägg för transaktionskostnader. Redovisningen sker därefter 
beroende av hur de klassificerats. Klassificeringen beror på avsikten 
med förvärvet av det finansiella instrumentet. Kategorierna i Orios 
balansräkning är Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, Lånefordringar och kundfordringar samt Finansiella 
skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via  
resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkning-
en är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell till-
gång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen 
i syfte att säljas inom kort. Tillgångar i denna kategori klassificeras 
som omsättningstillgångar om de förväntas bli reglerade inom tolv 
månader, annars klassificeras de som anläggningstillgångar.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga 
transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Vinster och förluster 
till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finan-
siella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 
resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i resultaträk-
ningens post Finansiella poster.
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Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är fordringar som uppkommer 
då företaget tillhandahåller pengar eller varor utan avsikt att idka 
handel med fordringsrätten och värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Vid varje balansdag utvärderar Koncernen om det finns 
objektiva indiktioner på att en finansiell tillgång eller grupp av 
finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning på grund av inträf-
fade händelser. Objektiva indikationer kan vara avtalsbrott, såsom 
uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp, 
betydande finansiella svårigheter för gäldenären och försämring av 
kundernas kreditvärdighet. Nedskrivningen beräknas som skillna-
den mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskatta-
de framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte 
har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprung-
liga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och 
nedskrivningsbeloppet redovisas i Koncernens resultaträkning. Om 
nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minsk-
ningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter 
att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av 
gäldenärens kreditvärdighet), redovisas återföringen av den tidigare 
redovisade nedskrivningen i Koncernens resultaträkning.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Lån och övriga finansiella skulder, inklusive leverantörsskulder, 
värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att 
kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med 
ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera 
skulden.

Derivatinstrument
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen 
och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande 
omvärderingar. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som 
uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet identifierats 
som ett säkringsinstrument, och, om så är fallet, karaktären hos den 
post som säkrats. Koncernen identifierar sina derivatinstrument 
som säkring av en särskild risk som är kopplad till en sannolik prog-
nostiserad transaktion (kassaflödessäkring). Då transaktionen ingås, 
dokumenterar koncernen förhållandet mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhante-
ringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Koncernen 
dokumenterar också sin bedömning, både när säkringen ingås 
och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används 
i säkringstransaktioner är effektiva när det gäller att motverka 
förändringar i verkligt värde eller kassaflöden som är hänförliga till 
de säkrade posterna.

För att säkra framtida prognostiserade och kontrakterade kom-
mersiella valutaflöden, såväl externa som interna inom koncernen, 
upptar koncernen valutaterminskontrakt. Den effektiva delen av 
förändringar i verkligt värde på säkringsinstrumentet redovisas  
i övrigt totalresultat.

Den vinst eller förlust som hänför sig till en eventuell ineffektiv del 
redovisas omedelbart i resultaträkningens rörelseresultat. Ackumu-
lerade belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen i de perio-
der då den säkrade posten påverkar resultatet, till exempel när den 
prognostiserade externa försäljningen ägt rum. När ett säkringsin-
strument löper ut eller säljs eller när säkringen inte längre uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning kvarstår ackumulerade vinster eller 
förluster i eget kapital och resultatförs samtidigt som den prognos-
tiserade transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen.

Om en prognostiserad transaktion inte längre förväntas ske överförs 
den ackumulerade vinst eller förlust som redovisats i eget kapital 
omedelbart till resultaträkningen.

Varulager
Varulagret består av råvarulager, produkter i arbete samt färdig- 
varulager och redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvär-

det beräknas genom tillämpning av vägda genomsnittspriser och 
inkluderar kostnader för hemtagning. Lånekostnader ingår inte. 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga försäljningskost-
nader. Vid slutet av varje rapporteringsperiod bedömer bolaget om 
det föreligger indikationer på värdenedgång i enlighet med beskriven 
värderingsmetod.

Likvida medel
I likvida medel ingår, kassa, banktillgodohavanden och övriga 
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt 
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler 
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de län-
der där Moderbolaget och dess dotterföretag är verksamma och gene-
rerar skattepliktiga intäkter. Koncernledningen utvärderar regelbundet 
de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där 
tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla 
temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i kon-
cernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte 
om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. 

Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en 
transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller 
skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för trans-
aktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.

Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser 
(och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt 
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, 
mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Se vidare not 17.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer 
på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom för uppskjutna 
skatteskulder där tidpunkten för återföring av den temporära skillna-
den kan styras av Koncernen och det är sannolikt att den temporära 
skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en 
legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och 
när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig 
till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser 
antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns 
en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.

Ersättningar till anställda
(a) Pensionsförpliktelser
Koncernen har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pen-
sionsplaner. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan 
där Koncernen garanterar ett belopp som den anställde erhåller som 
pensionsförmån vid pensionering. En avgiftsbestämd pensionsplan 
är en pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar fasta avgifter till 
en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller 
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas 
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. För avgiftsbe-
stämda pensionsplaner betalar Koncernen avgifter till offentligt eller 
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privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, 
avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betal-
ningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas 
som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda 
avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant 
återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma 
Koncernen tillgodo. Koncernen tillämpar förmånsbestämd ITP-plan 
för sina tjänstemannaanställda i Sverige. Förmånerna avseende den-
na plan är försäkrade och fonderade genom regelbundna premier till 
Alecta. Planen som är försäkrad av Alecta avser flera arbetsgivares 
planer, och då Alecta inte har kunnat presentera tillräcklig informa-
tion för att möjliggöra en redovisning som förmånsbestämd plan, 
har planen redovisats som en avgiftsbestämd plan enligt IAS 19.20.

(b) Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning 
sagts upp av Koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en 
anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. 
Koncernen redovisar ersättning vid uppsägning när den bevisligen 
är förpliktad att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan 
utan möjlighet till återkallande. I det fall företaget har lämnat ett 
erbjudande för att uppmuntra till frivillig avgång, beräknas avgångs-
vederlaget baserat på det antal anställda som beräknas acceptera 
erbjudandet.

Avsättningar
Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav 
redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resur-
ser kommer att krävas för att reglera åtagandet och beloppet har 
beräknats på ett tillförlitligt sätt.

Intäktsredovisning
Från och med 1 januari 2018 tillämpar Koncernen IFRS 15, Intäkter 
från avtal med kunder. Intäkt redovisas när kunden erhåller kontroll 
över den sålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och 
erhåller nyttan från varan eller tjänsten.

(a) Försäljning av reservdelar 
Koncernen tillhandahåller reservdelar till Saab-bilar till bilverkstäder 
och privatpersoner. Intäkterna från försäljningen redovisas när va-
rorna levererats till kunden enligt gällande transportvillkor. Intäkter 
redovisas netto efter lämnade rabatter, kampanjer, försäljningsbi-
drag och moms.
(b) Försäljning av tjänster i reservdelsverksamheten
Koncernen tillhandahåller digitala tjänster till vissa kundsegment 
i reservdelsverksamheten. Intäkterna redovisas löpande över den 
period då kunden har möjlighet att använda eller erhåller nyttan av 
tjänsterna. 
(c) Försäljning av logistiktjänster
Koncernen tillhandahåller tredjepartslogistiktjänster i form av 
lagring, hantering och distribution av varor. Intäkterna från försälj-
ningen av tjänsterna redovisas i den period då tjänsterna utförts och 
kunderna erhållit nyttan av tjänsterna.

Kostnadsredovisning
I Koncernens funktionsindelade resultaträkning ingår kostnader för 
direkt material samt utfrakt i posten Kostnad sålda varor. Löner, 
ersättningar och andra personalrelaterade kostnader fördelas på 
Försäljnings- respektive Administrationskostnader. I Moderbolaget 
redovisas kommissionskostnader avseende utförda försäljnings-
tjänster utförda av dotterbolagen som Kostnad sålda varor.

Leasing
Leasade materiella anläggningstillgångar klassificerades som an-
tingen finansiella eller operationella leasingavtal till och med slutet 
av räkenskapsåret 2018. Från och med 1 januari 2019 redovisas 
leasingavtalen som nyttjanderätter och en motsvarande skuld, den 
dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av 
koncernen.

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas 
initial till nuvärde. Leasingbetalningarna diskonteras med leasing- 
avtalets implicita ränta. Om denna räntesats inte kan fastställas 

enkelt, vilket normalt är fallet för koncernens leasingavtal, ska 
leasetagarens marginella låneränta användas, vilken är räntan som 
den enskilda leasetagaren skulle få betala för att låna de nödvändiga 
medlen för att köpa en tillgång av liknande värde som nyttjande- 
rätten i en liknande ekonomisk miljö med liknande villkor och 
säkerheter. 

Koncernen är exponerad för eventuella framtida ökningar av rörliga 
leasingbetalningar baserade på ett index eller en ränta, som inte 
ingår i leasingskulden förrän de träder i kraft. När justeringar av 
leasingbetalningar baserade på ett index eller en ränta träder i kraft 
omvärderas leasingskulden och justeras mot nyttjanderätten.

Leasingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden och ränta. 
Räntan redovisas i resultaträkningen över leasingperioden på ett 
sätt som medför en fast räntesats för den under respektive period 
redovisade leasingskulden. Nyttjanderätter skrivs vanligen av linjärt 
över det kortare av nyttjandeperioden och leasingperioden.

Betalningar för korta kontrakt avseende utrustning och fordon och 
samtliga leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i resulta-
träkningen. Korta kontrakt är avtal med en leasingtid på 12 månader 
eller mindre. 

Utdelningar
Utdelning till Moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i kon-
cernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns 
av Moderbolagets aktieägare.

Statliga bidrag
Under räkenskapsåret 2020 har koncernen erhållit statliga bidrag 
till följd av covid-19-pandemin. Dessa har huvudsakligen utgjorts 
av stöd avseende korttidsarbete i den svenska verksamheten, samt 
stöd från Payment Protection Program (PPP) avseende den ameri-
kanska verksamheten. Stöden, som avser kostnadstäckning för lö-
nekostnader, redovisas i resultaträkningen i samma poster och över 
samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kom-
pensera för.  I balansräkningen är ännu ej utbetalda stöd redovisade 
som Övriga kortfristiga fordringar. Det finns inga ouppfyllda villkor 
eller andra eventualförpliktelser som är knutna till dessa bidrag.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk 
lag och med tillämpning av RFR 2 (Redovisning för juridiska perso-
ner). Detta innebär att Moderbolaget ska följa IFRS så långt det är 
möjligt. De avvikelser som förekommer är föranledda av begräns-
ningar i möjligheten att tillämpa IFRS i årsredovisningen enligt 
årsredovisningslagen och tryggandelagen samt på grund av samban-
det mellan redovisning och beskattning. Följande är de väsentligaste 
skillnaderna i Moderbolagets redovisningsprinciper jämfört med 
Koncernens redovisningsprinciper.

Derivatinstrument
Derivatinstrument redovisas i Moderbolaget till anskaffningsvärde.

Intresseföretag
Investeringar i intresseföretag redovisas i moderbolaget till anskaff-
ningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning. Alla erhållna 
utdelningar redovisas i resultaträkningen inom Erhållna utdelningar.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i Moderbolaget enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. Prövning för nedskrivning av andelarnas värde 
görs när en indikation finns på att värdet minskat. I de fall värdet har 
minskat sker nedskrivning till koncernmässigt värde.

Obeskattade reserver
I moderföretaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskju-
ten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade 
reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Leasing
I Moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal som operationell 
leasing.
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not 3. Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: 
marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergri-
pande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella 
ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncer-
nen kan använda derivatinstrument för att säkra viss riskexpone-
ring. Riskhanteringen sköts av finansfunktionen enligt policy som 
fastställts av styrelsen. Policyn omfattar såväl den övergripande 
riskhanteringen som specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, 
kreditrisk, användning av derivatinstrument och finansiella instru-
ment som inte är derivat samt placering av överlikviditet.

(a) Marknadsrisk
(i) Valutarisk 
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker 
som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende 
US-dollar (USD), brittiskt pund, (GBP), euro (EUR) och schweizer-
franc (CHF). Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner 
(transaktionsexponering), redovisade tillgångar och skulder samt 
nettoinvesteringar i utlandsverksamheter (balansexponering). 
Säkring får vid behov ske av exponeringen av framtida transaktioner 
i utländska valutor, enligt ramar som anges i Riktlinjer för hantering 
av finansiella risker.
Valutaexponeringen i balansräkningen betraktas som moderat och 
säkras därför inte enligt policyn.
Den valutarisk som Koncernen är exponerad för vid rapportperi-
odens slut kan illustreras med att om den svenska kronan hade 
försvagats med 10 procent i förhållande till USD, GBP och EUR med 
alla andra variabler konstanta, skulle årets totalresultat per den 31 
december 2020 ha varit 4,5 MSEK (2019: 5,9 MSEK) högre, till största 
delen som en följd av vinster vid omräkning av kundfordringar, andra 
fordringar och likvida medel i USD, GBP och EUR, derivatinstrument 
i GBP och USD, samt omräkning av dotterbolagens nettotillgångar i 
nämnda valutor.

(ii) Prisrisk
Koncernen är exponerad för prisrisk avseende finansiella instru-
ment i form av kortfristiga placeringar av överskottslikviditet enligt 
Koncernens riskpolicy. Risken begränsas genom god riskspridning 
och genom riktlinjer avseende tillåtna tillgångsslag, emittenter och 
löptider.

(iii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden 
Ränterisken definieras som risken att fluktuationer på räntemarkna-
den påverkar Koncernens resultat och balansräkning negativt. Expo-
neringen i ränterisk betraktas som moderat och säkras därför inte.

(c) Kreditrisk
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker 
gentemot finansiella motparter. Med kreditrisk avser risken för 
förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser. Koncernens 
kreditrisk består främst av kundfordringar vilka är fördelade över 
ett stort antal motparter. För varje ny kund görs en kreditprövning 
med hjälp av externa aktörer. Den maximala kreditrisken motsvaras 
av de finansiella tillgångarnas bokförda värde.

(d) Likviditetsrisk
Likviditetsrisk definieras som risken att Orio inte kan möta sina 
betalningsförpliktelser. Likviditetsförvaltningen ska säkerställa att 
likvida medel alltid utnyttjas på ett optimalt sätt samt att tillse att 
Bolaget alltid har tillräcklig likviditetsreserv. Vidare skall likviditets-
förvaltningen sträva efter att uppnå en tillfredställande avkastning 
på överskottslikviditet inom ramarna för denna riskpolicy. Driftslik-
viditeten får utgöras av:

 > Medel på icke spärrade konton hos bank eller annat finansinstitut
 > Outnyttjade bekräftade checkkrediter eller lån
 > Placeringar som kan frigöras inom 3 bankdagar (enligt placerings-
reglemente).

All likviditet som inte klassas som driftslikviditet betraktas som 
överskottslikviditet. Riskerna förknippade med förvaltningen av 
överskottslikviditeten begränsas genom riktlinjer avseende tillåtna 
instrument, emittenter och motparter. Vidare begränsas riskerna
genom restriktioner i löptider och maximalt tillåtna innehav. 
Bekräftade checkkrediter eller lån får inte användas till att göra nya 
placeringar. Nedanstående tabell analyserar Koncernens finansiella 
skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram 
till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är 
de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.

not 4. Viktiga uppskattningar  
och bedömningar för redovisnings-
ändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på 
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resulta-
tet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag 
nedan. 
 
(a) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov förelig-
ger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs 
under Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar i not 2. Återvin-
ningsvärden för kassagenererande enheter i form av dotterbolag 
fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar 
måste vissa uppskattningar göras. Viktiga antaganden är den framtida 
utvecklingen på intäkter, bruttomarginaler och rörelsekostander, samt 
det avkastningskrav som används för att diskontera de framtida kas-
saflödena. Baserat på antagandena för fastställande av återvinnings-
värde för dotterbolaget i Storbritannien (Orio Uk Limited) har företags-
ledningen funnit att återvinningsvärdet för detta bolag överstiger det 
redovisade värdet, varför något nedskrivningsbehov inte föreligger. 

msek
mindre än 

1 år
mellan 1 
och 5 år

mer än 
5 år

KONCERNEN

Per den 31 december 2020

Skulder avseende  
finansiell leasing 2,8 1,3 -

Övriga långfristiga  
skulder - - 7,2

Leverantörsskulder 19,9 - -

Övriga kortfristiga  
skulder 3,8 - -

msek
mindre än 

1 år
mellan 1 
och 5 år

mer än 
5 år

KONCERNEN

Per den 31 december 2019

Skulder avseende  
finansiell leasing 8,9 3,1 -

Övriga långfristiga  
skulder - - 7,2

Leverantörsskulder 23,5 - -

Övriga kortfristiga  
skulder 2,9 - -

Finansiell riskhantering/Likviditetsrisk



70
ÅRSREDOVISNING

NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Viktiga bedömningar vid tillämpning av företagets  
redovisningsprinciper
(a) Värdering av lagertillgångar till nettoförsäljningsvärde
Koncernen har ett brett sortiment av lagerförda produkter. Lagret 
av reservdelar till Saab-bilar har byggts upp under lång tid för att 
tillgodose kundernas långsiktiga behov av reservdelar. Inte sällan 
har Koncernen gjort så kallade ’All time buys’ (ATB) för att tillförsäk-
ra tillgången på reservdelar under respektive bil- och årsmodells 
återstående livslängder. Koncernen gör avsättningar för omvärderingar 
till nettoförsäljningsvärde utifrån uppskattningar som baseras på 
historiska lagerrörelser och dessa uppskattningar utvärderas löpande 
för att säkerställa att de följer verkliga utfall. 

(b) Kundfordringar
Koncernen har ett stort antal kunder världen över. Koncernen har 
fastställda principer för reserveringar för kundförluster som innebär 
att externa kundfordringar som förfallit med mer än 90 dagar normalt 
reserveras. Koncernen har kompletterat denna princip för nedskriv-
ningar av förfallna fakturor med med en ny modell för beräkning av 
kreditförlustreserv som i enlighet med IFRS 9 utgår från förväntade 
framtida kreditförluster.

(c) Garantier
Koncernen har fastställda principer för avsättningar för garantiåtagan-
den och innebär uppskattningar av historiska utfall. Avsättningarna 
utvärderas löpande för att säkerställa att de följer verkliga utfall.

not 5. Segmentinformation
Den 8 januari 2018 implementerades en ny organisationsstruktur som 
innebär att företaget delas upp i två mer fristående affärsdivisioner: 
reservdelar respektive logistik. Dessa definieras i den finansiella 
rapporteringen som primärssegment för vilka segmentsinformation 
lämnas enligt IFRS 8. Nettoomsättningen för Logistik innehåller 
internförsäljning till Parts. Intäkterna från en enskild kund utgör inte  
i något fall mer än 10% av företagets totala intäkter. Försäljning mellan 
segment sker på marknadsmässiga villkor..

msek parts logistics centralt/elim 2020

KONCERNEN

Nettoomsättning 364,4 64,7 -37,5 391,6

Bruttoresultat 103,1 37,6 0,0 140,7

Bruttomarginal 28% 58% 0% 36%

Försäljnings- och  
administrationskostnader

-122,3 -122,3

Avskrivningar -1,1 -0,2 -9,3 -10,6

Övriga intäkter  
och kostnader

-1,6

Rörelseresultat 6,2

Finansnetto -2,5

Skatter -10,1

Årets resultat -6,4

msek parts logistics centralt/elim 2019

KONCERNEN

Nettoomsättning 483,9 70,2 -50,4 503,7

Bruttoresultat 128,4 65,1 0,0 193,5

Bruttomarginal 27% 93% 0% 38%

Försäljnings- och  
administrationskostnader

-186,6

Avskrivningar -2,4 -0,2 -13,6 -16,2

Övriga intäkter  
och kostnader

-1,2

Rörelseresultat -10,5

Finansnetto 0,2

Skatter -18,5

Årets resultat -28,8

not 6. Intäkter från avtal med 
kunder
Koncernens intäkter från externa kunder fördelar sig på följande 
huvudsakliga kategorier:
msek 2020 2019

KONCERNEN

Parts

Reservdelar

Norden 92,7 122,3

Amerika 95,7 129,8

Storbritannien 33,6 50,9

Tyskland 47,3 51,9

Övriga 70,5 101,3

Summa reservdelar 339,8 456,2

Tjänster 24,6 27,7

Summa parts 364,4 483,9

Logistics 27,2 19,8

Nettoomsättning 391,6 503,7

Intäkter från externa kunder inom segmentet Parts kommer främst 
från försäljning av reservdelar till verkstäder och konsumenter, samt 
från tillhandahållande av tjänster till auktoriserade Saab-verkstäder  
som faktureras kvartalsvis till fast pris på basis av kundavtalet. 
Prestationsåtagandet för tjänsterna anses fullgöras löpande över 
avtalstiden. Intäkter från segmentet Logistics utgörs av försäljning  
av tjänster för tredjepartslogistik. Tjänsterna faktureras månadsvis  
i efterskott varvid även intäktredovisning sker. 

Koncernen har sitt säte i Sverige. Intäkterna från externa kunder i 
Sverige uppgår till 98,5 MSEK (2019: 111,7 MSEK) och summa intäkter 
från externa kunder i andra länder uppgår till 293,1 MSEK (2019: 392,0 
MSEK). Summa anläggningstillgångar, andra än aktier i intresseföretag, 
finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar som är lokali-
serade i Sverige uppgår till 48,3 MSEK (2019: 52,3 MSEK) och summan 
av sådana anläggningstillgångar lokaliserade i andra länder uppgår till 
0,7 MSEK (2019: 7,2 MSEK).
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msek 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

Handelsvaror -205,4 -258,6

Fraktkostnader -45,6 -51,6

Kostnader för ersättning till anställda -95,7 -124,6

Avskrivningar och nedskrivningar -10,6 -18,8

Övriga kostnader -28,2 -59,3

Summa kostnader för sålda varor,  
försäljning och administration

-385,5 -513,0

not 7. Kostnader fördelade på  
kostnadsslag

not 8. Ersättning till anställda m.m.
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Medelantalet anställda
2020 2019

kvinnor män kvinnor män

Moderbolaget 44 82 56 99

Dotterföretag 8 14 9 23

Koncernen totalt 52 96 65 122

Könsfördelning ledande befattningshavare

Kostnader för personal
2020 2019

msek

löner och 
andra er-

sättningar

sociala 
kostnader 

(varav  
pensions-

kostnader)

löner och 
andra er-

sättningar

sociala 
kostnader 

(varav  
pensions-

kostnader

Moderbolaget 51,4 22,5 68,8 29,2

5,8* 8,8*

Dotterföretag 16,7 2,4 26,7 3,6

0,7* 1,8*

Koncernen totalt 68,2 24,9 95,5 32,8

6,5** 10,6**

Under räkenskapsåret 2020 har korttidsarbete tillämpats i moder-
bolaget till följd av covid-19-pandemin. Avdrag för permitterings-
stöd har minskat utbetald lön men ej pensionskostnader, varför de 
sociala kostnaderna är relativt sett högre under 2020 än under 2019.

*  Av Moderbolagets pensionskostnader avser 1,2 MSEK (1,7)  
 styrelse och ledande befattningshavare.
**  Av Koncernens pensionskostnader avser 1,3 MSEK (2,3) styrelse  
 och ledande befattningshavare.

Löner och andra ersättningar
2020 2019

msek

löner  
och andra 

ersättningar

varav  
tantiem 

o.d.

löner och 
andra ersätt-

ningar

varav  
tantiem 

o.d

Moderbolaget 51,4 68,8

-varav styrelse 0,8 - 0,8 -

-varav ledande  
befattningshavare 4,8 - 5,7 -

-varav övriga 
anställda 45,8 - 62,3 -

Dotterföretag 16,7 - 26,7 -

-varar styrelse - - - -

-varav ledande  
befattningshavare 5,5 - 7,1 -

-varav övriga 
anställda 11,2 - 19,6 -

Koncernen totalt 68,2 95,5

-varav styrelse 0,8 - 0,8 -

-varav ledande  
befattningshavare 10,3 - 12,7 -

-varav övriga 
anställda 57,1 - 82,0 -

2020-12-31 2019-12-31
kvinnor män kvinnor män

Styrelsen i Moderbolaget 3 5 3 5

Ledande befattningshavare  
i Moderbolaget 2 4 2 4

Övriga ledande befattnings-
havare i Koncernen - 3 - 4

Koncernen totalt 5 12 5 13
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2020 2019

ksek
styrelse- 

arvode
rörlig  

ersättning förmåner
pensions-

kostnad
styrelse- 

arvode
rörlig  

ersättning förmåner
pensions-

kostnad

Ordförande Charlotte Hansson 280 - - - 278 - - -

Ledamot Catrina Ingelstam 160 - - - 158 - - -

Ledamot Anders Nilsson1) 65 - - - - - - -

Ledamot Nils Pärletun2) 130 - - - 65 - - -

Ledamot Sophie Öhrström3) 120 - - - 55 - -

Ledamot Erik Tranaeus - - - - - - - -

F.d. Ledamot Anders Osberg4) 75 - - - 147 - - -

F.d. Ledamot Gunnar Drotz5) - - - - 62 - - -

Arbetstagarrepresentant Ingemar Sandberg - - - - - - - -

Arbetstagarrepresentant Dan Samuelsson - - - - - - - -

Summa styrelse 830 0 0 0 765 0 0 0

1) Ledamot fr o m 2020-04-23, 2) Ledamot fr o m 2019-04-29, 3) Ledamot fr o m 2019-04-29, 4) Ledamot t o m 2020-04-23, 5) Ledamot t o m 2019-04-29

2020 2019

ksek
 

lön
rörlig  

ersättning förmåner
pensions-

kostnad
 

lön
rörlig  

ersättning förmåner
pensions-

kostnad

Chef affärsområde Parts Johan Formgren 1 180 0 97 390 1 217 0 96 365

Chef affärsområde Logistics Jonas Nilson 942 0 81 266 969 0 93 242

CFO Marie-Louise Lind 980 0 0 243 915 0 0 218

Chef IT Leif Karlsson 936 0 0 246 982 0 0 240

Chef HR Anna Greta Forsström1) 589 0 0 72 103 0 0 10

Fd VD Jonas Tegström2) 0 0 0 0 1 187 0 57 325

Fd Chef HR Cecilia Molander3) 0 0 0 0 300 0 0 300

VD i Orio North America Inc Tim Colbeck 2 023 0 46 65 2 081 0 47 83

VD i Orio UK Ltd Corin Richards 1 327 0 43 187 1 365 0 4 193

VD i Orio Deutschland GmbH Jan-Phillipp 
Schuhmacher

1 704 0 0 47 1 896 0 4 19

VD i Orio Finland Ab Oy Dick Grönroos4) 323 0 0 7 711 0 105 175

Fd VD i Orio Spain S.L. Manuel Alcazar5) 0 0 0 0 931 0 81 131

Fd VD i Orio Norway AS Odd Ingebretsen6) 0 0 0 0 84 0 0 13

Summa övriga ledande befattningshavare 10 004 0 267 1 523 12 741 0 487 2 314

Summa ledande befattningshavare 10 834 0 267 1 523 13 506 0 487 2 314

Under räkenskapsåret 2019 tillsatte styrelsen Gustaf Ljunggren som ny vd för Orio. Gustaf Ljunggren tog över som vd efter Jonas Tegström 
som lämnade företaget. Kostnaden för avgångsvederlag, samt ersättning under arbetsbefriad uppsägningstid, som totalt uppgick till 3,2 
MSEK, har belastat resultatet under räkenskapsåret 2019. Sedan juni 2019 har befattningen som vd varit tillsatt av Gustaf Ljunggren som 
inhyrd konsult. Koncernens utgifter för konsultavtalet uppgick under 2020 till 4,7 MSEK (2019: 2,4 MSEK). 
Under räkenskapsåret 2020 har korttidsarbete tillämpats i moderbolaget till följd av covid-19-pandemin. Avdrag för permitteringsstöd har mins-
kat utbetald lön men ej pensionskostnader, varför dessa är relativt sett högre under 2020 än under 2019.

1)  Uppgifter för 2019 avser tiden fr o m 2019-11-01
2)  Uppgifter för 2019 avser tiden t o m 2019-06-30
3)  Uppgifter för 2019 avser tiden t o m 2019-04-30
4)  Uppgifter för 2020 avser tiden t o m 2020-03-31 
5)  Uppgifter för 2019 avser tiden t o m 2019-08-28, då anställningen upphörde. I samband med att anställningen upphörde utbetalades till Manuel Alcazar ett avgångsvederlag om 308 KEUR. 
 6)  Uppgifter för 2019 avser tiden t o m 2019-01-31 då anställningen upphörde.  

Ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen

Övriga ledande befattningshavare

Ersättningar till ledande befattningshavare
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare består av lön, 
förmåner (främst i form av bilförmån) och pensionsförmåner. Bolagets 
anställda i koncernledning har pensionsålder 65 år och omfattas av 
ITP-planen i enlighet med centrala avtal eller annan lösning på mot-
svarande kostnadsnivå. Motsvarande gäller för de vd:ar i dotterbolag 
som är ledande befattningshavare i Koncernen. Vid uppsägning från 
Bolagets sida gäller LAS och kollektivavtalens regler för Koncern-

not 8. forts.

ledningen, dock inte för Bolagets vd som är tillsatt som konsult. För 
vd:ar i dotterbolag gäller uppsägningsvillkor varierande mellan 0-12 
månader. 
Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i före-
tag med statligt ägande som omfattas av Ägarpolicyn och riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av års-
stämman samt Orios efterlevnad av dessa beskrivs i Bolagsstyrnings-
rapporten, samt i Förvaltningsberättelsen.
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msek 2020 2019

KONCERNEN

PricewaterhouseCoopers AB

Ersättning för revisionsuppdraget -1,0 -1,4

Skatterådgivning -0,1 -0,0

Övriga tjänster - -

Övriga revisionsfirmor

Skatterådgivning - -0,2

Övriga tjänster - -

Totalt -1,1 -1,6

MODERBOLAGET

PricewaterhouseCoopers AB

Ersättning för revisionsuppdraget -0,7 -0,8

Totalt -0,7 -0,8

msek 2020 2019

KONCERNEN

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter

Övriga ränteintäkter 0,3 0,4

Valutakursvinster från den finansiella 
verksamheten

- 1,1

Totalt 0,3 1,5

Räntekostnader och liknande  
resultatposter

Kostnadsräntor -0,2 -0,7

Valutakursförluster från den finansiella 
verksamheten

-2,0 0,0

Övriga finansiella kostnader -0,6 -0,6

Totalt -2,8 -1,3

Summa finansiella intäkter och kostnader -2,5 0,2

MODERBOLAGET

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter

Ränteintäkter koncernföretag 0,7 0,9

Övriga ränteintäkter 0,3 0,3

Utdelning från dotterföretag 5,1 14,7

Totalt 6,1 15,9

Räntekostnader och liknande  
resultatposter

Nedskrivning aktier i dotterföretag - -10,6

Valutakursförluster från den finansiella 
verksamheten

-1,8 1,1

Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,2

Totalt -1,9 -9,7

Summa finansiella intäkter och kostnader 4,2 6,2

msek 2020 2019

KONCERNEN

Valutakursvinster/förluster från  
den operationella verksamheten

-1,5 0,7

Omvärderingar av tillgångar - -2,2

Övrigt -0,1 0,3

Totalt -1,6 -1,2

MODERBOLAGET

Valutakursvinster/förluster från  
den operationella verksamheten

-3,7 -4,3

Övrigt 0,0 -

Totalt -3,7 -4,3

not 9. Ersättningar till revisorer not 11.  Finansiella intäkter  
och kostnader

not 10. Övriga rörelseintäkter  
och rörelsekostnader
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msek 2020 2019

KONCERNEN

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Aktuell skattekostnad innevarande år -0,7 -1,6

Total aktuell skatt -0,7 -1,6

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt innevarande år -9,4 -16,9

Total uppskjuten skatt -9,4 -16,9

Total skatt på årets resultat  
i resultaträkningen

-10,1 -18,5

msek 2020 2019

KONCERNEN

Resultat hänförligt till Moderbolagets 
aktieägare

-6,4 -28,8

Genomsnittligt antal aktier under året 200 200

Resultat per aktie -0,03 -0,14

msek 2020 2019

MODERBOLAGET

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Aktuell skattekostnad innevarande år - -

Total aktuell skatt 0,0 0,0

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt innevarande år -8,4 -16,8

Total uppskjuten skatt -8,4 -16,8

Total skatt på årets resultat  
i resultaträkningen

-8,4 -16,8

msek 2020 2019

Resultat före skatt 3,7 -10,3

Inkomstskatt beräknad enligt gällande  
skattesats för moderbolaget

-0,8 2,2

Skatteeffekter av:

-Skillnad i skattesats mellan länder -0,1 -0,2

-Ej skattepliktiga intäkter 0,1 0,2

-Ej avdragsgilla kostnader -0,2 -0,8

-Skattepliktiga intäkter som ej redovisats 
i resultatet

-1,0 -

-Avdragsgilla kostnader som ej redovisats  
i resultatet

4,1 2,1

-Skattemässiga underskott för vilka ingen 
uppskjuten skattefordran redovisats

-12,3 -19,3

Omvärdering av uppskjuten skatt - förändring  
i den svenska skattessatsen

-0,0 0,3

-Justering avseende tidigare år 0,1 -3,0

Skattekostnad -10,1 -18,5

msek 2020 2019

Resultat före skatt -1,0 -15,7

Inkomstskatt beräknad enligt aktuell 
skattesats

0,2 3,4

Skatteeffekter av:

-Ej skattepliktiga intäkter 1,1 3,1

-Ej avdragsgilla kostnader -0,0 -2,3

-Avdragsgilla kostnader som ej  
redovisats i resultatet

0,8 1,6

-Skattemässiga underskott för vilka ingen   
uppskjuten skattefordran redovisats

-10,5 -20,4

Omvärdering av uppskjuten skatt -  
förändring i den svenska skattesatsen

0,0 0,3

-Justering avseende tidigare år - -2,5

Skattekostnad -8,4 -16,8

not 12. Skatter på årets resultat

not 13. Resultat per aktie

Inkomstskatten på Koncernens resultat före skatt skiljer sig från det 
teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd 
genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen 
enligt följande:

Inkomstskatten på moderbolagets resultat före skatt skiljer sig från 
det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av 
aktuell skattesats i Sverige enligt följande:

Effektiv skattesats för Moderbolaget var -838,6% (2019: -107,3%).  
Den effektiva skattesatsen avviker från nominell skattesats främst 
på grund av att uppskjuten skattefordran ej redovisats på skatte-
mässiga underskott som uppkommit under 2019 och 2020.

Effektiv skattesats för Koncernen var 272,8% (2019: -179,2%).  
Den effektiva skattesatsen avviker under 2020 och 2019 från den 
nominella skattesatsen främst på grund av att uppskjuten skatte-
fordran ej redovisats på skattemässiga underskott som uppkommit 
i koncernen.

msek goodwill

övriga  
immateriella

anläggnings-  
tillgångar

summa  
immateriella

 anläggnings-
tillgångar

KONCERNEN

Per 2019-01-01

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

21,8 49,1 70,9

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-19,6 -35,6 -55,1

Redovisat värde 2,2 13,5 15,8

Räkenskapsåret 2019

Inköp - 2,6 2,6

Av- och nedskrivningar - -5,3 -5,3

Omräkningsdifferens 0,2 0,0 0,2

Årets förändring 0,2 -2,7 -2,5

Per 2019-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

23,2 28,6 51,8

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-20,8 -17,8 -38,6

Redovisat värde 2,4 10,8 13,2

not 14. Immateriella  
anläggningstillgångar
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msek goodwill

övriga  
immateriella 

anläggnings- 
tillgångar

summa  
immateriella

anläggnings- 
tillgångar

KONCERNEN

Per 2020-01-01

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

23,2 28,6 51,8

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-20,8 -17,8 -38,6

Redovisat värde 2,4 10,8 13,2

Räkenskapsåret 2020

Inköp - 3,2 3,2

Avyttringar och  
utrangeringar

- - -

Av- och nedskrivningar - -4,4 -4,4

Omräkningsdifferens -0,2 0,0 -0,2

Årets förändring -0,2 -1,2 -1,4

Per 2020-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

22,2 29,7 51,9

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-20,0 -20,1 -40,1

Redovisat värde 2,2 9,6 11,8

MODERBOLAGET

Per 2019-01-01

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

46,9 46,9

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-33,7 -33,7

Redovisat värde 13,2 13,2

Räkenskapsåret 2019

Inköp 2,6 2,6

Av- och nedskrivningar -5,2 -5,2

Årets förändring -2,6 -2,6

Per 2019-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

26,3 26,3

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-15,7 -15,7

Redovisat värde 10,6 10,6

Per 2020-01-01

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

26,3 26,3

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-15,7 -15,7

Redovisat värde 10,6 10,6

Räkenskapsåret 2020

Inköp 3,2 3,2

Av- och nedskrivningar -4,4 -4,4

Årets förändring -1,2 -1,2

Per 2020-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

27,6 27,6

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-18,1 -18,1

Redovisat värde 9,5 9,5

msek
ingående  

redovisat värde
utgående  

redovisat värde

KONCERNEN

2019

Orio UK Ltd 2,2 2,2

Totalt 2,2 2,2

2020

Orio UK Ltd

Totalt 2,2 2,2

Återvinningsbart belopp för en Kassaflödesgenerande enhet (KGE) 
har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Nyttjande-
värdet är nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden. Kassaflö-
desprognoserna grundar sig på en bedömning av förväntad tillväxt-
takt och utvecklingen av bruttomarginal och EBITDA (rörelseresultat 
före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar). Bruttomarginalen för respektive KGE har 
antagits ligga på moderat nivå och genom effektiviseringar antas 
övriga kostnader gå ner i relation till omsättningen och bidra till en 
ökad EBTDA-marginal. Bedömningar om tillväxt och marginalutveck-
ling utgår från finansiell budget för kommande räkenskapsår som 
godkänts av företagsledningen, samt på den affärsplan till och med 
2025 som godkänts av styrelsen. Kassaflödesprognoserna för dessa 
år bygger på en intern bedömning av tillväxt för de närmaste fem 
åren, och därefter med en antagen årlig tillväxttakt på 2%. Tillväxt-
takten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för marknaden 
där berörd KGE verkar. De diskonterade kassaflödena har nuvärde-
beräknats med en diskonteringsränta (WACC) efter skatt på 9,7%. 
Baserat på antagandena för fastställande av återvinningsvärde för 
dotterbolaget i Storbritannien (Orio UK Limited) har företagsled-
ningen funnit att återvinningsvärdet för detta bolag överstiger det 
redovisade värdet, varför något nedskrivningsbehov inte föreligger.    

Känslighetsanalys
En ökning av diskonteringsräntan med två procentenheter eller 
en minskning av den antagna långsiktiga tillväxttakten med två 
procentenheter medför inte att något nedskrivningsbehov skulle 
uppkomma avseende Orio UK Limited.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
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NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

msek
byggnader  

& mark

inventarier, 
verktyg &  

installationer

summa  
materiella 
tillgångar

KONCERNEN

Per 2019-01-01

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

35,8 68,1 103,9

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-2,4 -53,4 -55,8

Redovisat värde 33,4 14,7 48,1

Räkenskapsåret 2019

Inköp 6,0 6,7 12,7

Avyttringar och utrangeringar -0,0 -1,2 -1,2

Av- och nedskrivningar -3,2 -10,3 -13,5

Omräkningsdifferens - 0,2 0,2

Årets förändring 2,8 -4,6 -1,8

Per 2019-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

41,8 73,1 114,9

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-5,6 -63,0 -68,6

Redovisat värde 36,2 10,1 46,3

Per 2020-01-01

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

41,8 73,1 114,9

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-5,6 -63,0 -68,6

Redovisat värde 36,2 10,1 46,3

Räkenskapsåret 2020

Inköp 1,5 1,5 3,0

Avyttringar och utrangeringar -0,6 -3,2 -3,8

Av- och nedskrivningar -3,1 -3,0 -6,1

Omräkningsdifferens - -0,0 -0,0

Årets förändring -2,2 -4,7 -6,9

Per 2020-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

42,7 64,2 106,9

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

-8,7 -58,8 -67,5

Redovisat värde 34,0 5,4 39,4

not 15. Materiella  
anläggningstillgångar

Leasing 
I materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt som Koncernen 
innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp:

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

Leasingskulder som är redovisade i Koncernens balansräkning uppgår 
till 4,2 MSEK (11,8).

MSEK 2020-12-31 2019-12-31

Fastigheter 1,4 3,1

Maskiner och inventarier 2,7 6,5

Totalt redovisat värde 4,1 9,6

MSEK 2020 2019

Avskrivningar på nyttjanderätter

Fastigheter -1,7 -1,9

Makiner och inventarier -2,0 -3,6

Totalt -3,7 -5,5

Nedskrivningar på nyttjanderätter,  
maskiner och inventarier

- -2,2

Räntekostnader -0,1 -0,7

Utgifter hänförliga till korttidsleasingav-
tal eller till avtal där den underliggande 
tillgången är av lågt värde

-3,1 -3,5

Tillkommande nyttjanderätter under 2020 uppgick till 0,9 MSEK.  
Tillkommande nyttjanderätter under 2019 uppgick till 10,5 MSEK, varav 
9,7 MSEK är hänförligt till leasingavtal som 2018 redovisades som ope-
rationella leasingavtal. Leasingperioderna för redovisade nyttjande- 
rätter varierar mellan 2 och 4 år.
Per 2019-12-31 uppgick åtaganden för korttidsleasingavtal till 2,4 MSEK, 
vilka främst var hänförliga till hyreskontrakt avseende externlager, 
som avvecklades under 2020. Per 2020-12-31 fanns inga signifikanta 
åtaganden avseende korttidsleasingkontrakt.
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NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

msek
byggnader  

& mark

inventarier, 
verktyg &  

installationer

summa  
materiella 
tillgångar

MODERBOLAGET

Per 2019-01-01

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

- 48,9 48,9

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

- -37,7 37,7

Redovisat värde 0,0 11,2 11,2

Räkenskapsåret 2019

Inköp 0,2 1,2 1,4

Avyttringar och  
utrangeringar

-0,0 -0,6 -0,8

Av- och nedskrivningar -0,0 -2,9 -2,9

Årets förändring 0,2 2,3 -45,3

Per 2019-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

0,2 47,8 48,0

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

0,0 -45,5 -45,5

Redovisat värde 0,2 2,3 2,5

Per 2020-01-01

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

0,2 47,8 48,0

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

0,0 -45,5 -45,5

Redovisat värde 0,2 2,3 2,5

Räkenskapsåret 2020

Inköp 0,9 0,3 1,2

Avyttringar och  
utrangeringar

-0,6 - -0,6

Av- och nedskrivningar 0,0 -0,4 -0,4

Årets förändring 0,3 -0,1 0,2

Per 2020-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

0,2 48,0 48,5

Ackumulerade  
av- och nedskrivningar

0,0 -45,8 -45,8

Redovisat värde 0,5 2,2 2,7
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NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

msek 2020-12-31 2019-12-31

MODERBOLAGET

Aktier i dotterföretag 26,2 26,2

Total 26,2 26,2

namn

andel stamaktier 
som direktägs av 
moderbolaget, %

andel stamaktier 
som ägs av  

koncernen, %

bokfört värde  
i moderbolaget 

2020-12-31

bokfört värde  
i moderbolaget 

2019-12-31
registrerings- och 

verksamhetsland

Orio UK Ltd 100 100 2,14 2,14 Storbritannien

Orio North America Inc 100 100 22,70 22,70 USA

Orio Switzerland AG 100 100 0,71 0,71 Schweiz

Orio Deutschland GmbH 100 100 0,21 0,21 Tyskland

Orio Italy S.r.l. 100 100 0,00 0,00 Italien

Orio Spain S.L. 100 100 0,00 0,00 Spanien

Orio Norway AS 100 100 0,04 0,04 Norge

Orio Finland Ab 100 100 0,02 0,02 Finland

Orio Properties AB 100 100 0,35 0,35 Sverige

26,2 26,2

Samtliga dotterföretag konsolideras i Koncernen. Rösträttsandelen i de dotterföretag som ägs direkt av Moderbolaget skiljer sig inte  
från den ägda andelen stamaktier.     
Likvidation av Orio Norway AS, Oy Orio Finland Ab, Orio Italy S.r.L, samt Orio Spain S.L pågår och beräkas vara avslutade under 2021.
Orio UK Limited (organisationsnummer 07848402) är undantaget från kraven avseende revision av bolagets räkenskaper enligt  
avsnitt 479A i The Companies Act 2006.

not 16. Aktier i dotterföretag

Koncernen hade följande dotterföretag den 31 december 2020:

dotterföretag eget kapital årets resultat

Orio UK Ltd 6,7 1,8

Orio North America Inc 35,6 3,2

Orio Switzerland AG 1,8 0,1

Orio Deutschland GmbH 4,3 0,2

Orio Italy S.r.l. -2,0 -0,1

Orio Spain S.L. -6,8 0,0

Orio Norway AS 0,7 -0,1

Orio Finland Ab 0,8 -0,1

Orio Properties AB 0,4 0,0

41,5 5,0

dotterföretag 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 26,2 26,6

Årets avyttringar eller likvidationer - -0,1

Aktieägartillskott och nyemissioner - 0,5

Nedskrivning aktier i dotterföretag - -0,8

Utgående bokfört värde 26,2 26,2

Under 2019 lämnades aktieägartillskott om 0,5 MSEK till Orio Pro-
perties AB. En nedskrivning av aktierna i Orio Properties AB gjordes 
under 2019 med 0,8 MSEK.

Innehavets eget kapital per 2020-12-31  
och resultat för räkenskapsåret 2020

Ackumulerade justeringar av bokförda värden i balansposten  
aktier och aktier i dotterföretag
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NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

MSEK 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

Uppskjutna skattefordringar

-uppskjutna skattefordringar som  
förväntas bli utnyttjade efter mer än  
12 månader

18,5 26,6

-uppskjutna skattefordringar som  
förväntas bli utnyttjade inom 12 månader

8,1 9,1

26,6 35,7

Uppskjutna skatteskulder

-uppskjutna skatteskulder som  
förväntas bli reglerade efter mer än  
12 månader

- -

-uppskjutna skatteskulder som  
förväntas bli reglerade inom 12 månader

0,2 0,0

0,2 0,0

not 17. Uppskjutna skatte- 
fordringar och uppskjutna  
skatteskulder

msek
värde- 

justeringar
avsätt-
ningar

under- 
skotts- 
avdrag övrigt summa

KONCERNEN

Per 1 januari 2019 41,7 5,6 2,9 3,7 53,9

Redovisat  
i resultaträkningen

-12,9 -3,3 0 -1,7 -17,9

Redovisat  
i totalresultatet

- - -0,3 -0,3

Omklassificeringar -0,1 -1,5 - 1,6 0,0

Per 31 december 
2019

28,7 0,8 2,9 3,3 35,7

Per 1 januari 2020 28,7 0,8 2,9 3,3 35,7

Redovisat  
i resultaträkningen

-8,2 -0,2 0 -0,7 -9,1

Redovisat  
i totalresultatet

- - - 0,0 0,0

Per 31 december 
2020

20,5 0,6 2,9 2,6 26,6

msek
värde- 

justeringar
avsätt-
ningar

under- 
skotts- 
avdrag övrigt summa

MODERBOLAGET

Per 1 januari 2019 41,5 4,1 2,9 0,6 49,2

Redovisat  
i resultaträkningen

-12,9 -3,3 - -0,6 -16,8

Per 31 december 
2019

28,6 0,8 2,9 0,0 32,4

Per 1 januari 2020 28,6 0,8 2,9 0,0 32,4

Redovisat  
i resultaträkningen

-8,2 -0,2 - 0,0 -8,4

Per 31 december 
2020

20,5 0,6 2,9 0,0 24,0

Per den 2020-12-31 fanns i Koncernen oredovisade uppskjutna 
skattefordringar till ett sammanlagt värde om 47,8 MSEK (2019: 44,7), 
avseende ackumulerade skattemässiga förluster uppgående till 228,5 
MSEK (2019: 209,2), som kan utnyttjas mot framtida beskattningsbar 
vinst. Av de oredovisade ackumulerade skattemässiga förlustavdra-
gen förfaller 3,6 MSEK år 2036, övriga skattemässiga förlustavdrag i 
Koncernen har inget specificerat förfallodatum.

msek
obeskattade 

reserver övrigt summa

KONCERNEN

Per 1 januari 2020 0,0 0,0 0,0

Redovisat i resultat- 
räkningen

0,2 0,0 0,2

Per 31 december 2020 0,2 0,0 0,2

msek
obeskattade 

reserver övrigt summa

KONCERNEN

Per 1 januari 2019 -1,0 0,0 -1,0

Redovisat i resultat- 
räkningen

1,0 0,0 1,0

Redovisat i totalresultatet - 0,0

Omklassificeringar - - 0,0

Per 31 december 2019 0,0 0,0 0,0

Förändringar i uppskjutna skattefordringar under året framgår nedan

Förändringar i uppskjutna skattefordringar under året framgår nedan

Förändringar i uppskjutna skatteskulder under året framgår nedan

msek 2020-12-31 2019-12-31

MODERBOLAGET

Uppskjutna skattefordringar

-uppskjutna skattefordringar som  
förväntas bli utnyttjade efter mer än  
12 månader

16,0 23,5

-uppskjutna skattefordringar som  
förväntas bli utnyttjade inom 12 månader

8,0 8,9

24,0 32,4
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NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

msek 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

Varor på väg 4,2 1,4

Varor under tillverkning 0,1 0,1

Färdiga varor 121,9 156,7

Totalt 126,2 158,2

Förändring av omvärdering av varulager till nettoförsäljningsvärde 
har under 2020 skett med -47,7 MSEK (-51,3).

MODERBOLAGET

Varor på väg 1,5 1,4

Varor under tillverkning 0,1 0,1

Färdiga varor 105,0 132,1

Totalt 106,6 133,6

Förändring av omvärdering av varulager till nettoförsäljningsvärde 
har under 2020 skett med -38,1 MSEK (-50,2).

not 18. Varulager

finansiella tillgångar  
värderade till  

verkligt värde via  
resultaträkningen

låne-  
och kund- 

fordringar

derivat som 
används för 

säkrings- 
 ändamål summa

Långfristiga 
fordringar

- 1,0 - 1,0

Kundfordringar  
och andra  
fordringar

- 28,0 - 28,0

Likvida medel 2,3 119,9 - 122,2

Summa 2,3 148,9 - 151,2

finansiella tillgångar  
värderade till  

verkligt värde via  
resultaträkningen

låne-  
och kund- 

fordringar

derivat som 
används för 

säkrings- 
 ändamål summa

Långfristiga 
fordringar

- 2,4 - 2,4

Kundfordringar  
och andra  
fordringar

- 43,9 0 43,9

Likvida medel 2,1 85,0 - 87,1

Summa 2,1 131,3 - 133,4

derivat som  
används för  

säkringsändamål

övriga  
finansiella 

skulder summa

Långfristiga skulder - 11,3 11,3

Leverantörsskulder 
och andra skulder

- 23,7 23,7

Summa 0,0 35,0 35,0

derivat som  
används för  

säkringsändamål

övriga  
finansiella 

skulder summa

Långfristiga skulder - 11,9 11,9

Leverantörsskulder 
och andra skulder

- 26,7 26,7

Derivatinstrument 0,6 - 0,6

Summa 0,6 38,6 39,2

Koncernens finansiella instrument redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde, utom vad avser derivatinstrument samt kortfristiga pla-
ceringar som redovisas till verkligt värde. När Koncernen fastställer 
verkliga värden för finansiella instrument används olika metoder be-
roende på graden av observerbarhet av marknadsdata i värderingen. 
Metoderna är uppdelade på tre olika nivåer. 

 > Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska 
tillgångar eller skulder.

 > Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade 
priser inkl i nivå 1, antingen direkt (det vill säga som prisnoteringar) 
eller indirekt (det vill säga härledda från prisnoteringar).  

 > Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara 
marknadsdata (det vill säga ej observerbara data).

KONCERNEN

Tillgångar i balansräkningen, 2020-12-31

Tillgångar i balansräkningen, 2019-12-31

Skulder i balansräkningen, 2020-12-31

Skulder i balansräkningen, 2019-12-31

not 19. Finansiella instrument  
per kategori

nivå 1 nivå 2 nivå 3
2020- 
12-31

2019- 
12-31

2020- 
12-31

2019- 
12-31

2020- 
12-31

2019- 
12-31

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 
värde via resultat- 
räkningen

2,3 2,1 - - - -

Summa tillgångar 2,3 2,1 - - - -

Derivat som används 
för säkringsändamål - - - 0,6 - -

Summa skulder - - - 0,6 - -
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NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

msek 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

Upplupna intäkter 2,4 2,1

Förutbetalda hyror och leasingkostnader 0,4 1,1

Förutbetalda IT-kostnader 1,0 0,8

Övriga förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

1,4 0,9

Summa 5,2 4,9

MODERBOLAGET

Upplupna intäkter 2,4 2,1

Förutbetalda hyror och leasingkostnader 0,4 1,1

Förutbetalda IT-kostnader 1,0 0,7

Övriga förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

1,0 1,2

Summa 4,8 5,1

msek 2010-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

Kortfristiga placeringar 2,3 2,1

Kassa och bank 119,9 85,0

Likvida medel 122,2 87,1

MODERBOLAGET

Kortfristiga placeringar 2,3 2,1

Kassa och bank 100,0 64,6

Likvida medel 102,3 66,7

Bolaget har en beviljad remburs- och garantikredit om 15 MSEK (15). 
Krediten var outnyttjad per 31 december 2020, liksom per 31 december 
2019. Inga åtaganden eller conventanter finns förknippade med 
krediten.

not 23. Aktiekapital
Totalt fanns 200 aktier utgivna med ett kvotvärde om 1 000 kronor.

not 24. Utdelning per aktie
Ingen utdelning skedde avseende räkenskapsåret 2019. Under 2019  
betalades utdelning ut avseende räkenskapsåret 2018 med 25,0 MSEK 
(125.000 kr per aktie). För räkenskapsåret 2020 föreslås ingen 
utdelning.

not 21. Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

not 22. Likvida medel

msek 2020-12-31 2019-12-31

Ej förfallet 29,5 42,4

<30 dagar 0,8 3,7

31-90 dagar 0,0 0,6

>90 dagar 1,6 7,6

Summa 31,9 54,3

msek 2020-12-31 2019-12-31

Ej förfallet 0,9 0,7

<30 dagar 0,1 0,2

31-90 dagar 0,0 0,0

>90 dagar 1,9 7,2

Summa 2,9 8,1

msek 2020 2019

Per 1 januari -8,1 -5,2

Fordringar som skrivits bort under året 
som ej indrivningsbara

2,9 0,5

Förändring i reserv för osäkra fordringar 2,1 -3,4

Valutakursdifferenser 0,2 0,0

Per 31 december -2,9 -8,1

msek 2020-12-31 2019-12-31

SEK 7,2 10,3

EUR 8,0 11,8

USD 7,3 11,3

GBP 2,8 7,1

CHF 1,9 3,5

Andra valutor 1,8 3,2

Summa 29,0 47,2

KONCERNEN

Kundfordringar och andra fordringar

Kundfordringar och andra fordringar som är nedskrivna

Förändringar i reserven för osäkra fordringar är som följer: I Likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår 
följande:

Redovisade belopp, per valuta, för Koncernens kundfordringar och 
övriga fordringar är som följer:

not 20. Kundfordringar och andra 
fordringar
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NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

not 25. Avsättningar
msek 2020 2019

Långfristig del

Kortfristig del 6,2 7,3

Summa 6,2 7,3

Avsättningarna består av:

msek garantier
omstruk- 
turering summa

MODERBOLAGET

Per 1 januari 2019 3,4 7,3 10,7

Redovisat i resultaträkningen:

-tillkommande avsättningar 4,8 9,3 14,1

-återförda outnyttjade belopp - -3,9 -3,9

-utnyttjat under året -4,8 -8,8 -13,6

Omklassificering -

Per 31 december 2019 3,4 3,9 7,3

Per 1 januari 2020 3,4 3,9 7,3

Redovisat i resultaträkningen:

-tillkommande avsättningar 4,3 2,9 7,2

-återförda outnyttjade belopp -0,1 -0,1

-utnyttjat under året -4,4 -3,9 -8,3

Per 31 december 2020 3,3 2,9 6,2

not 26. Derivatinstrument
Derivatinstrument används i huvudsak för att skydda koncernens 
exponering mot fluktuationer i växelkurser. Koncernen använder 
också derivatinstrument för affärsmässig handel inom ramen för de 
mandat som fastställs av styrelsen genom Finanspolicyn.

Koncernen får använda valutaterminskontrakt för att säkra valuta-
exponeringen för beräknade framtida kommersiella flöden i USD och 
GBP. Per den 31 december 2020 fanns inga utestående valutatermins- 
kontrakt.  Det nominella beloppet för utestående valutaterminskon-
trakt per 31 december 2019 till uppgick 10,2 MSEK.

msek 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

Säljstöd, marknadsförings- och  
försäljningskostnader

2,6 3,6

Ej ankomna fakturor avseende diverse 
tjänster

8,8 12,8

Löneskulder inkl. sociala avgifter 5,8 7,0

Semesterlöneskuld 13,0 13,3

Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

1,9 1,3

Summa 32,1 38,0

MODERBOLAGET

Säljstöd, marknadsförings- och  
försäljningskostnader

2,6 2,9

Ej ankomna fakturor avseende diverse 
tjänster

4,7 6,1

Löneskulder inkl. sociala avgifter 5,8 6,3

Semesterlöneskuld 12,9 13,1

Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

1,1 1,2

Summa 27,1 29,6

not 27. Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

msek 2020 2019

Långfristig del - -

Kortfristig del 6,9 7,9

Summa 6,9 7,9

Avsättningarna består av:

msek garantier
omstruk-
turering

rättsliga 
processer 
och andra 

tvister

övriga 
avsätt-
ningar summa

KONCERNEN

Per 1 januari 2019 3,3 16,7 0,0 0,3 20,3

Redovisat i  
resultaträkningen:

-tillkommande 
avsättningar

4,9 9,3 0,6 - 14,8

-utnyttjat under 
året

-4,8 -14,1 - -0,3 -19,2

Valutakurs- 
differenser

- -0,1 0,0 - -0,1

Per 31 december 
2019

3,4 3,9 0,6 0,0 7,9

Per 1 januari 2020 3,4 3,9 0,6 0,0 7,9

Redovisat i  
resultaträkningen:

-tillkommande 
avsättningar

4,3 2,9 0,1 - 7,3

-återförda  
outnyttjade belopp

- -0,1 - 0,0 -0,1

-utnyttjat under 
året

-4,4 -3,9 - - -8,3

Per 31 december 
2020

3,3 2,9 0,7 0,0 6,9
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not 30. Närstående
Koncernen har identifierat följande närstående parter:

 > Ägaren (staten). Orio är helägt av svenska staten. Transaktioner med 
andra statliga bolag och myndigheter sker på affärsmässiga grunder.

 > Ledande befattningshavare (Styrelse och ledningsgrupp). Ersätt-
ning till ledande befattningshavare presenteras i not 8. Det har 
inte under 2020 eller 2019 förkommit några andra närstående-
transaktioner med anställda ledande befattningshavare. Under 
2020 och 2019 har vd varit tillsatt på konsultbasis. Utgifter för 
konsultavtalet uppgick under 2020 till 4,7 MSEK (2019: 2,4 MSEK), 
och per 2020-12-31 fanns skulder hänförliga till konsultavtalet 
som uppgick till 0,1 MSEK (0,3).

Moderbolaget i Orio-koncernen har utöver ovanstående även 
närståendetransaktioner med sina dotterbolag. Försäljning till dot-
terbolagen av Reservdelar och Tillbehör inklusive frakt har under 
2020 redovisats med 74,0 MSEK (2019: 96,7 MSEK). Kommission 
för försäljningstjänster utförda av dotterbolag har under 2020 
betalats med ett belopp om  11,6 MSEK (2019: 16,0 MSEK) och 
för övriga tjänster och marknadsstöd har ett belopp om netto 1,0 
MSEK erhållit (2019: -12,2 MSEK). Orio AB har under 2020 erhållit 
utdelningar från dotterföretag med 5,1 MSEK (2019: 13,0) samt re-
dovisat ränteintäkter på lån till andra koncernbolag med 0,7 MSEK 
(2019: 0,9 MSEK). Per den 31 december 2020 hade Moderbolaget 
fordringar på andra koncernbolag till ett sammanlagt värde av 32,4 
MSEK (2019: 38,3 MSEK) och skulder som uppgick till 1,6 MSEK 
(2019: 1,2 MSEK). Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag 
tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner 
mellan externa parter.

msek 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

Ställda panter

Företagsinteckningar 50,0 50,0

Totalt 50,0 50,0

Ansvarsförbindelser

Utställda bankgarantier 0,5 0,9

Totalt 0,5 0,9

msek 2020-12-31 2019-12-31

MODERBOLAGET

Ställda panter

Företagsinteckningar 50,0 50,0

Totalt 50,0 50,0

Ansvarsförbindelser

Utställda bankgarantier 0,5 0,9

Totalt 0,5 0,9

msek 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN

Av- och nedskrivningar på immateriella 
och materiella anläggningstillgångar

10,6 18,5

Avsättningar 2,8 0,0

Nedskrivning av kundfordringar -0,7 6,4

Omvärdering av varulager 0,1 0,6

Orealiserade valutakursvinster/-förluster 1,7 -4,1

Övrigt -4,6 -5,7

Totalt 9,9 15,7

MODERBOLAGET

Avskrivningar på immateriella och  
materiella anläggningstillgångar

4,7 8,1

Avsättningar 2,9 8,6

Nedskrivning av kundfordringar och  
andra fordringar

-0,7 0,3

Omvärdering av varulager 0,1 0,8

Nedskrivning av aktier i dotterföretag - 0,8

Nedskrivning av fordringar på  
dotterföretag

- 9,8

Orealiserade valutakursvinster/-förluster 3,8 -3,8

Övrigt - -1,3

Totalt 10,8 23,3

not 29. Eventualförpliktelser

not 28. Ej kassaflödespåverkande 
poster

not 31. Händelser efter  
rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut.
 

not 32. Förslag till  
vinstdisposition
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår nedan, 
godkänts för utfärdande av styrelsen den 18 mars 2021. Koncernens 
rapport över totalresultat och balansräkning samt moderbolagets  
resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstäm-
man den 22 april 2021.

Till stämman föreslår styrelsen och verkställande direktören att till 
förfogande stående vinstmedel:

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel (SEK)

sek 

Balanserad vinst 278 618 807

Årets resultat  -9 353 086

269 265 721

disponeras så att:

balanseras i ny räkning 269 265 721
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Koncernens och Moderbolagets resultat- och balansräkningar kommer 
att föreläggas årsstämman den 22 april 2021 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild 
av Koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av 
Moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för 
Koncernen och Moderbolaget ger en rättvisande översikt över utveck-
lingen av Koncernens och Moderbolagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
Moderbolaget och de företag som ingår i Koncernen står inför.

Nyköping den 18 mars 2020

Charlotte Hansson

Ordförande

 Catrina Ingelstam Anders Nilsson Nils Pärletun Dan Samuelsson 

 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant

 Ingemar Sandberg Erik Tranaeus Sophie Öhrström Gustaf Ljunggren

 Arbetstagarrepresentant Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Orio AB, org.nr 556602-9277

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-

redovisningen för Orio AB för år 2020 med undantag för 

bolagsstyrningsrapporten på sidorna 39-46. Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 

51-84 i detta dokument.

 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-

tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 

finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 

dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 

årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upp-

rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 

finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 

dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 

International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom 

de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalan-

den omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 

39-46. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

visningens och koncernredovisningens övriga delar.

 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 

koncernens rapport över totalresultatet samt resultat- 

räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 

koncernen.

 Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen 

och koncernredovisningen är förenliga med innehållet 

i den kompletterande rapport som har överlämnats till 

moderbolagets och koncernens styrelse i enlighet med 

revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

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 Re-

visorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbo-

laget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 

har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 

krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap 

och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revi-

sorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahål-

lits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess 

moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-

räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen  

och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än 

årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 

på sidorna 1-49. Det är styrelsen och verkställande direk-

tören som har ansvaret för denna andra information.

 Vårt uttalande avseende årsredovisningen och kon-

cernredovisningen omfattar inte denna information och 

vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 

andra information.

 I samband med vår revision av årsredovisningen 

och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 

den information som identifieras ovan och överväga 

om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 

med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 

denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 

inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-

nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

 Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-

ende denna information, drar slutsatsen att den andra 

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera  

i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-

ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och, vad gäller 2 av 3 koncern-

redovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, 

och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 

direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 

och koncernredovisning som inte innehåller några väsent-

liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-

visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 

för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 

om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 

drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen och verkställande direktören avseratt likvidera 

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 

realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 

att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra ut-

talanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 

är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 

kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 

som användare fattar med grund i årsredovisningen och 

koncernredovisningen.

 En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revision-

en av årsredovisningen och koncernredovisningen finns 

på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsin-

spektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en 

del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-

dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning för Orio AB för 

år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust.

 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty-

relsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-

frihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-

bolaget 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 till-

räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 

bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 

till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av moderbola-

gets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt.

 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-

fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 

och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att 

bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angeläg-

enheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 

verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-

ningen 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 kun-

na 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

 > på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-

sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god re-

visionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 

eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-

dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositio-

ner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 

aktiebolagslagen.

 En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revi-

sionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsan-

svar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings- 

rapporten på sidorna 39-46 och för att den är upprättad  

i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 16 

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta 

innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten 

har en annan inriktning och en väsentligt mindre om-

fattning jämfört med den inriktning och omfattning som 

en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 

granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar  

i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 

årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket sam-

ma lag är förenliga med årsredovisningens och koncern-

redovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse 

med årsredovisningslagen.

Stockholm den 18 mars 2021

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson

Auktoriserad revisor
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