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Viktige begivenheter i 2018
⚪⚪ Kjøpte i mai den polske produsenten Profim, en
ledende produsent av kontormøbler i Sentral-Europa.
⚪⚪ Etablert nytt datterselskap i Canada, Flokk
Furniture Inc.
⚪⚪ Integrering av Giroflex i matriseorganisasjonen
og fusjonert tre sveitsiske selskaper til ett; Flokk AG.
Fusjonert Giroflex selskapene i Nederland, Belgia og
Tyskland inn i de eksisterende Flokk selskaper.
⚪⚪ God vekst i USA for flere merkevarer.

Driftsmargin (EBITA-margin)

Produktnyheter
⚪⚪ HÅG Futu Mesh
⚪⚪ BMA Axia Vision
⚪⚪ Ny modell av RH Mereo 300
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1) Varebeholdning + kundefordringer - leverandørgjeld i prosent av driftsinntekter.
2) Inkludert ansvarlig lån fra aksjonærene (for 2014-2017).
3) Proformatall for hele 2014 dersom de oppkjøpte selskapene hadde inngått i konsernet fra 1.1.2014.
4) Ikke justert for ekstraordinære/engangskostnader.
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Organisasjonen

Konsernsjefen har ordet
Flokk – differensierte brands som treffer alle
markedssegmenter: Vellykket integrasjon gir bedre
resultater og god vekst
Med kjøpet av Offect og Giroflex i 2017, og det strategisk viktige
oppkjøpet av Profim i starten av 2018, har vi i løpet av kort tid mer enn
firedoblet antall ansatte, fra 600 til 2500. Med mer enn tre milliarder
kroner (proforma) i omsetning og åtte sterke merkevarer, har Flokk tatt
en ledende posisjon i enda flere europeiske markeder. Etter de siste
oppkjøpene har konsolidering og integrering av de nye selskapene vært
vårt hovedfokus i 2018. Ved slike oppkjøp viser erfaringen at det alltid tar
litt tid og kostnader og integrere selskapene på en god måte i konsernet,
og ikke minst tar det litt tid før synergiene skapes. Men alle de oppkjøpte
selskapene har likevel bidratt positivt til driftsresultatet i 2018. Vi sa for et
år siden at vi forventet et samlet driftsoverskudd (EBITA) på om lag 400
millioner kroner, men kan glede oss over at proforma normalisert EBITA ble
hele MNOK 454, mot MNOK 391 året før.

Lars I. Røiri
Konsernsjef / CEO

Økonomi
Flokk er nå den største og mest lønnsomme kontorstolprodusent i Europa.
De konsoliderte tallene for 2018 viser at selskapene som var i konsernet
ved inngangen til 2019 omsatte, på proforma basis, for MNOK 3 030,
som er 6,1 % høyere enn året før. Regnskapet viser ellers at Flokk har
hatt vekst i alle markeder og alle merkevarene vi hadde i porteføljen
vår ved inngangen til 2019. Den største veksten ligger nå utenfor våre
kjernemarkeder Norge og Sverige. Men disse markedene er fortsatt viktige
markeder, og hadde også en omsetningsvekst i 2018.

Vellykket integrasjon
Det gode resultatet skyldes først og fremst at vi er blitt flinke til å integrere
oppkjøpte selskaper på en god måte, slik at vi raskt klarer å ta ut synergier.
Etter våre mange oppkjøp de siste årene har vi nå et titalls mellomledere
som jobber dedikert med integrasjon av selskapene vi har i porteføljen
vår. Men de gode resultatene skyldes også at vi har flinke, kompetente og
utviklingsorienterte medarbeidere med senioritet. Vi opererer fortsatt i et
fragmentert marked, der konsolideringen i bransjen vil fortsette. Vi ønsker
derfor å vokse videre, både organisk og gjennom oppkjøp. Det dreier seg
bare om å finne de strategisk riktige selskapene. Finner vi dem har vi nå
både etablert vår egen M&A-organisasjon som gjennomfører alle M&Aprosesser på egen kjøl og egne medarbeidere som jobber dedikert med
integrasjon av de selskapene vi kjøper, slik at disse raskt kan bidra positivt
til driftsresultatet.
Gjennom oppkjøpet av Profim har tyngdepunktet i Flokk flyttet seg fra
Skandinavia til Europa, men uten at vi mister vår opprinnelse og forankring
i vår skandinaviske arv, tradisjoner, og ledelsesfilosofi knyttet til åpenhet,
ansvar og effektivitet.

Effektiv produksjon
Gjennom de oppkjøpene vi har gjort ligger det store muligheter for å bedre
lønnsomheten. Størrelse er i seg selv viktig for å skape lønnsomhet og
for å kunne drive rasjonell produkt- og markedsutvikling. I tillegg har vi
på grunn av det høye kostnadsnivået i Skandinavia klart å utvikle en unik
automatisert montasjeproduksjon. Den kompetansen tar vi nå med oss til
produksjonsanleggene i Europa.
Som ledd i en ytterligere effektivisering i konsernet vil fokusområdene
i 2019 være å jobbe med optimalisering av produksjonsstrukturen,
effektivisering av innkjøp på tvers i hele konsernet - og ikke minst integrert
produktutvikling for å skape økt lønnsomhet på tvers av de mange ulike
merkevarer vi nå har i produktporteføljen vår.

Differensierte brands
Vårt mål har lenge vært å vinne markedskampen med en sterk
produktdifferensiering og sterke merkevarer. Med Profim som en del av
flokken har vi klart å styrke posisjonen i våre kjernemarkeder i Europa, og
samtidig tatt en tydelig posisjon i volummarkedene for gode designmøbler.
Etter oppkjøpet av Profim har Flokk nå differensierte merkevarer som
treffer alle markedssegmenter. Det gjør oss til en ledende og enda større,
sterkere og mer relevant aktør i markedet for kontorstoler og møblering av
arbeidsplasser i Europa.
Flokk har over tid vunnet premium-segmentet, spesielt i Europa.
Den kunnskapen vi har på dette området skal vi nå bruke for alt det er
verdt i den videre utviklingen av Flokks ulike merkevarer. Ved at vi nå har
differensierte brands som treffer alle markedssegmenter stiller vi også
langt sterkere i prosjektmarkedet, samtidig som vi er blitt en mye bedre
partner for våre forhandlere over hele verden. Ved kjøpet av Profim har vi
fått et salgsnettverk bestående av 1 100 forhandlere i 30 land, slik at vi
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nå er til stede i over 50 land på alle kontinenter. Uansett om folk arbeider i
cellekontorer, åpne kontorlandskap, lounger eller rekreasjonsområder vil de
kunne bruke Flokks ulike produkter. Felles for dem alle er at de har sin egen
personlighet og særpreg, basert på en sterk skandinavisk designtradisjon,
ergonomi, høy kvalitet og miljøvennlige løsninger - og i hvilken
sammenheng produktene skal brukes. Vi investerer dessuten fortsatt tungt
i produktutvikling innenfor alle våre merkevarer, og følger fortsatt strategien
om å investere 5 prosent av omsetningen i produktutvikling, noe som er
godt over bransjegjennomsnittet på 2-3 prosent.
I den videre utviklingen av våre merkevarer vil vi fortsatt ha fokus på det
vi er gode på; kontorstoler og sitteløsninger for kontormiljøer, der vi gradvis
har utvidet våre produkttilbud fra rene arbeidsstoler til også å omfatte
«soft seating», som nå utgjør 36 prosent av volumet vårt. Offect og Profim
er gode eksempler på merkevarer i vår portefølje som har produkter
som retter seg mot «soft seating»-segmentet. Vi har registrert over tid
at kontormiljøene endrer seg mot mer samhandling og kontorområder
der kommunikasjon og teamarbeid står i fokus. Produkter innenfor «soft
seating» har derfor blitt et viktig område for oss.

Større og mer relevant i markedet
En varig ambisjon om å bli den foretrukne partner i vår bransje har gjort
oss til den største og mest lønnsomme produsenten av kontorstoler i
Europa. Godt støttet av solide og ambisiøse eiere er målet å bli en ledende
kontorstolleverandør på verdensbasis. Det skal vi klare ved fortsatt å satse
på design, produktutvikling, automatisering og høy teknologikompetanse
- og en lav direkte lønnsandel på produksjonen, som gjør oss konkurransedyktige i et internasjonalt marked.
Gjennom kjøpet av Profim har det markedsmessige tyngdepunktet
i Flokk flyttet seg fra Skandinavia til Europa, med Tyskland som det
største markedet (MNOK 600). Vi er dessuten nå en mye bedre partner
for alle våre forhandlere, som nå kan tilby produkter i forhold til de fleste
markedsbehov. Etter oppkjøpet av Profim har vi styrket vår posisjon som
en markedsleder i Europa, med en markedsandel innen kontorstoler på
11 prosent med en nr. 1 posisjon i Norge, Danmark, Nederland, Sveits og
Polen, nr. 2 i Sverige og nr. 4 i Tyskland. En milepæl for oss på veien mot
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også å bli en global aktør. Alle våre merkevarer opplevde vekst i 2018.
Derfor Investerer vi nå blant annet mye i forhold til å ta frem nye produkter
under Giroflex-merkevaren, og regner med å lansere nye produkter i løpet
av 2019. Vi har i 2018 fortsatt vår satsning i nye markeder som Kina,
Australia og USA, der vi har hatt god vekst.
Vårt mål er å vinne markedskampen med en sterk produktdifferensiering
og sterke merkevarer som treffer mange segmenter, overlegen front-end
effektivitet, operasjonell overlegenhet og målrettede oppkjøp og fusjoner.
Bærekraft
Flokk har hatt fokus på bærekraft i nærmere 40 år. Vi har alltid vist
vei i bransjen gjennom utvikling av sirkulære miljøriktige produkter og
effektiv drift av våre produksjonssteder. Vi går målrettet til verks i vårt
løpende arbeid med å minimere konsernets og våre produkters totale
miljøbelastning, uten å gå på kompromiss med design og kvalitet. Vi
nærmer oss våre langsiktige mål på flere av våre fokusområder – klima,
ressurser og helse. Allerede i 2018 nådde vi 2020-målet på våre største
produksjonssteder, med å redusere energiforbruket med 20 % per
produsert enhet. Våre to siste produkter; RH New Logic og BMA Axia
Vision, består av henholdsvis 60 og 63 prosent resirkulerte materialer.
Vi nådde dermed målet om gjennomsnittlig 60 prosent resirkulerte
materialer i produktene innen 2020. Fokus fremover blir å befeste rollen
som pionerer innen bærekraft, mens vi fortsatt vokser, ved å arbeide
helhetlig med både intern- og ekstern verdikjede for å sikre riktig bruk
av råmaterialer og kjemikalier i produkter og produksjonsprosesser. Vi
stiller strenge miljøkrav til alle våre leverandører, som også må forplikte
seg til våre etiske retningslinjer, som omhandler menneskerettigheter,
arbeidsforhold og korrupsjon.
Strategi og fremtidsutsikter
Når vi nå er blitt den største kontorstolleverandøren i Europa er det naturlig
å forfølge vår ambisjon om å bli en ledende leverandør på verdensbasis.
Det betyr at vi skal forsvare den sterke posisjonen vi har i Skandinavia og
vokse i Europa, USA og Asia. Det skal vi gjøre ved å tilby et komplett tilbud
av produkter på tvers av brukersituasjoner og prisnivåer.
Vi fortsetter å levere på vår strategi med en sterk underliggende
organisk vekst, drevet frem av vellykkede produktlanseringer og ikke minst
vellykkede oppkjøp med betydelige synergier. Vårt mål er minst 5 % årlig
organisk vekst. Oppkjøp vil bringe ytterligere vekst. Vi ønsker å vokse
videre, både organisk og gjennom oppkjøp.
Vi fortsetter også vår utvikling av digitale verktøy og
kommunikasjonskanaler i salg og markedsføring. Det er spennende og
gode muligheter for Flokk i tiden foran oss!
Lars I. Røiri

Konsernsjef / CEO
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Konsernledelsen

Lars I. Røiri (f. 1961)
Konsernsjef
Røiri ble ansatt i Flokk i
1999, den gang under navnet
HÅG, og ble konsernsjef fra
2011. Han er overordnet
ansvarlig for konsernets daglige
drift, strategi og måloppnåelse.
Han er utdannet siviløkonom
ved Handelshøyskolen BI, og er
styremedlem i Glamox, Ekornes
og Cappelen Holding. Røiri
har arbeidserfaring fra Tomra,
Saba-Mölnlycke, Jordan og
Coloplast.
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Eirik Kronkvist (f. 1969)
Finansdirektør
Kronkvist ble ansatt i 2010
og er ansvarlig for konsernets
finansielle funksjoner,
herunder regnskap og revisjon,
skatt, treasury, IT og IR.
Han har en bachelorgrad I
Business Administration fra
Handelshøyskolen BI, i tillegg til
en MBA i Strategic Management
fra Norges Handelshøyskole
(NHH). Kronkvist har tidligere
arbeidserfaring fra Compaq
Computer, Hewlett Packard og
Sopra Steria.
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Patrik Röstlund (f. 1970)
Senior Vice President,
Manufacturing & Purchasing
Operations
Röstlund ble ansatt i Flokk
i 2010 med nøkkelansvar for å
integrere og utvikle konsernets
innkjøpsfunksjon og verdikjedeoptimalisering. Han er i dag ansvarlig for Flokks operasjonelle
drift, inkludert produksjon,
innkjøp, logistikk, kundeservice
og kvalitet. Han har en bachelor
i Business Administration fra
Høyskolen i Uddevalla. Röstlund har tidligere arbeidserfaring fra Opel, Saab Automobile
og General Motors.
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Ketil Årdal (f. 1970)
Senior Vice President,
Commercial Operations (CO)
Årdal ble ansatt i 2010 og
er ansvarlig for salg av Flokks
merkevarer i Europa. Han har
en diplomutdannelse fra Norges
Vare-handelshøyskole (BI),
samt «Business Programs»
fra London Business School
og IMD i Lausanne. Årdal har
tidligere arbeidserfaring fra
Kellogg’s, Findus og Duni.

Frederik Fogstad (f. 1965)
Senior Vice President
Global Partner Organisation
(GPO)
Fogstad ble ansatt i 2013
og er ansvarlig for salg til alle
markeder utenfor Europa. Han
har en bachelor i Management
and Finance fra Norges
Handelshøyskole (NHH), og en
MBA fra IESE Business School i
Barcelona. Fogstad har tidligere
arbeidserfaring fra Varier
Furniture, Intersport, Kellogg’s,
Middelfart og Coca Cola.

Christian Eide Lodgaard
(f. 1970) Senior Vice
President Products & Brands
Lodgaard ble ansatt i Flokk
i 2007 og er ansvarlig for
produktutvikling, marketing,
miljø og samfunnsansvar, samt
den overordnede produkt- og
merkevarestrategien. Han er
utdannet sivilingeniør innen
produktdesign fra University of
Glasgow. Lodgaard har tidligere
arbeidserfaring fra Hydro
Aluminium Automotive.

Lillevi E. Øglænd Ivarson
(f. 1964) Senior Vice
President, Group HR
Ivarson ble ansatt i Flokk
i 2007 og er ansvarlig for
konsernets HR-funksjoner,
herunder intern- og
eksternkommunikasjon,
rekruttering, opplæring, kultur,
verdier, arbeidsmiljø og facility
management. Hun er utdannet
ved Universitetet i Linköping
i Sverige og Haute Ecole de
Commerce i Nantes innen
business og fransk. Ivarson
har tidligere arbeidserfaring
fra Norsk Hydro og Yara
International.

Trygve Aasland (f. 1964)
Senior Vice President
Commercial Development
Soft Seating
Aasland ble ansatt i
Flokk i 2018 og er ansvarlig
for den kommersielle
utviklingen av konsernets
soft seating-segment. Han
er utdannet siviløkonom fra
Handelshøyskolen BI. Aasland
har tidligere arbeidserfaring
fra North Investment Group,
Lammhults Design Group og
Fora Form.

Piotr Chełmiński (f. 1964)
Administrerende direktør, Profim
Chełmiński ble en del av konsernet i 2018 i forbindelse med
Flokks oppkjøp av Profim, Polens
største produsent av kontorstoler. Han er administrerende
direktør og overordnet ansvarlig for Profims daglige drift og
måloppnåelse. Han er utdannet
ved University of Life Sciences i
Warszawa, og har etterutdannelse fra University of Management
and Marketing, Department
of ITC Power and Aeronautical
Engineering ved Warsaw University of Technology og London
Business School. Chełmiński
har tidligere arbeidserfaring fra
Unipetrol, Schöller, Carlsberg
Polska og Aronia.
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Eierstyring og selskapsledelse
Selskapet følger norsk anbefaling for eierstyring og
selskapsledelse. Da selskapet ikke er notert på børsen,
er temaet eierstyring og selskapsledelse tilpasset
selskapets situasjon. Selskapet eies av private equity
selskapene Triton, som er hovedaksjonær, og Innova. De
øvrige eierne består av et stort antall ledende ansatte og
styrets medlemmer.
Flokk har definert sine verdier. Sammen med
selskapets bedriftskultur danner dette grunnlaget for
hvordan styret og ledelsen mener at Flokk skal styres
og forvaltes. Selskapets viktigste suksessfaktor har
vært evnen til å utvikle, produsere og markedsføre
nye sitteløsninger for kontormiljøer. Innovasjonsevne,
kostnadseffektiv innkjøpsfunksjon og fleksibel
produksjon, markedskjennskap og effektivt salgsarbeid
står frem som sentrale suksessfaktorer for Flokk. Flokk
etterstreber høy etisk standard i sin forretningsførsel.
Alle selskaper og ansatte skal rette seg etter relevante
lover og regler i de land hvor de opererer. Det praktiseres
verdidrevet ledelse basert på selskapets verdier.
Selskapet har etablert retningslinjer for etikk
og samfunnsansvar.
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Virksomhet
Flokk Holding AS’ vedtektsfestede virksomhetsparagraf lyder: «Selskapets
virksomhet er å eie, direkte eller indirekte, andre selskaper som driver
produksjon og salg av kontormøbler, herunder stoler, og alt som står i
naturlig forbindelse med dette.»
Flokk designer, utvikler, produserer og markedsfører sitteløsninger
for kontormiljøer. Vekst og god lønnsomhet skal skapes gjennom høy
innovasjonsgrad, moderne design, gode ergonomiske løsninger og en
menneske- og miljøorientert holdning til produktene.
Konsernledelsen har for tiden ni medlemmer. Disse dekker konsernets
hovedprosesser i verdikjeden: Administrerende direktør, FoU, miljø
og samfunnsansvar, produksjon og innkjøp, salg og marketing, HR og
økonomi/IT. Konsernledelsens struktur tilpasses løpende selskapets
strategiske og operative utvikling. Administrerende direktør har det daglige
ansvar for Flokks virksomhet og styrer organisasjonen innenfor de rammer
styret fastlegger.
Selskapskapital og utbytte
Selskapets egenkapitalandel var 23 % pr. 31.12.18. På kort og mellomlang
sikt vil det ikke bli utbetalt utbytte da ledig likviditet brukes til å investere og
nedbetale på gjeld. Styret har ikke fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser.
Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
Flokk har en aksjeklasse, og hver aksje gir en stemme. Selskapet har nedfelt
retningslinjer som forutsetter melding til styret der styremedlemmer eller
daglig leder har vesentlig interesse i en sak som inngås av selskapet.
Generalforsamling
Flokks øverste organ er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
holdes normalt hvert år innen utgangen av mars.
Valgkomité
Det er ikke etablert en valgkomité for valg av aksjonærvalgte
styremedlemmer. På grunn av eierstrukturen har det vært naturlig at
arbeid med sammensetningen av styrets aksjonærvalgte medlemmer blir
ivaretatt av den største aksjonæren som er Triton.
Styre, sammensetning og uavhengighet
Flokk har for tiden et styre som består av seks medlemmer, hvorav alle
er aksjonærvalgte. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styret
har en bred sammensetning av teknisk, markedsmessig og økonomisk
kompetanse. Det er ingen begrensing i valgperiode for styremedlemmene
da det gjøres en regelmessig vurdering av styresammensettingen.
Administrerende direktør er ikke medlem av styret, men møter fast
på styremøtene. Det er ingen ansatte i Flokk Holding AS, som er et
holdingselskap. De ansattes representanter sitter i styrene i de operative
selskapene; Flokk AS og Flokk AB.
Det er opprettet et eget konsernutvalg for å sikre god og åpen dialog
mellom ledelsen og de ansattevalgte representantene på tvers av
organisasjon og geografisk tilhørighet. Utvalget har faste medlemmer fra
lokasjonene (to fra Røros, to fra Nässjö og en fra Oslo) i tillegg til medlemmer
fra ledelsen og HR avdelingen. Det vil normalt være tre møter i året.
Flokk og underliggende datterselskaper har ikke egen
bedriftsforsamling. Det er gjort avtale om ekstra styrerepresentasjon fra
de ansatte i Flokk AS. Det er også ansattevalgte representanter i styret i
Flokk AB.
Styrene i Flokks øvrige datterselskaper består av administrerende
direktør i Flokk som styreleder, samt medlemmer av konsernledelsen.
Eierstyring og selskapsledelse
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Styrets arbeid
Styret har det overordnede ansvar for forvaltning og kontroll av selskapet.
På oppdrag av styret utarbeider ledelsen en årlig oppdatering av
selskapets treårige strategiplan. I denne planen utarbeides også selskapets
finansielle måltall. Styret godkjenner overordnede strategier og fastsetter
strategiske, finansielle og bærekraftige mål, som fastholdes i selskapets
treårige strategiplan og i det årlige budsjettet. Utenom styremøtene
fungerer styret som rådgivere for ledelsen.
Det avholdes årlig fem faste styremøter etter en fastsatt møte- og
arbeidsplan. Disse er knyttet til godkjennelse av kvartalstall og regelmessig
strategiarbeid. Styret har en styreinstruks og evaluerer årlig sitt arbeid.
Styret ansetter selskapets administrerende direktør. Administrerende
direktør utfører sitt arbeid i henhold til en arbeidsbeskrivelse, selskapets
budsjett og strategiplan samt kontakten med styret.
Styret har et eget revisjonsutvalg bestående av utvalgte medlemmer fra
styret. Dette utvalget tar hånd om det saksforberedende arbeid før endelig
beslutning tas i styremøte. Utvalget ivaretar oppgaver innen finansiell
rapportering, årsregnskap, intern kontroll og har kontakt med selskapets
revisor. Styret har årlig gjennomgang og godkjenner selskapets policyer,
inkludert policy for miljø, etiske retningslinjer og personalpolitikk.

Revisor
Den finansielle stillingen i tilnærmet alle selskapene i konsernet, blir
revidert av revisjonsselskapet Ernst & Young. Selskapets sentrale
økonomiavdeling samarbeider med Ernst & Young i Norge for å
kvalitetssikre en god og koordinert revisjon i alle enheter i konsernet.
Honorarer til revisor fremgår av konsernnote 10 i selskapets årsrapport.
På generalforsamlingen orienteres det om revisors godtgjørelse fordelt på
revisjon og andre tjenester. Revisor møter fast i revisjonsutvalget og deltar
på styremøte som behandler årsregnskapet.
Revisjon av ISO-sertifiseringer blir gjort av revisorer i KIWA.
Konsernledelsen

CEO
Lars I. Røiri

Risikostyring og intern kontroll
Administrerende direktør rapporterer hver måned, samt ved behov, skriftlig
til styret om selskapets stilling og resultatutvikling. Flokk arbeider systematisk med revisjon av sine strategier basert på en tre års rullerende plan.
Hvert år blir en utvidet gruppe sentrale ledere involvert i dette arbeidet før
strategiene legges frem for styret. I ettertid blir alle ansatte involvert for å
bli informert om innhold og konsekvenser for sine områder. Den reviderte
og endelige strategiplanen danner grunnlag for kommende års mål og prioriteringer i selskapets forretningsplan. Strategiplanen skal være enkel og
tydelig og gi klare føringer for alle funksjoner i organisasjonen.
Det overordnede styrings-/kvalitetssystem ISO 9001 og miljøstyringssystem ISO 14001 blir gjennomgått og revidert årlig av det eksterne sertifiseringsorganet KIWA. Nytt i 2019 er at Flokk også sertifiseres i henhold
til energistandarden ISO 50001. Helse, internt arbeidsmiljø og sikkerhet
(HMS) er integrert inn i Flokk sitt felles styrings-/kvalitetssystem.
Flokk har flere interncontrollere som er organisert under en
konserncontroller som rapporterer til CFO. I tillegg har konsernet etablert
et rammeverk for risikohåndtering, et såkalt Enterprise Risk Management
rammeverk. Under dette rammeverket er det bestemt hvordan det
arbeides med å identifisere, håndtere og følge opp forretningsrisiko i
konsernet. De viktigste strategiske og operasjonelle risikoer følges tett opp
med handlingsplaner og jevnlig rapportering. Styret holdes regelmessig
orientert om dette arbeidet.

Soft Seating

Commercial

Global Partner

Profim Operations,

Development

Operations

Organisation

Turek, Poland

SVP

SVP

SVP

CEO

Trygve Aasland

Ketil Årdal

Frederik Fogstad

Piotr Chełmiński

Manufacturing &

Products & Brands

Group HR

Finance & IT

Procurement

SVP

SVP

CFO

Operations

Christian Eide

Lillevi E. Øglænd

Eirik Kronkvist

SVP Patrik Röstlund

Lodgaard

Ivarson

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til styret fremgår av konsernnote 21 i selskapets årsrapport.
Styrets honorar blir fastsatt av generalforsamlingen hvert år. Styrets
godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Styremedlemmene har ikke opsjoner
i selskapet.
Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør og øvrig konsernledelse går frem
av konsernnote 21 i selskapets årsrapport. Etter forslag fra styreleder
fastsetter styret betingelsene til administrerende direktør. Det er ikke
noe fast bonussystem for ledende ansatte, men det blir praktisert ulike
former for bonusordninger der resultatutviklingen og kvalitative mål er den
viktigste indikatoren.
Årsrapport 2018
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Om Flokk
Med hvert nye design og hvert nye produkt vi planlegger,
utvikler og lanserer, har vi alltid én ting i bakhodet:
verden trenger faktisk ikke flere stoler. I likhet med de
fleste andre markeder er markedet for kontormøbler
fullstendig mettet. Og det har ingen hensikt å ta frem noe
som allerede er tilgjengelig.
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Derfor har vi alltid hatt som mål å produsere møbler av høy kvalitet
som virkelig skiller seg ut. Vi skal tilby kundene et alternativ som ennå
ikke finnes på markedet, og de skal kunne kjenne forbedringen på
kroppen. Dette prinsippet representerer en grunnverdi i Flokk. Dette,
kombinert med engasjementet vårt, bidrar til at alle deler av virksomheten
videreutvikles. Prinsippet innebærer også at vi alltid tar utgangspunkt i
designet og fokuserer på dem som skal bruke møblene. Når vi utvikler
møblene våre, forsøker vi alltid å yte maksimalt, og vi inviterer dyktige
designere med på laget som tilfører nye perspektiver. Slik kan vi tilby
produkter og tjenester som virkelig utmerker seg, til kundene våre og alle
som bruker møblene.
På denne måten kan vi tilpasse oss endringer i arbeidslivet. Vi kan sørge
for at produktene våre alltid er fremtidsrettede, og øke utvalget vårt av
attraktive, fleksible løsninger som dekker alle behov for kontormøbler.
Prinsippet legger også til rette for at vi kan utvikle bærekraftige
produkter. Møblene våre monteres uten lim, slik at det er enkelt å
vedlikeholde og reparere dem – og til slutt demontere møblene og
resirkulere materialene. Produktene våre er tilpasset fremtidens sirkulære
økonomiske modeller. Møblene er allerede bærekraftige,
ettersom en betydelig – og stadig økende – andel av materialene vi
bruker,er resirkulerte materialer.
Prinsippet bidrar også til at vi får utnyttet ressursene optimalt og
oppnår stordriftsfordeler. Vi utvikler alle produkter fra bunnen av. Denne
tilnærmingen er krevende, men gjør at vi kan oppnå enda mer, og gir
oss full kontroll over alle detaljer – både i våre egne fabrikker og hos
leverandørene.
Virksomheten vår består av engasjerte, kompetente medarbeidere som
utfyller hverandre, men som har felles ambisjoner og idealer. Vi tilbyr
merkevarer og produkter med ulik identitet og ulike egenskaper. Vi hjelper
kundene våre med å styrke flokken sin ved hjelp av kontormøbler som gjør
arbeidsplassen mer inspirerende.
Flokk opplever stadig vekst og økt lønnsomhet. I seg selv er størrelse
uinteressant. Men takket være størrelsen og lønnsomheten i bedriften kan
vi gjøre investeringer som lar oss videreutvikle virksomheten på viktige
områder. Dermed kan vi utvikle stadig bedre produkter med en funksjon
og form som folk setter pris på. Da beholder de også møblene – som i
utgangspunktet påvirker miljøet minimalt – enda lenger. Disse prinsippene
representerer målene vi strekker oss mot i Flokk, hver eneste dag.
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HÅG
HÅGs sittefilosofi ble etablert i begynnelsen av 1970-årene, men er
fortsatt like relevant og unik i dag. Basert på overbevisningen om at vi
mennesker ikke er skapt for å sitte stille fortsetter HÅG med å utvikle nye
produkter som gir folk en bedre og mer aktiv dag på jobb. Sitter du i en
HÅG-stol, sitter du i balanse. Du får kontinuerlig og naturlig bevegelse av
hele kroppen, uten at du selv behøver å tenke på det.
Holistisk design og ambisjonen om til enhver tid å være en miljøpioner
er inspirasjonen og drivkraften i vår produktutvikling. Alle HÅGs stoler
er tro mot filosofien: å alltid ha mennesket i fokus og å utvikle empatiske
produkter som tilfredsstiller brukernes behov og krav.
Suksessen til HÅG SoFi mesh (lansert sent 2016) etterfulgt av HÅG
Futu mesh (lansert tidlig 2018), er gode eksempler på hvordan HÅGs
nyskapende design er attraktiv både for arkitekt- og designermiljøet og for
allmennheten – en målgruppe som allerede har designikonet HÅG Capisco
som en favoritt.
RH
Med røtter tilbake til 1977 er RH en integrert del av den svenske
designtradisjonen. Da den første RH-stolen ble lansert, fikk den berettiget
oppmerksomhet fordi den tok brukeren på alvor.
I dag er RH-stolen anerkjent av ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre
fagfolk for sin unike ergonomifilosofi. Den er basert på betydningen av en
oppreist sittestilling, avlastning og bevegelse. Dette er kvaliteter som øker
brukernes jobbtilfredshet og ytelse. Samtidig er det egenskaper som bidrar
til et mer effektivt arbeidsmiljø. RH-merkevaren fokuserer på miljøeffektive
løsninger med utstrakt bruk av resirkulerte materialer. De fleste RH-stolene
har avtakbart trekk på sete og rygg, for lett å kunne erstatte utslitte deler
og forlenge levetiden for stolene.
Alle RHs stoler er utviklet med fokus på funksjonalitet. Som et resultat
av dette fremstår RH-produktene som komfortable, ergonomiske stoler
med mange innstillingsmuligheter og høy slitestyrke. Til tross for avansert
konstruksjon og maksimal ytelse er de enkle å forstå og betjene, med
tydelige piktogrammer og intuitive hendler og grep. En RH-stol tilbyr
individuell sittekomfort, dynamisk ergonomi, brukervennlighet og
fleksibilitet på et høyt nivå.
Giroflex
Giroflex sine røtter går langt tilbake i historien. For mer enn 145 år siden
ble Albert Stoll I stolprodusent i Koblenz i Sveits. Den første kontorstolen
med fjæringssystem, «Federdreh», ble utviklet og patentert over hele
verden så tidlig som i 1926. Merkenavnet «Giroflex» (sving og bøy) som
ble introdusert i 1948, kan spores tilbake til denne oppfinnelsen. Siden da
har merket vært synonymt med omfattende ekspertise på ergonomiske
stoler. Som et internasjonalt kvalitetsmerke står Giroflex som symbol for
sveitsisk verdi. Solid sveitsist håndtverk, produktutvikling, produksjon,
service, innovasjon og design, samt et sterkt engasjement for bærekraft,
er adelsmerkene til bedriftens filosofi. Giroflex er høyt spesialisert på
kontorstoler, men tilbyr et komplementært utvalg av konferanse- og
besøksstoler for en komplett sitteinnretning av kontorområder. Tiår
med vitenskapelig forskning på det å sitte dynamisk har resultert i to
funksjonelle prinsipper som gjør Giroflex sin sitteopplevelse så unik: The
Organic Move-synkroniserte mekanismen og seteprofilen Dual-zone.
Den siste utviklingen av den synkroniserte mekanismen har ført til den
selvjusterende Balance Move-mekanismen som brukes i Giroflex 313.

Hebekk skole, Norge, RBM
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Trivago, Tyskland, HÅG

Mundipharma, Polen, Profim

GADJ Arkitekter, Sverige, Offecct

Årsrapport 2018

IBA, Belgia, Giroflex

Organisasjonen

22

Flokk - Merkevarer

23

BMA
BMA kombinerer kunnskap og kompetanse innen ergonomi og biomekanikk
kombinert med teknologi og bærekraft. Det er BMAs mål å forbedre
sittestillingen på arbeidsplassen og å sikre at alle lærer hvordan de kan
jobbe på en sunnere måte som er bra for helsen: Work Healthy - Sit Smart!
Den patenterte Axia-bevegelsesmekanismen gjør det enkelt å bytte
mellom forskjellige stillinger gjennom arbeidsdagen. Axia-stolen passer
for alle. Takket være det modulære systemet og det skreddersydde
programmet, kan stolen tilpasses til brukeren.
En Axia stol med direkte tilbakemelding (Smart ActiveTechnology)
fungerer som personlig trener: Det oppfordrer til bevegelse for å bedre
sirkulasjonen og hjelper deg med å bedre sittestillingen.
Axia er en bærekraftig kontorstol.

Svanemerket på hele kolleksjonen! Som vi sier det – alle bør ha mulighet
til å sitte i en Malmstolen-stol. Målet er å skape et mer menneskelig
arbeidsmiljø for lang tid fremover.
Profim
Profim er en av Europas ledende produsenter av blant annet kontorstoler,
besøksstoler og soft seating. Siden starten for mer enn 28 år siden har
Profim produsert produkter som oppfyller de høyeste standardene når det
gjelder ergonomi, kvalitet og design.
Den avanserte teknologien, god kvalitet og raffinerte detaljer er
alle grunnlag for selskapets pålitelighet. Profim overrasker med hvor
gjennomtenkte kontorstoler kan være, hvordan et godt utformet møbel
kan forandre brukerens effektivitet og øke gleden ved å arbeide - alt til en
rimelig pris.
Profim fabrikken ligger i Turek, Polen. Fabrikken produserer i
gjennomsnitt 120.000 seter per måned, hvert sete skapt med høyeste
presisjon. Produksjonen er under tilsyn av 1 700 ansatte spredt over et
totalt produksjons- og lagerrom på 50 000 m2. Profim var den første
polske produsenten av kontorstoler til å motta sertifikatet ISO 9001
Quality Management Systems.
Profims oppgave er å sette standarder for sunne og effektive sitteplasser
samtidig som høy kvalitet ivaretas.

Offecct
Offecct er en svensk designmerkevare med lidenskap for alle slags
møteplasser. I partnerskap med utvalgte designere og arkitekter, og med
langsiktig bærekraft som mål, utvikler vi original design og produserer
innovative møbler for hele verden.
Vi er overbevist om at original design, ekte kvalitet og individualiserte
løsninger forlenge livssyklusen til produktene våre. Alt vi gjør hos Offecct
har som mål å skape bærekraftige møter og bærekraftig livssyklus for
møbler, i samarbeid med kundene våre. Vi kaller dette oppdraget Offecct
Lifecircle-filosofien.
Ettersom Offecct er en designmerkevare, er designernes øyne på alle
detaljer selve grunnlaget for virksomheten vår. For oss er det er ikke nok
å lansere nok en stol eller sofa på markedet. Vi ønsker å tilføye andre
kvaliteter i tillegg til estetikk med hvert nytt produkt som vi lanserer. Vi
produserer møbler med en visjon: å tenke bærekraftig i alle ledd.
RBM
RBM ble etablert i Danmark i 1975, har sine røtter i danske
designtradisjoner og står for en skandinavisk sinnsstemning uttrykt
gjennom design.
Produktporteføljen består av et bredt utvalg av møteromstoler og bord
designet for møte- og konferanserom, kantiner, offentlige rom og åpne
kontorlandskaper.
Med møbler fra RBM kan du skape miljøer som oppmuntrer til
samarbeid, læring, avslapning eller lek – til syvende og sist er en beriket
hverdag det eneste som betyr noe.
Gjennom samarbeid med utvalgte designere har RBM fått en tydelig og
autentisk skandinavisk identitet med unike produkter som dekker viktige
brukerbehov i markedssegmentet.
RBM Noor er en miljøvennlig og bærekraftig stolkolleksjon som ble
lansert i 2013. Kolleksjonen er et vellykket resultat av et innovativt
designsamarbeid mellom designerne: Form Us With Love, StokkeAustad,
Susanne Grønlund/Grønlund Design og Flokks design team.

Pop-in Work, Sverige, RH og HÅG

Malmstolen
Malmstolen kompromitterer ikke. Malmstolen har tatt beslutningen, vi
kompromitterer ikke på kvalitet og vi kompromitterer ikke vitenskapelige
tilnærming når vi utvikler våre stoler. Vi designer og bygger våre stoler
med høy kvalitet og Malmstolen er laget etter hvordan menneskekroppen
fungerer, ikke omvendt. Malmstolen har gjennom hele sin historie jobbet
for å skape de beste ergonomiske arbeidsstolene i markedet. Du kan
være sikker på at stolen du velger, ikke bare er behagelig i dag, men vil
fortsette å gi deg støtte, avlastning, avslapning og bevegelsesfrihet i mange
år framover. Malmstolen tar også et stort ansvar for miljøet og har nå
Årsrapport 2018
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Noen Flokk prosjekter
Kunde: Norwegian Airshuttle ASA
Land: Norge
Merkevarer: HÅG, RBM, Offecct
Produkter: 724 HÅG SoFi mesh, 114 HÅG Tribute
Meeting, 10 HÅG SoFi mesh communication, 31 RBM
Allround, 3 Offecct OnPoint
Kunde: Taleninstituut Regina Coeli
Land: Nederland
Merkevare: Giroflex
Produkter: 200 G313, 100 G353

Kunde: Trend Micro
Land: Singapore
Merkevarer: HÅG, Offecct
Produkter: HÅG Capisco, HÅG Capisco Puls, Offecct
On Point, Netframe, Bop wood chair, Bop barstol,
Carry On
Kunde: Ångpanneföreningen Gävle
Land: Sverige
Merkevare: Malmstolen
Antall stoler: 116
Kunde: IBA – CBC – Louvain La Neuve. Berhin
Land: Belgia
Merkevare: Giroflex
Produkter: 300 G353

Kunde: Otto
Land: Tyskland
Merkevare: HÅG
Produkter: 1146 HÅG SoFi mesh
Kunde: Trivago
Land: Tyskland
Merkevarer: HÅG, RBM
Produkter: 500 HÅG Capisco; 310 RBM Noor
Kunde: Realdolmen Huizingen
Land: Belgia
Merkevare: RBM
Produkter: 110 RBM Noor, 70 RBM Noor UP,
RBM Eminent

Kunde: European Patent Office (EPO)
Land: Nederland
Merkevare: BMA
Produkter: 1780 BMA Axia2.2 & 2700 BMA Axia Visit
Kunde: Magnate Design Center
Land: Ukraina
Merkevare: Profim
Produkter: 132 Motto, 60 Light Up, 22 Chic

Kunde: Malakoff
Land: Frankrike
Merkevarer: HÅG, RBM
Produkter: 425 HÅG SoFi mesh, 85 HÅG Capisco, 290
RBM Noor

Stena Fastigheter, Sverige, RH

Kunde: Warsaw University of Technology
Land: Polen
Merkevare: Profim
Produkter: 328 Xenon, 184 MyTurn, 22 Sorriso
Kunde: Nasdaq
Land: Sverige
Merkevare: RH
Produkter: 442 RH Logic; 448 renovated used
RH Logic
Kunde: Karolinska Institutet – Biomedicum
Land: Sverige
Merkevare: HÅG, RH
Produkter: 1129 HÅG H05, 1088 RH Activ, 50 RH
Support
Kunde: JianQing Middle school
Land: Shanghai, China
Merkevare: RBM
Produkter: 10 Twisted Little Star, 40 RBM Noor
Årsrapport 2018
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Årsregnskap

Årsberetning 2018 – Flokk konsern og Flokk Holding AS
Flokk er en ledende aktør i Europa innen design,
utvikling og produksjon av møbler, hovedsakelig stoler,
til arbeidsplasser. Konsernet er en merkevareleverandør
og selger produkter med merkevarene HÅG, RH,
Profim, Giroflex, BMA, Offecct, RBM, og Malmstolen.
Hovedkontoret ligger i Oslo og produksjonen foregår i
egne fabrikker i Norge (Røros), i Sverige (Nässjö, Tibro
og Hunnebostrand,), Turek (Polen), Nederland (Zwolle),
og Sveits (Koblenz). I tillegg har konsernet salgsselskaper
i Danmark, Tyskland, England, Belgia, Frankrike,
Singapore, Kina, Australia, USA og Canada.
Flokk Holding AS er morselskap i konsernet.
Selskapets virksomhet er å eie, direkte eller indirekte,
andre selskaper som driver produksjon og salg av
kontormøbler, herunder stoler, og alt som står i naturlig
forbindelse med dette. Selskapet ble stiftet 28.04.14.
Flokk Holding AS er et holdingselskap for selskapene
Flokk AS i Norge og Trispin Acquico AB i Sverige.

Årsrapport 2018

Årsregnskap

30

Fortsatt drift
Konsernet og Flokk Holding AS har god lønnsomhet og egenkapital. I
samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om
fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
Restruktureringer
I slutten av april 2018 ble transaksjonen om kjøp av det polske selskapet
Profim gjennomført. Profim er en ledende produsent av kontormøbler i
Sentral-Europa. Profim har hatt en sterk vekst over flere år med økende
markedsandeler i sine hovedmarkeder Tyskland og Polen. Profim var det
fjerde oppkjøpet til Flokk i løpet av 14 måneder og forsterket den ledende
posisjonen Flokk har i Europa. Oppkjøpet er i tråd med konsernets strategi
om å bli en ledende global aktør innen kontormøbler. Det har gjennom
2018 vært arbeidet med integrasjon av Profim i Flokks verdikjede.
I 2018 ble flere endringer i den juridiske strukturen gjort for å etablere
en mer hensiktsmessig legal struktur for fremtidig drift for konsernet. I
Sveits ble tre selskaper fusjonert slik at konsernet nå har en legal enhet
i Sveits, Flokk AG. Giroflex selskapene i Nederland, Belgia og Tyskland
ble fusjonert inn i de eksisterende Flokk selskapene i disse landene. Det
svenske selskapet Ergonomiprodukter i Bodafors AB ble avviklet.
Flokk Furniture Inc. i Canada ble etablert mot slutten av 2018 og vil være
operativt i løpet av første kvartal 2019. Et ønske om nærhet til kundene og
styrke tilstedeværelsen i det canadiske markedet etter år med salgsvekst,
bidro til at datterselskapet ble etablert etter flere år med distributør. Det
forventes en omsetningsøkning fra 2019 i det canadiske markedet.
Espisa AG, en sveitsisk leverandør av plastkomponenter, ble gjennom
kjøpet av Giroflex Holding AG i 2017 en del av Flokk konsernet.
Opprinnelig var Espisa den eneste leverandør av plastdeler for
kontormøbler til Giroflex, men har utviklet seg til å være leverandør for
flere bransjer. Til tross for Espisas sterke posisjon i markedet vurderte
konsernet at Espisa var utenfor kjernevirksomheten, og solgte selskapet
til det sveitsiske investeringsselskapet Aeterna AG. Transaksjonen hadde
operativ innvirkning fra 1. juli 2018.
Marked og rammebetingelser
Konsernet hadde en salgsvekst på 57,4 % i forhold til 2017. Salgsveksten
er en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøpet av Profim. Den
organiske salgsveksten er på 6,1 % i forhold til 2017, noe anses som svært
tilfredsstillende i et marked fortsatt preget av en relativt flat utvikling
totalt sett. Det var markedene i Norge, Tyskland, Benelux, UK og USA som
hovedsakelig bidro til den den positive salgsutviklingen i 2018.
Gjennom oppkjøpet av Profim ble tyngdepunktet i den kommersielle
organisasjonen flyttet fra Skandinavia til Europa og Tyskland har blitt konsernets største marked. Videre arbeid med å realisere synergier på tvers
av merkevarer vil fortsette fremover, og integrasjonsarbeid med Offecct og
Giroflex har åpnet muligheter i nye forretningssegmenter- og markeder.
Annethvert år arrangeres Orgatec, møbelmessen i Köln, og Flokk
deltok med en stand som inkluderte flere nye merkevarer slik at Flokks
voksende tilstedeværelse i markedet ble markert. Fremover vil konsernet
arbeide med å styrke posisjonen i de europeiske markedene, fremfor alt
i prosjektmarkedet hvor det er et vekstpotensial. Som en naturlig del i
kjølvannet av flere oppkjøp og organisatoriske endringer, vil arbeidet med å
styrke salgsprosesser samt synliggjøre oppfølgingen rundt strategiarbeidet
i hvert marked videreføres. I 2019 ser konsernet spesielt frem til
lanseringen av nye stolserier for RH New Logic og HÅG Creed.
Konsernets eksportmarkeder leverte i 2018 en solid salgsvekst i de
fleste markeder, men størst var salgsveksten på det nord amerikanske
markedet med vel 50 % sammenlignet med fjoråret. Konsernets
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distribusjonsnettverk i Asia/Stillehavsregionen ble i 2018 utvidet og
forbedret. Dette arbeidet vil bli styrket i 2019 med mål om å øke både
markedspenetrasjonen og salget ytterligere. Salget til markeder i Europa
hvor konsernet ikke har datterselskaper økte mer enn den generelle
markedsveksten. Det ble etablert et nytt showroom i Milano, Italia for
å forsterke samarbeidet med arkitekter, designere og forhandlere i det
italienske markedet spesielt, og i Sør-Europa generelt.

NOK. En stor del av selskapets finansielle risiko er derfor knyttet til
endringer i valutakurser, spesielt SEK, DKK, EUR og PLN. Hoveddelen av
råvareinnkjøpene gjøres i NOK, SEK og EUR. For å redusere valutarisikoen
benyttes valutaderivater. Konsernets balanse er eksponert for
valutakurssvingninger i EUR, da lån i EUR overstiger fordringer i EUR. Dette
er en eksponering som ikke sikres.
Kredittrisiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine
forpliktelser anses akseptabel. Hoveddelen av selskapets salg er til Nordog Mellom-Europa. Salget går til egne salgsselskaper, samt til forhandlere
og importører som konsernet har hatt samarbeid med over tid. Historisk
har tap på fordringer vært begrenset og utgjorde i 2018 TNOK 2 623.
Brutto kundefordringer pr. 31.12.18 utgjorde TNOK 431 535.
Selskapet vurderer likviditeten i selskapet og konsernet som god. Det
er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Konsernet
har sentralisert sin finansfunksjon og denne har ansvar for finansiering,
valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko og likviditetsstyring.

Resultatregnskapet
Morselskapet Flokk Holding AS hadde i 2018 ingen driftsinntekter.
Drifts-kostnadene på TNOK 15 911 var honorarer til styret og øvrige konsulenttjenester. Inntektene til selskapet består av konsernbidrag fra datterselskaper. Resultat før skatt ble TNOK - 15 381 mot TNOK 19 495 i 2017.
Nedgangen skyldes hovedsakelig økte honorarer til legale konsulenttjenester. Årets resultat ble TNOK 6 040 mot TNOK 28 918 året før.
Flokk konsernet hadde driftsinntekter på TNOK 2 722 815 mot TNOK
1 729 941 i 2017. Økningen består både av organisk vekst og vekst som
følge av oppkjøpet av Profim i 2018. Driftsresultatet i perioden ble TNOK
325 677 mot TNOK 214 918 i 2017. Driftsmarginen ble i 2018 på 12,0 %.
Netto finanskostnader ble på TNOK 241 441 mot TNOK 214 918 i 2017.
Størstedelen av finanskostnadene var renter på lån, lånekostnader og
disagio. Resultat før skatt ble TNOK 84 236 mot TNOK 61 583 i 2017.
Årets resultat etter skatt ble TNOK 50 687 mot TNOK 41 712 i 2017.
Korrigert for engangskostnader i forbindelse med integrasjon av
Giroflex, Profim og for andre oppkjøpsprosesser var normalisert
driftsresultat i 2018 på TNOK 454 000 for konsernet, som gir en operativ
driftsmargin på 15 %.

Forskning og utvikling
Nylig lanserte produkter ga videre salgsvekst for selskapet i 2018.
Stolserien HÅG Sofi Mesh, lansert i 2016, fortsatte å vokse og stolserien
HÅG Tribute leverte på volumambisjonene. Tre nye produkter ble lansert i
2018: HÅG Futu Mesh er en ny utgave av HÅG Futu som ble lansert i 2008,
og som er et viktig bidrag til utvalget av stoler med transparent rygg for
HÅG merkevaren. For denne stolen er det tatt frem nytt tekstil, nye farger
og ny tapetseringsmetode som effektiviserer produksjonen av denne typen
stoler. BMA Axia Vision er en ny arbeidsstol for arbeidsplasser som er
bemannet 24/7. Axia Vision konseptet tilbyr en estetikk som er mye tettere
på møbler sammenlignet med mange andre produkter i dette segmentet.
På slutten av året viste konsernet frem en oppgradert RH Mereo,
samt den nye modellen RH Mereo 300. Stolkolleksjonen har forbedret
kvalitetsopplevelse og gir valgmuligheter som er mer klassiske og estetisk
dempet enn de øvrige RH Mereo modellene.
Høye estetiske kvaliteter er i økende grad inngangsbilletten til salg av
kontormøbler. Dette, sammen med økte ambisjoner innenfor bærekraft,
har preget de senere års produktutvikling. Under Stockholm Furniture Fair i
februar 2019 ble RH New Logic presentert for markedet. Dagens RH Logic
er det enkeltproduktet i Flokks portefølje som genererer mest salg. Når
det lanseres en helt ny etterfølger har det vært stort fokus på å videreføre
alle RH Logics unike egenskaper. Vesentlige forbedringer er gjort i
forhold til enkelhet og kvalitetsopplevelse i betjening, miljøegenskaper
og ikke minst estetikk. Året har også vært preget av utvikling av HÅG
Creed, som vil lanseres sommeren 2020. Dette er en bred kolleksjon av
arbeidsstoler i formspråk som speiler Flokks fokus på helse, velvære og
bærekraft. Fremdriften har vært god i utviklingen av «internet of things»
og sensorteknologi som vil resultere i nye produkter og tjenester i 2019 og
årene som kommer. Flokk har initiert flere forskningsprosjekter gjennom
året, blant annet innenfor digital utvikling, «circular seating», bærekraft og
gjenbruk av materialer.
Forskning og utvikling i Profim og Offecct var fra sommeren 2018
koordinert med Flokks øvrige merkevarer. Produktutviklingen for Profim
vil fremover fokusere prispunkter som ligger lavere og er dermed
komplementær til den som drives for øvrige varemerker. For Offecct
blir lanseringstakten senket noe, for å muliggjøre større investeringer i
innovasjon og industrialiseringsgrad.

Balanse og likviditet
De samlede investeringer i konsernet var på TNOK 119 993 og fordeler
seg på kjøp av driftsmidler med TNOK 93 992 og balanseførte utviklingsutgifter på TNOK 24 652. Hoveddelen av investeringene i driftsmidler var
knyttet til nye produkter og produksjonsutstyr. For konsernet var samlet
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på TNOK 225 715. Differansen i
forhold til driftsresultatet skyldes i hovedsak avskrivninger, betalte skatter
og endringer i arbeidskapitalen.
Konsernets totalkapital var ved utgangen av året på TNOK 4 414 431,
en økning på TNOK 1 516 098 fra utgangen av 2017. Økningen skyldes
hovedsakelig oppkjøp av Profim. Egenkapitalandelen var på 22,6 % mot
40,4 % i 2017, men i 2017 var langsiktig lån fra aksjonærer inkludert i beregningen av egenkapitalandel. Dette aksjonærlånet ble nedbetalt i 2018.
Konsernets kortsiktige gjeld var ved årsskiftet 16,0 % av total gjeld mot
16,4 % året før og samlet gjeldsgrad var på 77,4 %.
Konsernet har gjennom året hatt god likviditet. Ved utgangen av 2018
var netto rentebærende gjeld på TNOK 2 496 676 som er 102 % høyere
enn ved utgangen av året før. Konsernet gjennomførte i 2018 refinansieringer og økte bankgjelden og nedbetalte aksjonærlån. Selskapets mål om
god finansiell kapasitet er ivaretatt med den nye finansieringsstrukturen.
Gjeldsfinansiering er underlagt krav til oppnåelse av nøkkeltall knyttet til
resultat og soliditet. Bank covenantene har måletidspunkt ved utgangen
hvert kvartal og konsernet oppfylte kravene ved utgangen av 2018.
Ved inngangen til 2018 har konsernet en total kreditt på TNOK 3 214 558,
som består av langsiktige lån på TNOK 2 849 558 samt en ubenyttet kassakredittramme på TNOK 365 000. Disponible midler i form av ubenyttede
kreditter og bankinnskudd pr. 31.12.18 var TNOK 771 571.

Produksjon, logistikk og innkjøp (MPO)
Gjennom 2018 har det i hele verdikjeden vært stort fokus på å integrere
sveitsiske Giroflex i MPO-organisasjonen og gjennomføre nødvendige

Finansiell risiko
Av salgsinntektene i konsernet faktureres 91 % i andre valutaer enn
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omstillinger i verdikjeden som har redusert bemanningen og økt lønnsomheten. På linje med konsernets øvrige produksjonsenheter, oppfyller nå
Giroflex Flokks nivå på lønnsomhet, kvalitet og service. Integrasjonen av
Profim har vært en stor del av arbeidet i MPO organisasjonen. Det ble tidlig
valgt å integrere innkjøpsfunksjonen helt for å kunne senke materialkostnaden. Innen produksjon og øvrig verdikjede har det i 2018 arbeidet med
effektivisering for å forbedre lønnsomheten og frigjøre plass som muliggjør
produksjon av alternativt Flokk volum.
Samlet sett oppnådde konsernet for alle produksjonsenheter, de mål
som var satt for levering, kvalitet, direkte lønn og utgående logistikk. Samtidig ble økninger i råmaterial veiet opp med kommersielle aktiviteter innen
direkte material som ga positiv effekt.
Videre effektivisering og optimalisering av verdikjeden vil fortsette med
størst fokus på produksjonen i Polen. Dette for å oppnå de krav konsernet
har til lønnsomhet og for å opprettholde kundetilfredsheten for merkevarene i alle markeder. Ytterligere initiativ for å optimalisere konsernets distribusjonsmodell må justeres i takt med at konsernet vokser. MPO kommer til
å spille en sentral rolle i de strategiske initiativene som følger av økt markedsekspansjon og nye oppkjøp, og vil bidra for at konsernet lykkes med å
realisere de potensielle besparelser som blir identifisert.

arbeidsinnsats. Ved nye ansettelser og sammensetning av team/avdelinger
tilstrebes et arbeidsmiljø med variasjoner i kjønn, alder og bakgrunn.
Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av alder,
kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk- og nasjonal opprinnelse, hudfarge
eller livssyn.
Ved utgangen av 2018 var det 2517 medarbeidere i konsernet fordelt
på 857 kvinner og 1659 menn, noe som gir en kvinneandel på 34 %.
Selskapets styre har to kvinnelige medlemmer som gir en kvinneandel på
33,3 %. I konsernledelsen er det én kvinne.
Etter 2018 rapporterer konsernet en «Lost Time Frequency rate» (LTIFR)
på 3,1 (antall skader med fravær * 1 million /antall arbeidet timer) og en
«Recordable Case Frequency Rate» (RCFR) på 4,6 (antall skader uten
fravær) *million / antall arbeidede timer).
Ytre miljø
Konsernet arbeider kontinuerlig med å minimere sin totale miljøbelastning
globalt sett, med en overordnet strategi om å posisjonere seg i øvre sjikt
internasjonalt på miljøsiden. Strukturert fokus på klima, ressurser og helse
har gjort konsernet ledende i bransjen på utvikling av miljøeffektive produkter med stadig lavere karbon-fotavtrykk, økt andel resirkulerte materialer og uten helse- og miljøskadelige kjemikalier. Konsernet fokuserer i
høy grad på lavere energiforbruk i et livsløps-perspektiv, og stiller høye
miljøkrav til produktløsninger, materialvalg, prosesser og avfallshåndtering
gjennom hele verdikjeden, både internt og hos samarbeidspartnere.
Bærekraftstrategien til Flokk i årene fremover vil være å differensiere
seg på markedet gjennom spydspiss-aktiviteter, for å bevare ledende posisjon på miljøprestasjoner i bransjen. I 2018 har det vært særlig fokus på å
øke andel resirkulert post-consumer plast, initiere utfasing av krom i RBM
porteføljen, samt styrke bærekrafts-kommunikasjonen betraktelig. Konsernets miljøstyrings-system er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.
Fra og med 2019 vil konsernet også ha energistyrings-system sertifisert
i henhold til ISO 50001:2018. Det utføres årlig en gjennomgang av hvilke
forhold ved driften som påvirker det ytre miljøet og energiforbruk. Risiko og muligheter vurderes gjennom miljø- og energiaspektanalyser ved
fabrikkene på Røros, i Nässjö og i Zwolle, samt ved hovedkontoret i Oslo.
Vesentlige aspekter blir definert og gir føring for årlige miljø- og energi mål,
i samsvar med konsernets langsiktige mål og globale strategier, målsetninger og handlingsplaner.
Klima & Energi – med langsiktig mål om 20 % reduksjon i energiforbruk
per produsert enhet innen 2020 (basert på 2010-tall), bidrar konsernet
til EUs mål om å kutte klimautslipp med 40 % innen 2030. Flokk arbeider
fokusert og målrettet med energi-effektiviseringstiltak, og nådde i 2018 20
%-målet på de integrerte fabrikker samlet sett med hele 24,7 % reduksjon
per produsert enhet siden 2010. Sammenlignet med 2017, hadde de største integrerte fabrikkene følgende reduksjoner i energiforbruk per produsert enhet – Røros: 28,3 % på grunn av innføring av smartstyring av ventilasjon, og Nässjö: 8,3 % (her er verdt å nevne at Nässjö nådde 2020-målet
allerede i 2015). Konsernet ble ISO 50001 sertifisert i Q1’2019, og etterlever dermed EUs EED – Energy Efficiency Directive.
Ressurser & Avfall – med langsiktig mål om å øke andel resirkulerte materialer i produktene til gjennomsnittlig 60 % innen 2020, bidrar konsernet til
FNs globale bærekraftsmål nr. 12 om å «Sikre bærekraftig forbruk og produksjon». Flokks siste lanseringer RH New Logic og BMA Axia Vision består
av henholdsvis 60 % og 63 % resirkulerte materialer, en god forsikring om at
strategien og de tilhørende aktiviteter gir resultater. Flokk arbeider målrettet
for å øke total andel resirkulert plast brukt i eksisterende portfølje, og er dypt
involvert i utvikling av nye resirkulerte materialer og materialstrømmer gjennom forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Morselskapet, Flokk Holding AS, har ingen ansatte. Selskapet leier alle
administrative tjenester fra datterselskapene.
Bedriften arbeider målrettet og aktivt med å styrke og videreutvikle
selskapets bedriftskultur og arbeidsmiljø i alle selskapets enheter og i alle
deler av verdikjeden. Det gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelser hvert
annet år hvorav den seneste i 2018.
Undersøkelsene har blitt systematisk fulgt opp i etterkant av de
forelagte resultater og alle deler av organisasjonen har vært involvert i
ulike prosesser i nært samarbeid også med de lokale fagforeningene.
Dette gir gode resultater og skaper trygge og forutsigbare rammer for
medarbeiderne og fremmer et godt og dynamisk arbeidsmiljø og en
tydelig verdiskapning i konsernet. Bedriftens kjerneverdier (innovasjon,
menneskefokus, bærekraft), fokus på trygge og tydelige ledere, etablering
av individuelle mål relatert til selskapets strategi, individuelle personlige
utviklingsmål, likestilling, HMS og gode organisatoriske forhold er viktige
faktorer for å sikre, og stadig forbedre, et godt arbeidsmiljø.
Året 2018 vært preget av organisatoriske konsolideringer innenfor de
kommersielle områdene og øvrige deler av verdikjeden. Etter oppkjøpet av
Giroflex i juli 2017, er nå alle deler av verdikjeden konsolidert og Giroflex er
å anse som et fullintegrert selskap. Endringene har, innenfor produksjonen,
ført til enkelte strukturelle nedbemanninger, men behovet for ytterligere
ressurser spesielt innenfor produktutvikling, kundeservice og salg har
vært tydelig og det har vært et stor fokus på rekrutteringer for å styrke
kompetansen i nevnte deler av organisasjonen.
Gjennom 2018 har det vært opprettholdt høy aktivitet rundt interninformasjon til alle deler av organisasjonen for å sikre involvering og tett
dialog. I 2018 har det vært rekruttert mer enn 100 nye medarbeidere.
Utover dette har det til tider vært et stort antall innleide i produksjonen
både på Røros og i Nässjö. Samarbeidet mellom bedrift og fagforeninger er
godt og tillitsfullt. Dette er en viktig arena for tett dialog og god og tidsriktig
informasjon. I Nederland har bedriften et godt samarbeid med det lokale
«Works Council» der det gjennom året løftes frem ulike endringer i den
lokale organisasjonen.
I konsernet har alle, uansett kjønn, alder, etnisitet og generell bakgrunn
like muligheter til ansettelse og videreutvikling. Videre har kvinner og
menn som utfører likt arbeid i utgangspunktet lik lønn, før vurdering av
Årsrapport 2018

Årsregnskap

36

Årsberetning

37

Det legges stor vekt på å minimere avfallet fra produksjonen. I 2018
ble hardplast skrap sortert på Røros, og en full stor container levert til
resirkulering. I Nässjö ble introdusert utsortering av mykplast, slik at hele
7,3 tonn ble resirkulert fremfor brent til energi.
Utviklingen av sirkulære forretningsmodeller gikk kraftig fremover i 2018.
Markedstesting med flere piloter på (re-)produksjon og logistikk ble
eskalert. Kontrakt med en ekstern partner ble etablert i Nederland.
Helse & Kjemikalier – Konsernet har som mål å redusere antall
kjemikalier generelt, samt eliminere all bruk av uønskede kjemikalier i
produktene, i produksjonen og hos leverandørene. I 2018 ble fjernet
ytterligere en lime-prosess i Nässjö, og antall kjemikalier i Zwolle ble
redusert med 10 stk. Konsernet legger REACH til grunn når det stiller
miljøkrav til seg selv, sine partnere og leverandører.
Flokk dokumenterer og kommuniserer sine miljøprestasjoner gjennom
nøye utvalgte internasjonale merker og sertifikater. Miljødeklarasjonen
EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer produktenes
miljøprestasjoner gjennom hele livsløpet, ved å kvantifisere energiforbruk
og klimagassutslipp i verdikjeden. Fire av konsernets stolserier er
Svanemerket, som har strenge krav til kjemikaliebruk og bruk av
resirkulerte materialer. Konsernet har flere stolserier med Cradle To
Cradle™, og de viktigste stolkolleksjoner er GREENGUARD sertifisert, en
garanti for at produktene bidrar til et sunt innemiljø ved ikke å slippe ut
farlige gasser.
Konsernet setter samfunnsansvar vel så høyt som miljø og energi. Alle
ansatte og leverandører forplikter seg til å følge selskapets strenge etiske
retningslinjer, basert på de «10 prinsippene» i FNs Global Compact, som
blant annet omhandler menneskerettigheter, arbeidsforhold, barnearbeid og korrupsjon. Selskapet er medlem i IEH (Initiativ for Etisk Handel).
Selskapet skaper langsiktige verdier for eiere og samfunn gjennom effektiv
kommersiell virksomhet basert på prinsippet om bærekraftig utvikling. Selskapet søker å være en positiv bidragsyter i samfunnet, for både ansatte
og for selskapets partnere og underleverandører. Det legges mye arbeide i
å ha god dialog med ansvarlige myndigheter og andre viktige opinionsdannere. I tiden fremover vil mye av arbeidet fokuseres mot å effektivisere og
få kontroll over økt leverandørkjede som følge av nye oppkjøp.
Konsernets årlige Bærekraftsrapport er integrert i Årsrapporten, basert
på det internasjonalt anerkjente GRI formatet (Global Reporting Initiative).
GRI dekker blant annet hvordan konsernet arbeider strategisk og målrettet
for å forbedre sine miljøprestasjoner, hvilke resultater som er oppnådd, og
hvordan organisasjonen gjennom dialog håndterer sitt samfunnsansvar
overfor interne og eksterne interessenter.

forhold. Et forholdsvis godt makrobilde i flere av konsernets markeder,
gjør at det forventes en positiv utvikling i etterspørselen gjennom 2019.
Ordreinngangen i hovedmarkedene har så langt i 2019 vært høyere enn
ved tilsvarende periode i fjor.
Ordrereserven ved utgangen av 2018 sikrer tilfredsstillende kapasitetsutnyttelse i starten av 2019. Selskapet antar en normal syklisk start på
2019 og det forventes en stabil utvikling i råvarepriser i første kvartal.
Prosesser og beredskap for raske endringer i forhold til å nedjustere
aktivitetsnivå, investeringer og generelle kostnader er på plass hvis det
skulle oppleves et fall i etterspørselen.

Mikael Aro
Styreleder

Thomas Hofvenstam

Pernille Stafford-Bugg

Endringer i styret og ledelse
Andrzej Bartos og Kristine Landmark ble valgt inn som nye
styremedlemmer i 2018.
Trygve Aasland ble med i konsernledelsen fra januar 2018 med
ansvar for den kommersielle utviklingen av «soft seating» delen av
produktporteføljen. Piotr Chelminski, CEO i Profim, ble medlem av
konsernledelsen fra februar 2019.

Kristine Landmark

Andrzej Bartos

Joachim Espen

Resultatdisponering
Styret foreslår at årets resultat på TNOK 6 040 i Flokk Holding AS
disponeres som følger:
Overført annen egenkapital		

TNOK 6 040

Oslo, 25. juni 2019

Endring i vedtekter
Selskapets vedtekter § 4 Aksjekapital ble vedtatt endret på ekstraordinær
generalforsamling den 25. april 2018 til å lyde: «Selskapets aksjekapital er
NOK 90 000, fordelt på 30 aksjer, hver pålydende NOK 3 000. Selskapets
aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister.»
Lars I. Røiri
Konsernsjef

Fremtidsutsikter
Det er normalt betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige
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Oppstilling av totalresultat – Konsern
NOK 1 000

Oppstilling av finansiell stilling – Konsern
Noter

Salgsinntekter

5

Sum driftsinntekter

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2017

2 722 815

1 729 941

2 722 815

1 729 941
609 718

Varekostnad

15

1 111 736

Beholdningsendring egentilvirkede varer

15

(46 597)

(10 706)

Lønnskostnad
Avskrivning av varige driftsmidler
og egenutviklede immaterielle eiendeler
Avskrivning av kundekontrakter og varemerke

10

781 108

509 830

4, 6, 12

88 864

52 637

6 786

1 846

4, 6

Andre driftskostnader

13

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter

17

Finanskostnader

17

Netto finans
Resultat før skatt
Skattekostnad

14

455 241

351 698

2 397 138

1 515 023

325 677

214 918

262 283

192 212

(503 724)

(345 547)

(241 441)

(153 335)

84 236

61 583

33 549

19 871

50 687

41 712

50 687

41 712

18

51 694

(10 561)

11

51 694
14 318

(10 561)
11 419

14 318
66 012

11 419
858

116 699

42 570

19

116 699

42 570

Årets resultat pr. aksje (NOK 1000)

20

1 690

1 390

Utvannet årets resultat pr. aksje (NOK 1000)

20

1 690

1 390

Totalresultat pr. aksje (NOK 1000)

20

3 890

1 419

Utvannet totalresultat pr. aksje (NOK 1000)

20

3 890

1 419

Årets resultat
Fordelt på
Majoritetsaksjonærer
Øvrige resultatelementer
Omregningsdifferanser på nettoinvesteringer i utenlandske
virksomheter
Sum poster som kan reklassifiseres
til resultat i senere perioder
Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsplaner
Sum poster som ikke kan
reklassifiseres til resultat i senere perioder
Øvrige resultatelementer, netto etter skatt
Totalresultat
Totalresultat fordelt på:
Majoritetsaksjonærer
Opplysning om:

NOK 1 000

Noter

31.12.2018

31.12.2017

4, 14
4, 6
4, 6
12

80 261
2 290 761
304 981
568 610
1 912
3 246 525

43 432
1 793 689
89 813
303 995
1 248
2 232 177

15
16
16
7

291 899
431 535
37 901
0
406 571
1 167 906
4 414 431

188 512
290 906
36 896
54
149 788
666 156
2 898 333

19

90
755 720
755 810
241 537
997 347

60
404 770
404 830
124 838
529 668

53 637
46 183
4 460
2 758 232
0
7 934
2 870 446

79 755
30 006
4 536
1 224 794
641 390
356
1 980 837

39 742
4 018
248 110
32 242
84 652
8 908
128 966
546 638

55 757
6 563
148 108
12 583
53 106
1 513
110 198
387 828

Sum forpliktelser

3 417 084

2 368 665

Sum egenkapital og forpliktelser

4 414 431

2 898 333

Eiendeler
Utsatt skattefordel
Goodwill
Andre immaterielle eiendeler
Eiendom, anlegg og utstyr
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Derivater
Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og forpliktelser
Aksjekapital
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Garantiforpliktelse
Gjeld til kredittinstitusjoner
Ansvarlig lån
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktige forpliktelser

4, 11
14
23
7, 8
8

Gjeld til kredittinstitusjoner
Derivater
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Garantiforpliktelse
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktige forpliktelser

7, 8
7
14
23
24

31. desember 2018
Oslo, 25. juni 2019

Mikael Aro
Styreleder

Joachim Espen
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Pernille Stafford-Bugge

Kristine Landmark
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Kontantstrømoppstilling – Konsern
NOK 1 000

Oppstilling av endringer i egenkapitalen – Konsern
Noter

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2017

84 236

61 583

88 864

52 637

6 786

1 846

Urealiserte valutakursdifferanser

116 590

45 877

Gevinst ved salg av aksjer

(39 955)

Gevinst ved salg av varige driftsmidler

(19 415)

Operasjonelle aktiviteter
Resultat før skatt *)
Ordinære avskrivninger

6, 12

Amortisering

6

Endring andre tidsavgrensninger
Periodens betalte skatter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før
endringer i arbeidskapital

14

NOK 1 000
Egenkapital pr. 01.01.2017

5 493

(33 643)

(23 018)

246 939

144 418

Annen
innskutt EK
60

404 770

Omregningsdifferanser
1 704

Årets resultat
Aktuarielle endringer pensjoner
60

404 770

(8 857)

Emisjon

se note 19

30

Tilbakebetaling av innbetalt kapital

(17 245)

17 590

Endring fordringer

(37 053)

13 064

Endring leverandørgjeld

19 356

(14 952)

Endring øvrig kortsiktig gjeld

13 718

47 672

225 715

207 792

73 162

(233 955)

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Egenkapital pr. 31.12.18
1)

82 268

487 098

41 712

41 712

41 712

11 419

11 419

(10 561)

(10 561)

133 695

124 838

529 668

50 687

50 687

50 687

724 600

0

724 630

0

(373 650)

14 318

Omregningsdifferanser

Endring varelager

Sum
EK

(373 650)

Aktuarielle endringer pensjoner
Kontantstrøm fra endringer i arbeidskapitalen

Sum annen
EK

80 564

(10 561)

Årets resultat
1)

Annen
EK

11 419

Omregningsdifferanser
Egenkapital pr. 31.12.17

43 475

Aksjekapital

51 694
90

755 720

42 837

198 700

14 318

14 318

51 694

51 694

241 537

997 347

Kapitalforhøyelsen ble vedtatt på selskapets generalforsamling den 25.04.18 og registrert i foretaksregisteret den 02.06.18.

Noter – Konsern

Investeringsaktiviteter
Kontantstøm ved kjøp av virksomhet

3

Kjøp av immaterielle eiendeler

(684)

Kjøp av varige driftsmidler

12

Kjøp av finansielle eiendeler

(93 992)

(34 603)

(665)

Balanseførte utviklingsutgifter

6

Salg av aksjer

(24 652)

(8 581)

45 494

Salg av varige driftsmidler

47 768

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

46 431

(277 139)

Finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved økning av langsiktig gjeld

8

1 506 307

191 400

Nedbetaling av langsiktig gjeld

8

(485 896)

(104 355)

Nedbetaling av ansvarlig lån

8

(667 555)

Tilbakebetaling av innbetalt kapital

19

(373 650)
(20 794)

87 045

Netto endring i kontanter og bankinnskudd
Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved årets
begynnelse
Valutakursdifferanser i likvide midler

251 352

17 698

149 788

127 988

5 431

4 102

Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved årets slutt

406 571

149 788

Kontanter balanseført som bankinnskudd

406 571

149 788

1 755

694

80 889

49 638

Beløpet inkluderer:

Renteinnbetalinger
Renteutbetalinger

Årsregnskap

BASISPRINSIPPER
Konsernregnskapet til Flokk Holding for regnskapsåret 2018 er avlagt i samsvar med IFRS og
fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board som er vedtatt av EU.
Konsernet presenterer årsregnskapet i NOK, som også er morselskapets funksjonelle
valuta. Alle tall er oppgitt i NOK tusen om ikke annet er spesifisert. Regnskapet har blitt
utarbeidet på historisk kost basis, med unntak av finansielle instrumenter som er vurdert til
virkelig verdi.
ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER OG NOTEOPPLYSNINGER
IMPLEMENTERT MED EFFEKT FRA 1.1.2018.
Standarder og fortolkninger implementert med effekt fra 1. januar 2018 hadde følgende
påvirkning på Flokks konsernregnskap:
IFRS9 – Finansielle instrumenter
Standarden erstatter IAS 39 Finansielle instrumenter, innregning og måling. Konsernet har ikke
sikringsbokføring og implementeringen har hatt begrenset effekt på klassifisering og måling av
konsernets finansielle eiendeler.

Av urealiserte valutakursdifferanser inngår et tap på urealiserte terminkontrakter på TNOK 2 490 (TNOK 6 447).

Årsrapport 2018

Flokk Holding AS og dets datterselskaper (konsernet) utvikler, produserer og distribuerer
sitteløsninger for kontormarkedet gjennom uavhengige kjeder, importører og forhandlere.
Morsselskapet, Flokk Holding AS er registret i Norge og har hovedkontor på Majorstuen i
Oslo.
Konsernet har produksjonsanlegg i Norge (Røros), Sverige (Nässjö, Tibro og
Hunnebostrand), Nederland (Zwolle), Sveits (Koblenz) og Polen (Turek). Konsernet selger
sine produkter hovedsakelig i Europa. En oversikt over konsernets selskaper finnes
i note 18. Konsernspiss er Spinnaker Holdco S.à r.l (tidligere Triton IV No.10 S.à r.l.).
Konsernregnskapet ble vedtatt av styret i Flokk Holding AS den 25.06.2019.

Note 2 – Regnskapsprinsipper

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

*)

Note 1 – Generell informasjon
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IFRS15 Inntekter fra kontrakt med kunder.
Beholdningen av varer i arbeid er bestillinger ihht standard spesifikasjoner og kan fritt
omsettes. Inntekter fra salg av varer resultatføres ved kontrollovergang, i de fleste tilfeller
ved utlevering fra produksjonen. Varer selges med standard produktgaranti. Det gis
ikke volumrabatter eller provisjoner som kunne medføre behov for inntektsjustering.
Implementeringen av IFRS15 har ikke hatt noen effekt på regnskapsoppstillingen eller noter.

nedskrivninger. Anskaffelseskosten inkluderer utgifter direkte knyttet til anskaffelsen
av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller
balanseføres separat når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte
konsernet og utgiften kan måles pålitelig. Reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over
resultatet i den perioden utgiften pådras.
Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir forskjellen mellom vederlaget og eiendelens
balanseførte verdi resultatført. Avskrivninger er beregnet ved bruk av lineær metode over
følgende tidsperiode:
⚪⚪ Bygninger og annen fast eiendom 10-25 år
⚪⚪ Maskiner og anlegg 6-8 år
⚪⚪ Driftsløsøre, inventar og biler 3-10 år
Avskrivningsperiode og –metode samt utrangeringsverdi blir vurdert årlig for å
sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til
driftsmiddelet.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Konsernregnskapet inkluderer Flokk Holding AS og selskaper der Flokk Holding AS har
bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom
eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Datterselskaper blir konsolidert
fra det tidspunktet kontroll er overført til konsernet og utelatt fra konsolideringen når slik
kontroll opphører.
Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste
og urealiserte gevinster og tap er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet under
forutsetning om ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser
under like omstendigheter. Alle selskaper følger samme regnskapsår.
Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak
benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Ved
omregning til presentasjonsvaluta blir balansen omregnet til balansedagens kurs, mens
resultatregnskapet omregnes med gjennomsnittlig valutakurs for regnskapsperioden.
Valutakursdifferanser som oppstår som følge av dette blir inkludert i omregningsdifferanser i
egenkapitalen. Vesentlige enkelttransaksjoner omregnes separat til dagskurs.

IMMATERIELLE EIENDELER
Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det kan påvises sannsynlige fremtidige
økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen som eies av konsernet
og eiendelens kostpris kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler knyttet til
virksomhetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi. Den påfølgende måling
baseres på kostpris fratrukket avskrivning og nedskrivning. Måling av gjenvinnbart beløp
gjøres årlig for immaterielle eiendeler med ubestemt levetid, goodwill og balanseførte
utviklingskostnader.
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over eiendelens levetid og
testes ved indikasjon på verdifall. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert
økonomisk levetid. Avskrivningsestimat og avskrivningsmetode blir hvert år vurdert med
bakgrunn i de økonomiske realiteter som ligger til grunn.

BRUK AV SKJØNN OG ESTIMATER
Utarbeidelse av konsernregnskapet i tråd med IFRS krever i mange tilfeller bruk av estimater
og skjønn utarbeidet av ledelsen. Estimater bygget på historikk og skjønn baseres i det
aller vesentligste på ledelsens kunnskaper om markedet og forskjellige indikatorer. Noen
regnskapsprinsipper ansees for å være spesielt viktige for selskapets økonomiske stilling,
fordi de krever en stor grad av skjønn og estimater. Disse vil typisk være:
⚪⚪ Nedskrivningsvurdering av goodwill (se note 6)
⚪⚪ Vurdering av pensjonsgjeld (se note 11)
⚪⚪ Utsatt skatt (se note 14)

GOODWILL
Goodwill er identifisert som det overskytende av virksomhetssammenslutningens
anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets netto virkelig verdi
av de identifiserbare eiendelene, forpliktelsene og betingede forpliktelser
på overtakelsestidspunktet. En stor del av de merverdier som er betalt ved
virksomhetssammenslåinger er henført til goodwill. Konsernet har gjennom flere
oppkjøp skaffet en høy bransjespesifikk kompetanse, i alle deler av verdikjeden. Denne
kompetansen gir marginer som også i fremtiden vil gi konsernet et konkurransefortrinn og
marginer som er over gjennomsnittet for bransjen.
Goodwill generer ikke kontantstrømmer uavhengig av andre eiendeler eller grupper
av eiendeler. Goodwill tilordnes den kontantstrømgenerende enhet som forventes å dra
fordel av synergieffektene ved virksomhetssammenslutningen. En kontantstrømgenerende
enhet er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som generer inngående
kontantstrømmer og som i all vesentlighet er uavhengig av inngående kontantstrømmer
fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. Konsernet har tilordnet goodwill til 4
kontantstrømgenerende enheter som hver har en selvstendig verdikjede. Hver av disse
enhetene representerer en del av konsernets virksomhet som kan skilles ut og operere
som en egen virksomhet adskilt fra konsernets øvrige virksomheter.
Goodwill avskrives ikke, men testes for nedskrivning en gang pr. år og oftere hvis
det foreligger indikasjoner på verdifall. Nedskrivning vurderes ved å sammenligne
gjenvinnbart beløp pr. kontantstrømgenererende enhet med balanseført verdi. Er
gjenvinnbart beløp pr. kontantstrømgenerende enhet lavere enn balanseført verdi,
nedskrives eiendelen over resultatet. Ved beregning av fremtidig kontantstrøm er det tatt
hensyn til forventet markedsutvikling og forventet generell prisutvikling for konsernets
produkter i de aktuelle markedene. Historisk nedskrevet beløp blir ikke reversert.
Konsernets goodwill er knyttet til kjøp gjort i perioden 2014-2018. En spesifikasjon av
goodwill fremgår av note 6.

SEGMENTINFORMASJON
Et driftssegment er en del av virksomheten som generer driftsinntekter og pådrar seg
kostnader, og hvor driftsresultatet til segmentet gjennomgås regelmessig av ledelsen for at
denne skal avgjøre hvilke ressurser som skal fordeles til segmentet. Et rapporteringspliktig
segment er en samling driftssegmenter med like økonomiske kjennetegn. Konsernet
leverer produkter under merkevarene HÅG, RH, RBM, BMA, Giroflex, Offecct, Malmstolen
og Profim innenfor 4 segmenter, Integrert virksomhet, Malmstolen, Offecct og Profim.
Dette er segmenter hvor risiko og avkastning i de ulike markedene er vesentlig forskjellig
og hvor ledelsen regelmessig mottar detaljert finansiell informasjon som legges til grunn
ved allokering av ressurser. Segmentrapporteringen fremgår av note 5.
VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING
Overtakelsesmetoden er brukt ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger.
Ved oppkjøp av nye virksomheter og selskaper må kostpris fordeles på identifiserbare
eiendeler og gjeld basert på anslått virkelig verdi. Oppkjøpsutgifter kostnadsføres.
Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: Eiendeler som ytes som vederlag
ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring
av kontroll. Merverdier ved anskaffelsen utover virkelig verdi for netto eiendeler i den
anskaffede virksomheten verdsatt på overtakelsestidspunktet, er klassifisert som
goodwill. Hvis anskaffelseskost er mindre enn netto eiendeler resultatføres differansen
over resultatet ved oppkjøpstidspunktet.
VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og
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FORSKNING OG UTVIKLING (INTERNT OPPARBEIDET)
Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet
til utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er
teknisk og kommersielt gjennomførbar og konsernet har tilstrekkelig ressurser til
å ferdigstille utviklingen. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader,
direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare fellesutgifter. Balanseførte
utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og
nedskrivninger. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelens
estimerte brukstid fra det tidspunktet eiendelen er tilgjengelig for bruk.

EGENKAPITAL
Aksjekapital
Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter direkte knyttet til utstedelse av
nye aksjer, eller opsjoner med fradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i
egenkapitalen.
Omregningsdifferanser
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet.
Pengeposter (gjeld eller fordring) i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell
valuta ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk
kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til funksjonell valuta ved å benytte
valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi
uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet.
Valutakursendringer resultatføres løpende under finansinntekter og -kostnader med
unntak av valutakursendringer på lån i utenlandsk valuta som er utpekt som effektiv
sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk enhet, eller pengeposter som anses som
en del av nettoinvesteringen. Disse valutakursendringene innregnes som en del av øvrige
resultatelementer. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres
akkumulert valutakursdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller
tapet ved avhendelsen er regnskapsført. Konsernet har i 2017 og 2018 ikke hatt sikring av
nettoinvestering.

ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER
Konsernet har balanseført kundekontrakter. Kunde kontraktene er ervervet i forbindelse
med konsernets etablering av eget datterselskap i Sveits. Andre immaterielle eiendeler
inneholder også varemerke som er ervervet i forbindelse med kjøp at Profim i Polen. Andre
immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.
FINANSIELLE INSTRUMENTER OG LÅN
Sikring av valutaeksponering knyttet til konsernets drift foretas løpende ved at forventet
netto kontantstrømmer i valuta knyttet til driftsrelaterte forhold terminsikres, dog kun for
en begrenset tidshorisont og kun i den grad det anses å foreligge sikkerhet for at disse
forventede kontantstrømmer blir realisert. Måten selskapet utnytter valutaderivatene
kvalifiserer ikke til sikringsbokføring og er en finansiell sikring hvor urealisert gevinst
og tap ved verdiendringer resultatføres som finansinntekter og finanskostnader og
balanseføres til virkelig verdi. Konsernet har derfor ikke sikringsbokføring. Realiserte
gevinster eller tap på valutaterminkontrakter klassifiseres som salg i oppstilling over
totalresultatet.
Kundefordringer er vurdert til amortisert kost. Ved første gangs innregning måles
kundefordringer til transaksjonspris. Avsetning blir gjort ved å benytte en forenklet
metode for forventet kredittap som fastsettes basert på individuelle kundevurderinger.
Kontanter og bankinnskudd er vurdert til virkelig verdi pr. 31.12. For beholdninger i
utenlandsk valuta er kursen pr. 31.12 lagt til grunn for verdsetting. Konsernet har etablert
konsernkontosystem hvor Flokk Holding AS iht. avtalen er konsernkontoinnehaver, mens
øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere. Banken kan avregne et hvert trekk
og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende
mellom banken og Flokk Holding AS. Konsernet nettofører saldoen på de konti som inngår
i konsernkontosystemet.
Lån er regnskapsført til opprinnelig lånebeløp. Lånekostnader er aktivert og fordeles
over resultatet i tråd med lånets nedbetalingstid. Lånene blir regnskapsført til amortisert
kost ved bruk av effektiv rente, hvor forskjellen mellom netto proveny og innløsningsverdi
blir resultatført over låneperioden.

SKATT
Skattekostnad består av periodeskatt (betalbar skatt) og endring i utsatt skatt og/
eller utsatt skattefordel. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom
regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av goodwill fra
virksomhetssammenslutning.
Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha
tilstrekkelige skattemessige overskudd til å nyttiggjøre eiendelen. På hver balansedato
foretar konsernet en gjennomgang av utsatt skattefordel og dets regnskapsførte verdi.
Konsernet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det
har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av denne fordelen. Likeledes vil konsernet
redusere den utsatte skattefordelen i den grad konsernet ikke lenger kan nyttiggjøre seg
av den.
Utsatt skattefordel/utsatt skatt er målt basert på vedtatt fremtidig skattesats til de
selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller og er regnskapsført
uavhengig av når forskjellene vil reverseres. Utsatt skattefordel/utsatt skatt føres opp til
nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i
balansen. Betalbar skatt, utsatt skattefordel og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot
egenkapitalen i den grad dette relaterer seg til forhold som er regnskapsført direkte mot
egenkapitalen.

VARELAGER
Varelager, inkludert arbeid under utførelse, er regnskapsført til det laveste av kostpris og
netto salgspris. Netto salgspris er vurdert som markedspris ved normal drift fratrukket
kostnader ved ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Kostnader er fastsatt ved
bruk av FIFO-metoden. Bearbeidet varelager inkluderer variable kostnader og faste
kostnader som kan allokeres til varer basert på normal kapasitet. Ukurant varelager blir
fullt ut nedskrevet.

AVSETNING TIL FORPLIKTELSER
Avsetninger regnskapsføres når konsernet har en eksisterende forpliktelse som følge av en
tidligere hendelse og at det er sannsynlig at konsernet må gjøre opp forpliktelsen, samt at
det eksisterer et pålitelig estimat av forpliktelsen.
GARANTIFORPLIKTELSE
Avsetning knyttet til garantiarbeid for avsluttet salg vurderes til antatt kostnad for
slikt arbeid. Estimatet beregnes med utgangspunkt i historiske tall for servicearbeid
og garantireparasjoner. Bokført garantiavsetning tilsvarer et estimat på de fremtidige
kostnader som konsernet forventer å ha av slike reparasjoner på allerede avsluttet
salg. De forpliktelsene som basert på historiske data forventes å påløpe innen et år
klassifiseres som kortsiktige forpliktelser, mens de som forventes å påløpe utover et år
klassifiseres som langsiktige forpliktelser i balansen. Løpende garantikostnad knyttet til
reparasjoner resultatføres som varekostnad mens servicearbeid resultatføres som andre
driftskostnader i resultatregnskapet.

UKURANS
Varelageret vurderes for ukurans. Ukurans oppstår når varebeholdningen inneholder
defekte komponenter eller komponenter til produkter som ikke lenger er i salg og som
dermed ikke representerer noen verdi for konsernet. Avsetning for ukurans blir reversert i
de tilfeller hvor komponentene likevel lar seg benytte i produksjonen. I motsatt fall blir de
destruert (benyttet avsetning ref. note 15).
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.
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PENSJONER
Konsernets selskaper har pensjonsordninger som omfatter alle ansatte. Kostnadene
knyttet til pensjonsavtalene fremkommer som lønnskostnader i regnskapet. Konsernets
ansatte er medlemmer av kollektive innskuddsordninger. Premie til innskuddsordningene
kostnadsføres løpende. Ansatte i Sveits samt noen ansatte i Norge som er delvis uføre
har ytelsespensjon. Kostnadene knyttet til disse ordningene er basert på en lineær
framskrivning av pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved
opptjeningspunktet. En lineær opptjeningsmodell fordeler de fremtidige akkumulerte
forpliktelser lineært over opptjeningsperioden, og anser de ansattes opptjente
pensjonsrettigheter i perioden som en pensjonskostnad. Eventuell innføring av en ny
eller endring i eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordninger medfører endringer
i pensjonsforpliktelsen. Innføringen av nye ordninger eller endringer i eksisterende
ordninger som forekommer med tilbakevirkende kraft og som medfører at de ansatte
umiddelbart har opptjent en fripolise (eller en endret fripolise) resultatføres umiddelbart.
Effekten av ikke opptjente pensjonsytelser blir fordelt over gjenværende gjennomsnittlig
opptjeningstid.
For innskuddsplaner er det foretatt betaling til forsikringsselskap. Når innskuddet er betalt
er det ikke ytterligere betalingsforpliktelser. Utbetalinger knyttet til innskuddsplanene er
bokført som kostnad i den perioden tilskuddet relaterer seg til. AFP er en ytelsesbasert
multi-employer plan hvor finansieringsandelen knyttet til premien innregnes som
innskuddsordning. Egenandel knyttet til ordningen kostnadsføres fortløpende.
Opptjeningsperioden er sammenfallende med ansettelsesperioden. For ytelsesordninger
oppstår det årlig avvik mellom estimert og faktisk avkastning på pensjonsmidlene og
mellom estimerte og faktiske pensjonsforpliktelser, såkalt estimatavvik. Dette skyldes
blant annet avvik og endringer i forutsetningene. Estimatavvik føres som andre inntekter
og kostnader i totalresultatet i det året det oppstår. Planendringer resultatføres med en
gang, med mindre endringen er betinget av at de ansatte blir værende i foretaket. I det
siste tilfellet amortiseres endringen over gjenværende opptjeningstid.

relaterer seg til en balanseført eiendel, presenteres tilskuddet som en reduksjon av
eiendelen og resultatføres over eiendelens brukstid som reduksjon av avskrivninger.
NÆRSTÅENDE PARTER
Konsernets selskaper har transaksjoner med nærstående parter. Dette er i all hovedsak
kjøp og salg av konsernets produkter, samt administrative tjenester. Disse transaksjonene er
priset med samme vilkår som om de hadde vært mellom uavhengige parter.
ENDRINGER I STANDARDER OG FORTOLKNINGER
MED FREMTIDIG IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT
Standardene og fortolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av
konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid, er oppgitt under.
Konsernet vil implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet.
IFRS 16 LEASES / IFRS 16 LEIEKONTRAKTER
(UOFFISIELL NORSK OVERSETTELSE)
IASB har hatt et fellesprosjekt med FASB med det formål å utarbeide en ny
leasingstandard. IFRS 16 Leases erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler,
IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og
opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager)
og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og
forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens
prinsipper. For utleier viderefører IFRS 16 i det alt vesentlige eksisterende prinsipper
i IAS 17. I tråd med dette skal en utleier fortsette å klassifisere sine leieavtaler som
operasjonelle eller finansielle leieavtaler, og regnskapsføre disse to typene leieavtaler
forskjellig.
Standarden vil ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2019 og skal implementeres
enten ved bruk av full retrospektiv eller modifisert retrospektiv metode. IFRS 16 vil
påvirke konsernets finansielle eiendeler, og – forpliktelser. Konsernets selskaper leier i all
hovedsak kontorlokaler og en balanseføring av leierettighetene og leieforpliktelsene vil få
en betydelig innvirkning på selskapets balanse. I resultatoppstillingen vil leiekostnadene
klassifiseres delvis som avskrivninger og delvis som rentekostnader. Basert på de
leiekontrakter som konsernet har inngått 31.12.2018 og som løper mer enn 1 år vil
implementeringen av IFRS16 ha følgende effekt på konsernets resultat og balanse i 2019:

LEIEAVTALER
Leasing av eiendeler der utleier beholder det vesentligste av risiko og kontroll klassifiseres
som operasjonell leasing. Andre leieavtaler behandles som finansielle leasing. Konsernet
har kun operasjonelle leasingavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad og
resultatføres over kontraktsperioden.

NOK 1000

INNTEKTSFØRING
Inntekter regnskapsføres til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for
merverdiavgift og rabatter. Konserninternt salg elimineres. Inntekt regnskapsføres når
inntekten kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordeler knyttet til
transaksjonen vil tilflyte konsernet og spesielle kriterier som er nevnt under er oppfylt. Salg
vurderes ikke å kunne måles pålitelig før alle betingelser knyttet til salget er innfridd.

per 01.01.2019

per 31.12.2019

Finansiell stilling
Leasingforpliktelser

69 656

36 385

Leierettigheter

69 656

36 666

Totalresultat

SALG AV VARER
Konsernet selger sittemøbler gjennom uavhengige kjeder, forhandlere og importører. Inntekt
fra salg av varer resultatføres ved kontrollovergang og konsernet ikke lenger har bruksrett
eller kontroll knyttet til disse varene. I de aller fleste tilfeller skjer dette ved utlevering
fra produksjonen. Produktene selges ofte med rabatter og returrett ved defekter. Salg
regnskapsføres basert på avtalt pris med fradrag for eventuelle rabatter.

Avskrivninger
Rentekostnader
Sum avskrivninger og rentekostnader

34 019
1 566
35 585

Effekten av implementeringen er beregnet ved bruk av flat diskonteringsrente på 3%.
Konsernet vil implementere standardene basert på modifisert retrospektiv metode.
Konsernets totale leiekostnader på operasjonelle leieavtaler fremgår av note 22.

FRAKTINNTEKTER
Konsernet har fraktinntekter. Fraktinntektene er knyttet til transport av varer og
inntektsføres ved levering av varer.
OFFENTLIG TILSKUDD
Offentlig tilskudd regnskapsføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at
tilskuddet vil bli mottatt og at konsernet vil oppfylle kriteriene som er knyttet til tilskuddet.
Offentlige tilskudd knyttet til kostnader resultatføres som kostnadsreduksjon i den perioden
som gir best sammenstilling med kostnadene de er ment å kompensere. Når tilskuddet
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Note 3 – Virksomhetsoverdragelse

Den identifiserte goodwillen er knyttet til forventede fremtidige synergier fra
virksomheten, identifisert i oppkjøpsanalysen. Det har ikke vært hendelser i perioden
01.05.2018 – 31.12.2018 som har redusert denne merverdien. Bokført goodwill er
allokert til den kontantgenerende enheten Profim. Det er ikke forventet at goodwill vil være
skattemessig fradragsberettiget for konsernet.
Profim har bidratt med TNOK 716 362 til konsernets driftsinntekter og TNOK 69 771
til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden 01.05.2018 – 31.12.2018.

KJØP I 2018
Profim
26. april 2018 ble 100% av aksjene i Profim Sp. Z o o (Profim) ervervet av Flokk AS
gjennom et tingsinnskudd fra Spinnaker Bidco Sarl (Bidco). Aksjene ble først ervervet av
Bidco gjennom en byttehandel med aksjer (share deal). Eierne av Profim, Innova, mottok
aksjer i Bidco tilsvarende verdien av Profim aksjene. Profim aksjene ble deretter overført
til Flokk AS gjennom et tingsinnskudd via Flokk Holding II AS og Flokk Holding AS. Det
ble utstedt 249 872 nye aksjer i Flokk AS som betaling for aksjene i Profim. Aksjene ble
verdsatt gjennom en due diligence hvor bytteforholdet ble vurdert basert på virkelig verdi.
Virkelig verdi ble estimert ved bruk av EBITA multiplikator.
Da transaksjonen var gjennomført var aksjene i Profim 100 % eiet av Flokk AS, Flokk
AS var 100 % eiet av Flokk Holding AS. Flokk kontrollerer 100 % av de stemmeberettigede
aksjene i Profim.
Profim utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer merkevaren Profim og
er lokalisert i Turek, Polen. I tillegg til egen merkevare har Profim inntekter gjennom
kontraktproduksjon. Selskapet har en bred portefølje med produkter innenfor kontorstoler
og soft seating. Selskapet har sitt hovedmarked i Polen.
Virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i Profim ved tidspunkt for oppkjøp
var som følger:
NOK 1 000

KJØP I 2017
Malmstolen
Den 01.01.2017 kjøpte Flokk Holding AB 100 % av aksjene i Malmstolen AB, Sverige.
Malmstolen har hovedkontor i Stenungsund mens produksjonen foregår i egne
fabrikklokaler i Hunnebostrand. Avtalt kjøpesum var TNOK 63 642 som inkluderer
tilleggskjøpesum (Earn-out) basert på selskapets økonomiske resultat for perioden 2017
og 2018. Forventet tilleggskjøpesum er avsatt i regnskapet for 2017 og 2018.
Malmstolen AB hadde på kjøpstidspunktet følgende hel- og deleide selskaper:
Selskap				Land		Eierandel
Malmstolen Produktion AB		
Sverige		
100%
Malmstolen produserer, markedsfører og distribuerer merkevaren Malmstolen med fokus
på ergonomi. Selskapets hovedmarked er Sverige.
Kjøpet ble gjennomført mot kontant vederlag. Etter kjøpet har Flokk Holding AB 100 % av
stemmeberettigede aksjer begge selskaper.
Virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i Malmstolen AB med
datterselskaper ved tidspunkt for oppkjøp var som følger:

Virkelig Verdi

Immaterielle anleggsmidler

207 195

Materielle anleggsmidler

281 585

Finansielle anleggsmidler

7 221

Varelager

109 200

Kundefordringer

114 976

Øvrige fordringer

NOK 1 000

5 483

Bankinnskudd

73 163

Sum eiendeler

798 822

Utsatt skatt

4 369

Langsiktig gjeld

190

Leverandørgjeld

514 055

Kortsiktig gjeld

48 777

Betalbar skatt
Sum gjeld

569 561

Netto eiendeler

229 261

Verdi på utstedte aksjer

724 630

Goodwill

495 369

Materielle anleggsmidler

7 447

Finansielle anleggsmidler

20

Varelager

6 723

Kundefordringer

7 462

Øvrige fordringer

1 598

Bankinnskudd

7 434

Sum eiendeler

2 170

Virkelig Verdi

30 685

Utsatt skatt

2 692

Langsiktig gjeld

4 277

Kortsiktig gjeld
Sum gjeld

7 166
14 134

Netto eiendeler

16 551

Goodwill

47 092

Kjøpesum

63 642

Kontantstrømmene fra Profim er i PLN, Goodwill pr 31.12. er omregnet til gjeldende
sluttkurs. Bokført goodwill pr. 31.12. utgjør TNOK 499 646.
Transaksjonskostnaden ved kjøpet utgjorde TNOK 3 934 og er resultatført i perioden.

Kontantstrømmene fra Malmstolen er i SEK, Goodwill pr 31.12. er omregnet til gjeldende
sluttkurs. Bokført goodwill pr 31.12. utgjør TNOK 48 761.
Transaksjonskostnaden ved kjøpet utgjorde TNOK 856 og er resultatført i perioden.

Kjøpet hadde følgende kontantpåvirkning:

Kjøpet hadde følgende kontantpåvirkning:

Kontantbeholdning i Profim

Kontantbeholdning i Malmstolen

73 163

Kjøpesum utbetalt i 2018
Netto kontantstrøm
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Den identifiserte goodwillen er knyttet til forventede fremtidige synergier fra
virksomheten, identifisert i oppkjøpsanalysen. Det har ikke vært hendelser i perioden
01.01.2017 – 31.12.2018 som har redusert denne merverdien. Bokført goodwill er
allokert til den kontantgenerende enheten Malmstolen. Det er ikke forventet at goodwill vil
være skattemessig fradragsberettiget for konsernet.
Malmstolen har bidratt med TNOK 58 920 (55 308) til konsernets driftsinntekter og
TNOK 10 054 ( 6 759) til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden 01.01.2018 –
31.12.2018. (01.01.2017 – 31.12.2017).

Kjøpet hadde følgende kontantpåvirkning:
Kontantbeholdning i Offecct

Giroflex produserer, markedsfører og distribuerer merkevaren Giroflex med fokus på
ergonomiske sitteløsnininger. Distribusjon skjer gjennom egne datterselskaper i Sveits,
Tyskland, Belgia og Nederland. Selskapet i Frankrike er sovende.
Espisa AG produserer et varierende utvalg av plastkomponenter hvorav ca. 50 % er
underleveranser til Giroflex. Kjøpet ble gjennomført mot kontant vederlag. Etter kjøpet har
Flokk AS 100 % av stemmeberettigede aksjer i alle selskaper.
Virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i Giroflex med datterselskaper ved
tidspunkt for oppkjøp var som følger:

Virkelig Verdi
2 608
38 756

Varelager

22 113

Kundefordringer

15 971

Øvrige fordringer

5 282

Bankinnskudd

7 422

Sum eiendeler

NOK 1 000
Immaterielle anleggsmidler
Materielle anleggsmidler

92 152

Utsatt skatt

4 581

Langsiktig gjeld

23 559

Kortsiktig gjeld

23 927

Betalbar skatt

(1 813)

Sum gjeld

50 253

Netto eiendeler

41 899

Goodwill

53 072

Kjøpesum

94 971

(87 548)

Giroflex Holding AG hadde på kjøpstidspunktet følgende hel- og deleide selskaper:
Selskap				Land		Eierandel
Stoll Giroflex AG			Sveits		100%
Espisa AG			Sveits		100%
Giroflex SA			Belgia		100%
Girflex GmbH			Tyskland		100%
Giroflex Nederland B.V.		
Nederland
100%
Giroflex France Sarl		
Frankrike
100%

Offecct produserer, markedsfører og distribuerer merkevaren Offecct som har et bredt
utvalg av møbler innenfor segmentet åpent kontorlandskap og offentlige møteplasser.
Selskapets hovedmarked er Sverige med noe eksport innenfor Europa.
Facctory AB er et selskap som lager tilpassede møbelprodukter innenfor samme segment,
men hovedsakelig til større prosjekter.
Offecct Design AB er et selskap som eier patenter og royalty på merkevaren Offecct.
Kjøpet ble gjennomført mot kontant vederlag. Etter kjøpet har Flokk Holding AB 100 % av
stemmeberettigede aksjer alle selskaper.
Virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i Offecct med datterselskaper ved
tidspunkt for oppkjøp og var som følger:

Materielle anleggsmidler

Netto kontantstrøm

Giroflex
Den 01.07.2017 kjøpte Flokk AS 100 % av aksjene i Giroflex Holding AG, Sveits. Giroflex
har hovedkontor i Koblenz hvor produksjonen av selskapets produkter også foregår. Avtalt
kjøpesum var TNOK 175 130. Det ble ikke avtalt noen tillegg til kjøpesummen.

Offecct AB hadde på kjøpstidspunktet følgende hel- og deleide selskaper:
Selskap				Land		Eierandel
Facctory AB			Sverige		100%
Offecct Design AB		
Sverige		
100%

Immaterielle eiendeler

(94 971)

Den identifiserte goodwillen er knyttet til forventede fremtidige synergier fra
virksomheten, identifisert i oppkjøpsanalysen. Det har ikke vært hendelser i perioden
01.05.2017 – 31.12.2018 som har redusert denne merverdien. Bokført goodwill er
allokert til den kontantgenerende enheten Offecct. Det er ikke forventet at goodwill vil
være skattemessig fradragsberettiget for konsernet.
Offecct har bidratt med TNOK 130 910 (89 121) til konsernets driftsinntekter og
TNOK -4 574 (-2 303) til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden 01.01.2018 –
31.12.2018 (01.05.2017 – 31.12.2017).

Offecct
Den 01.05.2017 kjøpte Flokk Holding AB 100 % av aksjene i Offecct AB, Sverige. Offecct
har hovedkontor i Tibro. Produksjonen foregår i egne fabrikklokaler i Tibro. Avtalt
kjøpesum var TNOK 94 971. I tillegg til kjøpesum er det avtalt en tilleggskjøpesum (Earnout) basert på selskapets økonomiske resultat for perioden 2017 og 2018. Det er ikke
gjort avsetning for dette i regnskapet da det anses som lite sannsynlig at målene oppnås.

NOK 1 000

101 822
37 958
68 898

Kundefordringer

34 815

Øvrige fordringer

17 536

Sum eiendeler
Utsatt skatt

52 943
336 537
14 248

Langsiktig gjeld

101 609

Kortsiktig gjeld

41 930

Betalbar skatt

15 695

Sum gjeld

173 482

Netto eiendeler

163 056

Goodwill

52

22 566

Varelager

Kjøpesum

Årsregnskap

Virkelig Verdi

Finansielle anleggsmidler

Bankinnskudd

Kontantstrømmene fra Offecct er i SEK. Goodwill pr 31.12. er omregnet til gjeldende
sluttkurs. Bokført goodwill pr. 31.12. utgjør TNOK 54 682.
Transaksjonskostnaden ved kjøpet utgjorde TNOK 1 882 og er resultatført i perioden.
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12 074
175 130
53

Kontantstrømmene fra Giroflex er i CHF. Goodwill pr 31.12. er omregnet til gjeldende
sluttkurs. Bokført goodwill pr 31.12. utgjør TNOK 12 173.
Transaksjonskostnaden ved kjøpet utgjorde TNOK 8 516 og er resultatført i perioden.
Kjøpet hadde følgende kontantpåvirkning:
Den identifiserte goodwillen er knyttet til forventede fremtidige synergier fra
Kontantbeholdning i Giroflex
Kjøpesum utbetalt i 2017

IMMATERIELLE EIENDELER
Konsernets balanseførte goodwill vurderes årlig for nedskrivning. Ledelsen legger til
grunn vekstestimater ved framskrivning av kontantstrømmer. Vekstestimatene bygger på
ledelsens vurderinger av hvordan makroøkonomiske forhold, selskapets posisjon i markedet
og vekstambisjoner påvirker fremtidig vekst. De forutsetninger som er lagt til grunn ved
testing av goodwill er basert på estimater som er usikre. Selskapet har utvist forsiktighet
i framskrivingen av kontantstrømmer for å redusere usikkerheten i estimatene. Det er
gjennomført sensitivitetsanalyser på fremtidig inntjening og diskonteringsrente og disse
viser at det er en betydelig margin i forhold til bokførte verder. Historiske data og ledelsens
kunnskaper om markedene bygger opp under selskapets vurderinger. Virksomheten er i stor
grad påvirket av konjunkturene i hovedmarkedene. Dette gjelder særlig i Skandinavia og
Mellom-Europa. Goodwill er balanseført med MNOK 2 291 (1 794).

52 943
(175 130)

Fradrag for lån til aksjonær

18 890

Netto kontantstrøm

(103 297)

virksomheten, identifisert i oppkjøpsanalysen. Det har ikke vært hendelser i perioden
01.07.2017 – 31.12.2018 som har redusert denne merverdien. Det er ikke forventet at
goodwill vil være skattemessig fradragsberettiget for konsernet.
Giroflex har bidratt med TNOK 174 488 til konsernets driftsinntekter og TNOK 6 467
til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden 01.07.2017 – 31.12.2017.
I løpet av 2018 gjennomførte konsernet en restrukturering hvor alle selskapene i
Giroflex gruppen ble fusjonert med Flokk sine selskaper i respektive land. Det foreligger
derfor ikke noe tall på inntektsstrømmen fra Giroflex i 2018. Fusjonene ble gjennomført
med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet.

PENSJONSFORPLIKTELSE
Netto pensjonsforpliktelser er fastsatt basert på aktuarberegninger som bygger
på forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, fremtidig lønnsvekst,
pensjonsreguleringer, forventet avkastning på pensjonsmidler, samt demografiske
forhold om uførhet og dødelighet. Forutsetningene fastsettes basert på observerbare
markedspriser og historisk utvikling i selskapet og samfunnet forøvrig. Endringer i
forutsetningene kan ved store svingninger, spesielt i rentenivået, ha betydelige effekter på
den beregnede pensjonsforpliktelse/-kostnad. Netto pensjonsmidler er balanseført med
MNOK 53,6 (79,8).

SALG I 2018
I juli 2018 inngikk konsernet en avtale om salg av alle aksjene i selskapet Espisa AG (Espisa).
Espisa ble ervervet gjennom oppkjøpet av Giroflex i 2017. Selskapet har aldri vært en del av
Flokks kjernevirksomhet og ble solgt til en investorgruppe for TNOK 38 534. Konsernet har i
2018 bokført en gevinst knyttet til salget på TNOK 35 566. Espisa har bidratt med
TNOK 39 088 til konsernets resultat for skatt i perioden 01.01.2018 – 31.12.2018.

UTSATT SKATTEFORDEL
Usikkerhet eksisterer med hensyn til tolkning av komplekse skatteregler, endringer i
skattelovgivningen, og størrelse og tidspunkt for fremtidig skattbar inntekt. Gitt det store
omfanget av internasjonale forretningsforhold og den langsiktige natur og kompleksiteten
av eksisterende kontrakter, forskjeller mellom de faktiske resultater og de forutsetninger
som er gjort, eller fremtidige endringer i slike antakelser, kan det bli nødvendig med
fremtidig justeringer av skatteinntekter og -kostnader som allerede er registrert. Nærmere
om skatt er beskrevet i note 14.

PROFORMATALL
Proformatallene viser resultatregnskapet for 2017 og 2018 dersom de oppkjøpte
selskapene hadde inngått i konsernet f.o.m. 01.01.2017. Beløpene er omregnet til
gjennomsnittskurs.

Note 5 – Segmentinformasjon
NOK 1 000

2018

2017

Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

3 029 966
3 029 966

2 857 013
2 857 013

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Tap ved verdifall
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

1 231 576
768 176
87 717
12 994
562 716
2 663 180

1 145 558
734 783
101 514
5 576
569 097
2 556 528

366 786

300 486

Driftsresultat

For ledelsesformål er konsernet organisert i forretningsområder basert på grad av
integrering.
Ved oppkjøp av virksomheter bestemmes i hvor stor grad den oppkjøpte
virksomheten skal integreres med den eksisterende virksomheten. Det er lagt andre
rapporteringspliktige segmenter til grunn i 2018 enn det som følger av årsregnskapet
for 2017. Segmentene er endret i tråd med endret informasjon som går til ledelsen.
Sammenligningstall er omarbeidet. Ledelsrapporteringen legger til grunn at konsernet har
følgende rapporteringspliktige driftsegmenter:
INTEGRERTE BRANDS
Konsernet er en nisjeleverandør som utvikler, produserer og selger stoler til
arbeidsmiljøer. En stor andel av disse produktene består av multifunksjonelle arbeidstoler
med trinser. Kundestrukturen består av et stort antall forhandlere i alle hovedmarkene.
Utenfor hovedmarkene er det importører som kjøper direkte og igjen selger til forhandlere
og sluttkunder. Størrelsen på kundene varierer mye. Integrerte brands består av den delen
av konsernet som er helintegret, dvs den følges opp som en egen virksomhet med en felles
verdikjede. Integrert brands består av merkevarene HÅG, RH, RBM, BMA og Giroflex.

Profim proforma er inkludert i 2017 og 2018 tallene

Note 4 – Estimatusikkerhet
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet benyttes estimater og forutsetninger som har påvirket
verdsettelsen av eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle
forpliktelser. Disse estimatene bygger i stor grad på ledelsens subjektive vurderinger og
antakelser om fremtiden. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg.
Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger ny eller bedre informasjon. Selskapets
vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:
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MALMSTOLEN
Malmstolen produserer ergonomiske arbeidstoler fra en egen fabrikk i Sverige.
Virksomheten har egen ledelse og verdikjeden er helt adskilt og styres av en egen
organisasjon. Det er ingen kryssfunksjoner eller integrasjon med andre deler av konsernet.
Malmstolen består av merkevaren Malmstolen.
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OFFECCT OG PROFIM
Gjennom kjøpet av Offecct i 2017 og Profim i 2018 har Flokk fått et fotfeste innenfor et
forretningsområde med mye større bredde i produktporteføljen. Innenfor Soft Seating
utvikler, distribuerer og selger konsernet produkter til møblering av større flater, f.eks.
sofa, lydabsorberende vegger, lenestoler, benker og bord. Forretningsområdet leverer
også skreddesydde løsninger til store og små prosjekter. Produktene distribueres både
gjennom forhandlere og direkte til sluttkunder.
NOK 1 000
Per 31.12.2018
Driftsinntekter fra eksterne kunder
Driftsinntekter - konserninternt
Totale inntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Per 31.12.2017
Driftsinntekter fra eksterne kunder
Driftsinntekter - konserninternt
Totale inntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
1)
2)

Integrerte
brands

Malmstolen

1 817 715

58 920

Offecct 2)

129 818

1 817 715
1 570 646
247 069

58 920
48 726
10 194

129 818
130 802
(984)

1 585 512

55 309

89 121

1 585 512
1 377 304
208 208

55 309
48 671
6 637

89 121
89 047
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AVSTEMMING AV RESULTAT
NOK 1 000

Profim1)

Øvrig/
Elimineringer

716 362
716 362
646 964
69 398

0

0
0

2017

325 677
262 283
503 183
33 549
50 687

214 919
192 212
345 547
19 871
41 713

2018

2017

Inntekter fra eksterne kunder
Polen
Norge
Sverige
Danmark
Tyskland
Nederland
Belgia
Sveits
Frankrike
England
USA
Andre land
Totale inntekter

190 105
288 228
391 267
179 067
507 660
235 722
130 935
143 946
116 044
132 207
105 105
302 530
2 722 815

263 522
425 054
192 171
228 961
203 803
72 453
130 729
52 737
100 014
29 162
31 334
1 729 941

Fordeling av inntekter per merkevare
HÅG
RH
RBM
BMA
Giroflex
Malmstolen
Offecct
Profim
Sum inntekter fra merkevarene
Annet
Valutakontrakter
Total

753 747
413 913
108 295
222 060
320 130
58 919
130 907
716 362
2 724 333
(231)
(1 286)
2 722 816

2 718
1 729 941

286 749
90 846
121 649
1 373
4 986
5 169
721
52 561
1 079
2 891
293

82 925
106 569
2 347
4 869
7 788
520
93 447
1 443
3 041
658

258
36

383
4

568 610

303 995

Segmentresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Kostnad ved skatt
Konsernresultat
Konsolidert
GEOGRAFISK SEGMENT
2 722 815

0

2018

2 722 815
2 397 138
325 677

1 729 941
0
1 729 941
1 515 023
214 918

Profim inngår fra og med 1 mai 2018
Offecct inngår fra og med 1 mai 2017

ANDRE OPPLYSNINGER
Transaksjoner mellom de ulike segmentene er eliminert ved konsolideringen og inkludert
i kolonnen Øvrig/Elimineringer. Alle andre justeringer og elimineringer er del av den
detaljerte avstemmingen som presenteres over. Transaksjoner mellom segmentene er
basert på markedspriser.
De ulike driftssegmentenes driftsresultatet inkluderer inntekter og kostnader fra
transaksjoner med andre driftssegment i konsernet.
Justeringer og elimineringer
Finansposter og tap/gevinster på finansielle eiendeler allokeres ikke til individuelle
segmenter da de underliggende finansielle instrumenter styres på konsernnivå.
Tilsvarende gjelder periodeskatt og utsatt skatt.

NOK 1 000

Anleggsmidler
Polen
Norge
Sverige
Danmark
Tyskland
Nederland
Belgia
Sveits
Frankrike
England
Singapore
Hong Kong
Kina
Australia
USA
Totalt

Salg av varer
Leveringsforpliktelsen ansees vanligvis oppfylt ved levering av produktene. Kundene
har ingen returett. Normal kredittid er 30 dager etter levering, og noen kontrakter har
retrospektive volumrabatter. Inntekt innregnes på tidspunkt for levering kun for den delen
av vederlaget som konsernet til slutt er berettiget til. Det variable vederlaget revurderes på
slutten av hver rapporterinsperiode, innregnes når usikkerheten opphører, og estimeres
basert på forventningsverdimodellen.

714 393
392 664
108 043
193 205
174 488
55 309
89 121
1 727 223

Inkludert i anleggsmidler under geografisk segment er eiendom, anlegg og utstyr, og
investeringseiendom. Fordelingen er basert på selskapets lokalisering.
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Note 6 – Immaterielle eiendeler
NOK 1 000

Regnskapsført støtte i perioden har vært:
Goodwill

Andre
Immaterielle

Utvikling

NOK 1 000

Sum

Skattefunn eller lignende

Regnskapsåret 2017
Balanseført verdi pr 01.01.2017

1 675 293

Investering

65 272

3 089

8 581

Kjøp av virksomhet

8 581

112 238

24 363

8

136 609

6 158

1 895

(29)

8 024

(11 397)

(1 969)

(13 366)

1 793 689

88 714

1 099

1 883 502

1 793 689

169 552

13 323

1 976 564

(80 839)

(12 224)

(93 062)

Omregningsdifferanser
Periodens avskrivninger
Balanseført verdi 31.12.17

1 743 654

Pr. 31.12.2017
Anskaffelseskost
Akkumulerte amortiseringer og nedskrivninger

1 793 689

Omregningsdifferanser

992

Tilskudd EU

352

Sum
Kostnadsført forskning og utvikling i perioden

2 810

1 152

51 695

51 292

ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER
Andre immaterielle eiendeler inneholder kundekontrakter og varemerke som er ervervet
gjennom kjøpet av virksomheter. Avskrivning skjer lineært over 10 år.
GOODWILL
NOK 1 000

24 652

684

25 337

Scandinavian Business Seating Holding AB

524 928

499 646

7 659

204 865

712 170

Scandinavian Business Seating Holding AS

1 111 592

(2 574)

96

(2 583)

(5 061)

1 418

1 418

(14 200)

(7 424)

(21 624)

106 921

198 060

2 595 742

2 290 761

Kjøp i 2014:

Kjøp i 2015:
BMA Ergonomics BV

38 773

Kjøp i 2017:

Pr. 31.12.2018
2 290 761

Akkumulerte av- og nedskrivninger
Økonomisk levetid

474

1 883 502

Periodens avskrivninger

Anskaffelseskost

678

1 099

Reklassifisering
Balanseført verdi 31.12.18

161
1 305

88 714

Investering
Kjøp av virksomhet

2017

Norges forskningsråd

Goodwill fordelt pr. virksomhetskjøp

Regnskapsåret 2018
Balanseført verdi pr 01.01.2018

Opplæringstilskudd

2018

Ubegrenset

Gjenværende økonomisk levetid

Malmstolen AB

48 761

211 437

247 783

2 749 981

Offecct AB

54 888

(104 516)

(49 723)

(154 239)

Giroflex AG

12 173

6-10 år

10 år

1-9 år

8 år

Kjøp i 2018:
Profim Sp. Z.o.o.
Sum goodwill

Konsernet har ingen immaterielle eiendeler utover goodwill som har ubegrenset levetid.
Avskrivning av kundekontrakter og varemerke er presentert på egen linje i oppstilling av totalresultat med TNOK 6 786.

499 646
2 290 761

Konsernet har en samlet goodwill på TNOK 2 290 761. Goodwill er allokert i forbindelse
med kjøpstransaksjoner gjort i 2014, 2015, 2017 og 2018. Goodwill er identifisert som
det overskytende av totalt vederlag og det overtatte foretakets netto virkelig verdi av de
identifiserbare eiendelene, forpliktelsene og betingede forpliktelser på overtakelsestidspunktet.
Konsernet har for 2018 identifisert fire kontantstrømgenererende enheter. Flokk integrerte
brands som består av merkevarene HÅG, RH, RBM, BMA og Giroflex. Konsernet følger opp
utvikling, produksjon og distribusjon av disse merkevarene som som en enhet. Det gjøres
ingen henføring av kostnader til de ulike produktområdene. I tillegg har konsernet egne
kontantstrømmer fra merkevarene Malmstolen, Offecct og Profim.
Det er gjennomført nedskrivningstest på bokført goodwill. Bokført goodwill er
residualverdien ved virksomhetssammenslutninger. Goodwill testes ved å sammenligne
verdien av de neddiskonterte fremtidige kontantstrømmene og bokført verdi. Fremskrivning av
kontantstrømmene er basert på estimater som er forankret i selskapets og konsernledelsens
strategiplan for 2019 og ekstrapolering av denne for perioden 2020-2022. Det er benyttet en
konstant vekstrate for beregning av fremskrivningsperioden.

FORSKNING OG UTVIKLING
Konsernet driver eget forsknings- og utviklingsarbeid innenfor området sitteløsninger. Som
en del av dette arbeidet benyttes eksterne parter innenfor en rekke fagområder. Konsernet
har flere eksterne designere som jobber med produktutvikling. Godtgjørelse for dette
arbeidet vil i de fleste tilfeller tilfalle designer som en royalty av omsetningen på det enkelte
produktet. En ikke ubetydelig del av de totale utgiftene til FoU er derfor royalty av salget
som kostnadsføres det enkelte år. Utgifter påløpt i perioden og som tilfredsstiller kriteriene
for produktutvikling av fremtidige sitteløsninger er balanseført. Det gjennomføres
nedskrivingstest hvert år. Nedskrivningstesten legger til grunn samme forutsetninger
for vekst og avkastningskrav (WACC) som for goodwill. Utgifter til pågående FoU
aktiviteter pr. 31.12.18 forventes å ha en fremtidig inntjening som overstiger balanseført
verdi og forventede fremtidige utgifter. Konsernet hadde ved årsslutt 102 pågående
utviklingsprosjekter, 29 av disse lanseres i løpet av 2019. Konsernet mottar offentlig støtte
til forskning og utvikling.

NEDSKRIVNINGSTEST GOODWILL
De gjennomførte nedskrivningstestene av goodwill viser at det ikke er behov for å foreta noen
nedskrivning av bokført goodwill. Det er selskapets oppfatning at de forutsetningene som brukes
ved testene er beste estimat og utover å ta høyde for en normal langsiktig usikkerhet i forhold til
selskapets utvikling, også tar høyde for den usikkerheten som ligger i dagens finansmarked.
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Giroflex

SENSITIVITET
Det er gjennomført sensitivitetsberegninger på ulike parametere (wacc og langsiktig
vekst). Kontantstrømmene er også fremskrevet ved bruk av EBITA på 2018 nivå. Disse
viser at konklusjonene, med rimelige endringer i forutsetningene, ikke forandrer seg i
så stor grad at konsernet ikke kan forsvare bokført goodwill. Konsernet ledelse vil ha
en særlig fokus på kontantstømmen til Offecct gjennom 2019 og vurdere nedskrivning
løpende basert på den realiserte kontantstrømmen fra virksomheten.
Integrerte brands

2018

2017

Benyttet WAAC, før skatt

8,8%

8,8%

WAAC etter skatt

6,8%

6,8%

WACC før skatt + 2 %

10,8%

10,8%

Nedskrivningsmargin MNOK

3 492

1 600

Grenseverdi WACC før skatt

16,80 %

17,80 %

Langsiktig vekst
Nedskrivningsmargin MNOK

0%

0%

2 167

1 898

981

1 228

Malmstolen

2018

2017

Benyttet WAAC, før skatt

7,3%

7,7%

WAAC etter skatt

5,7%

6,0%

WACC før skatt + 2 %

9,3%

9,7%

Nedskrivningsmargin MNOK

105

92

Grenseverdi WACC før skatt

17,3%

13,5%

Langsiktig vekst

0%

0%

Nedskrivningsmargin MNOK

121

56

82

7

Offecct

2018

2017

Benyttet WAAC, før skatt

7,3%

7,7%

WAAC etter skatt

5,7%

6,0%

WACC før skatt + 2 %

9,3%

9,7%

Nedskrivningsmargin MNOK

59

-9

Grenseverdi WACC før skatt

13,3%

9,2%

0%

0%

75

3

Langsiktig vekst
Nedskrivningsmargin MNOK
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(133)
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6,6%

WAAC etter skatt

5,4%

WACC før skatt + 2 %

8,6%

Nedskrivningsmargin MNOK

16,8

Grenseverdi WACC før skatt

8,8%
0%
66

Fremskriving av årets EBITA
Nedskrivningsmargin MNOK

281

Giroflex er fullintegrert i Flokk integrerte brands i 2018 og har ingen målbar egen
kontantstrøm etter 2017.

Profim

2018

Benyttet WAAC, før skatt

9,8%

WAAC etter skatt

8,0%

WACC før skatt + 2 %

2017

11,8%

Nedskrivningsmargin MNOK

367

Grenseverdi WACC før skatt

14,8%

Langsiktig vekst

0%

Nedskrivningsmargin MNOK

487

Fremskriving av årets EBITA
Nedskrivningsmargin MNOK

787

FORUTSETNINGER
Ved vurdering av gjenvinnbart beløp av goodwill, anses disse forutsetningene å være mest
sensitive overfor verdifastsettelsen:
Salg
Salgsutviklingen er basert på budsjettet for 2019 og ledelsens prognoser for vekst
i perioden 2020-2022. Budsjett og prognose er godkjent av styret. Salgsinntektene
som i vesentlig grad påvirker resultat- og kontantstrømutviklingen, har tatt høyde for at
selskapet forventninger moderat vekst de neste 2-3 årene. Den langsiktige veksten er satt
til to prosent som reflekterer den forventede langsiktige inflasjonsraten, samt en meget
forsiktig vekstrate.
Bruttomarginer
Det forventes at konsernet vil fortsette å vise gode bruttomarginer de neste
årene. Det drives kontinuerlige forbedringsprosjekter på innkjøp og logistikk samt
produksjonsoptimalisering. Konsernet har de siste årene vist at disse prosjektene gir
effekter og det er forventet at dette også vil gjelde fremover.
WACC
En lav risikofri rente påvirker WACC. Kontantstrømmen er neddiskontert med et
avkastningskrav (WACC) før skatt. Ved beregning av WACC før skatt er det lagt til grunn
en skatteprosent som gjelder for de land kontantstrømmene kommer fra. For Flokk Core
er det en forenkling fra korrekt teoretisk metode da denne kontantstrømmen er fra land
med avvikende skatteprosent. Forenklingen medfører ikke noen vesentlige avvik.

Fremskriving av årets EBITA
Nedskrivningsmargin MNOK

Benyttet WAAC, før skatt

Nedskrivningsmargin MNOK

Fremskriving av årets EBITA
Nedskrivningsmargin MNOK

2017

Langsiktig vekst

Fremskriving av årets EBITA
Nedskrivningsmargin MNOK

2018

-159
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Konsernet har lagt følgende forutsetninger til grunn for estimering av WACC for alle
kontantstrømmer:
⚪⚪ Langsiktig risikofri rente tilsvarer renten på 10 års statsobligasjoner da dette samsvarer
med horisonten på den aktuelle kontantstrømmen.
⚪⚪ Risikopåslag er 5 % basert på markedsundersøkelse gjennomført av Norske
Finansanalytikeres Forbund og deres medlemmers anbefalinger.
⚪⚪ Beta er 1,5 på grunn av bransjens sykliske karakter.
⚪⚪ Corporate Spread er 4,0 %, der 1,25 % reflekterer dagens usikkerhet i lånemarkedet
samt en NIBOR/STIBOR spread mot en langsiktig risikofri rente.

av rentenivået. Opplåningen er dominert av flytende rente. I 2018 har konsernetes lån til
flytende rente vært i NOK og EUR. Med netto rentebærende gjeld på TNOK 2 496 676
(TNOK 1 233 099 i 2017), vil endring i rentenivået ha vesentlig påvirkning
på finanskostnader.
Effekter ved økning/reduksjon i renten:
Dersom renten var 1 % svakere/sterkere pr. 31.12.18 og alle andre variabler var konstante
ville resultat før skatt endres med TNOK 28 495.
KREDITTRISIKO
Kredittrisiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser
anses normalt som relativt lav. Hoveddelen av selskapets salg er til Nord- og MellomEuropa. Salget går til forhandlere og importører som selskapet har hatt samarbeid med
over tid. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller
flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen.
Konsernet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt
vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger
fastsatte kredittrammer.

Note 7 – Finansielle instrumenter og risikoforhold
MARKEDSRISIKO
Konsernet har sentralisert sin finansfunksjon og denne har ansvar for finansiering,
valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko og likviditetsstyring. Konsernet har fastsatte
retningslinjer på rente, valuta og kreditt nedfelt i policyer.
Effekter ved økning/reduksjon i salgspriser og rabatter:
Dersom konsernets salgspriser var 1 % høyere/lavere i 2018 og andre variabler var konstante,
ville dette ført til et høyere/lavere driftsresultat på TNOK 27 228 (TNOK 17 299 i 2017).
Dersom rabatter på salget var 1 % lavere/høyere i 2018 og andre variabler var konstante, ville
dette ført til en økning/reduksjon i driftsresultatet på TNOK 48 984 (TNOK 31 486 i 2017).

MAKSIMAL EKSPONERING FOR KREDITTRISIKO AV FINANSIELLE INSTRUMENTER:
NOK 1 000
Brutto kundefordringer (note 16)
Andre fordringer

Valutarisiko
Av konsernets inntekter er MNOK 2 455 (MNOK 1 493 i 2017) i fremmed valuta. Konsernet
har en jevn inntektsstrøm og er lite preget av at enkeltleveranser utgjør en stor andel av
salget. Konsernet fakturerer i kundens egen valuta. En stor del av selskapets finansielle
risiko er derfor knyttet til endringer i valutakurser, spesielt svenske kroner, danske kroner,
britiske pund, polske zloty og euro. Konsernet har ut fra dette valutarisiko knyttet til
fremtidig innbetalinger i utenlandsk valuta og nettoinvesteringer i datterselskap i utlandet.
For å redusere deler av effekten som følge av varierende valutakurser, benytter selskapet
seg av valutaderivater. Normalt sikres mellom 50-60 % av forventet nettoeksponering
gjennom bruk av valutasikringsinstrumenter. Kontraktene er inngått med store, anerkjente
finansinstitusjoner i Norge og Sverige og eventuell kredittrisiko anses derfor å være
minimal. Disse kontraktene behandles som ordinære derivater hvor urealisert gevinst og
tap resultatføres som agio og balanseføres til virkelig verdi. Selskapet har investeringer
i datterselskap i utenlandsk valuta der netto eiendeler er utsatt for valutarisiko ved
omregning. Valutaeksponering fra konsernets nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet
sikres ikke ved bruk av låneopptak i utenlandsk valuta.

+/- TNOK

12 137

Valutarisiko: 10 % endring i valutakurs DKK/NOK

+/- TNOK

11 031

FORFALLSANALYSE FINANSIELLE
FORPLIKTELSER I TILKNYTNING TIL
LIKVIDITETSRISIKO:
NOK 1 000

Banklån

Valutarisiko: 10 % endring i valutakurs GBP/NOK

+/- TNOK

7 674

Valutarisiko: 10 % endring i valutakurs USD/NOK

+/- TNOK

3 997

Sum rentebærende gjeld

Forfall i 2019

DKK

GBP

USD

121 369

110 306

76 737

39 967

Leverandørgjeld
Derivater
Annen kortsiktig gjeld og
avsetninger
Annen langsiktig gjeld

Renterisiko
Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Netto rentebærende gjeld pr. 31.12.18
utgjorde 57 % av sum eiendeler (42 % i 2017), slik at nettoinntjeningen er vesentlig påvirket

Årsrapport 2018

Årsregnskap

294 983

37 901

36 896
54

Kontanter og bankinnskudd

406 571

149 788

Sum

882 844

481 721

LIKVIDITETSRISIKO
Konsernet er en lite kapitalintensiv virksomhet med normalt årlige investeringer på 3-6 %
av omsetningen. Konsernet vurderer likviditeten i konsernet som god. Det arbeides
aktivt med konsernets likviditet gjennom året, både innenfor arbeidskapitalelementer og
operasjonelle aktiviteter. Arbeidet med arbeidskapital elementer har hatt fokus i flere år og
konsernet har strategier, nøkkeltall og handlingsplaner som følges opp løpende gjennom
året. Konsernet vurderer nøye likviditetspåvirkning av operasjonelle aktiviteter, prosjekter
og investeringer før disse igangsettes for å ha forutsigbarhet i likviditetsutviklingen.
Fokus på operasjonell effektivitet i alle deler av verdikjeden og nøye oppfølging av
arbeidskapitalen sikrer at det finnes tilfredsstillende likviditet til videre investering i
produktutvikling, investering i markedsutvikling og betjening av gjeld. Det er ikke besluttet
å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko.
31/12/2018

2019

2020

2022

2023

2024

2 849 610

50 000

6 277

1 766

50 000

50 000

63 000

2 636 610

1 828

1 619

1 021

43

2 855 887

51 766

51 828

51 619

64 021

2 636 653

248 110

248 110

4 018

4 018

221 966

221 966

1 657

1 301

475 751

475 395

356

3 331 638

527 161

52 184

51 619

64 021

2 636 653

Ikke rentebærende gjeld

VALUTADERIVATER INNGÅTT FOR Å SIKRE FREMTIDIG KONTANTSTRØMMER PR. 31.12.18
EUR

438 372

Rentebærende gjeld
Finansielle leieavtaler

Tall i 1 000 NOK

2017

Derivater

Effekter ved økning/reduksjon i valuta:
Dersom NOK var 10 % svakere/sterkere pr. 31.12.18 i forhold til andre valutaer og alle
andre variabler var konstante ville resultat før skatt endres med følgende beløp:
Valutarisiko: 10 % endring i valutakurs EUR/NOK

2018

Sum ikke rentebærende gjeld
Total
62
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356

63

Finansielle forpliktelser - kortsiktige

BRUK AV VIRKELIG VERDI
Valutaderivatene er regnskapsført til virkelig verdi. Regnskapsmessig verdi på øvrige
finansielle instrumenter sammenfaller med virkelig verdi. Verdien av derivater er fastsatt
basert på markedsverdier og beregnet av eksterne finansinstitusjoner. Balanseført verdi av
kontanter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene
har kort forfallstid. Tilsvarende er bokført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld
tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Etableringskostnader
ved låneopptak balanseføres til historisk kost og utgiftsføres over lånets løpetid.
Forskuddsbetalt royalty balanseføres til historisk verdi og avregnes mot løpende
royaltyutbetalinger til designere. Konsernet praktiserer ikke sikringsbokføring. Derivater
verdsettes til virkelig verdi og endringen i virkelig verdi er resultatført i resultatregnskapet.
Virkelig verdi er basert på oppgaver fra kredittinstitusjoner og er basert på bankens interne
vurderinger av løpende valutaposisjoner til angitt tidspunkt. Pr. 31.12.18 utgjorde virkelig
verdi av fremtidige valutakontrakter TNOK -4 818. For 2018 var resultatført verdiendring et
tap på TNOK 2 490.

Kategori

Pålydende

Bokført verdi

Virkelig verdi

Verdsettelsesnivå *)

B

122
122

4 018

4 018

298 110

302 128

302 128

4 018
4 018

0

Derivater

B

122

122

122

122

3

Banklån

Sum

54

2017

2 799 610

1 244 306

(41 378)

(19 512)

2 758 232

1 224 794

50 000

61 800

(10 258)

(6 043)

39 742

55 757

4 106 157

1 933 119

253 096

149 127

Kortsiktige lån
Banklån
Sum

290 906

2018

290 906

290 906
54

54

149 788

149 788

149 788

440 694

440 748

440 748

1 244 306

1 244 306

1 244 306

Innen 1 år

154 903

107 148

1 244 306

1 244 306

1 244 306

Fra 2 til 5 år

611 825

1 352 097

54

Kontanter og bank

2

Langsiktige lån

Aktiverte lånekostnader
A

2

Balanseført verdi for eiendeler pantsatt for denne gjelden:
Aksjer i datterselskap
Eiendommer

Finansielle forpliktelser - langsiktige

Forfall avdrag, renter og lånekostnader
A

Sum

5 år eller senere
Rentesats og valutakurs pr. 31.12. er brukt til
beregning av fremtidige avdrag og renter.

Finansielle forpliktelser - kortsiktige
Gjeld til kredittinstitusjoner

A

61 800

61 800

61 800

Leverandørgjeld

A

148 108

148 108

148 108

Derivater

B

6 563

6 563

216 471

216 471

Sum

6 563
6 563

209 908

2

2018
Eiendeler - anleggsmidler
B

Sum

756
756

0

756

756

756

756

3

Eiendeler - omløpsmidler

2 658 679

Balanseført verdi av konsernets lån i ulike valutaer er som følger:
NOK

263 000

Sum

0

2 586 610

1 136 648

Sum

2 849 610

1 306 106

1 306 106

1 089 875

Betalt avdrag

(485 896)

(104 355)

Nye lån

1 507 515

200 100

Endringer i rentebærende gjeld
Per 01.01

431 535

431 535

431 535

Effekter fra endringer i valutakurser

406 571

406 571

406 571

838 106

838 106

838 106

Andre endringer

2 799 610

2 799 610

2 799 610

2 799 610

2 799 610

2 799 610

Per 31.12

Finansielle forpliktelser - langsiktige
A

Sum

Årsregnskap

169 458

EUR

Lån i kjøpte selskaper
A

Kontanter og bank

Årsrapport 2018

B

Sum

Kundefordringer

Gjeld til kredittinstitusjoner

Derivater

Aktiverte lånekostnader

Eiendeler - omløpsmidler

Kundefordringer

50 000
248 110

NOK 1 000

Virkelig verdi

Sum

Finansielle investeringer - aksjer

50 000
248 110

Note 8 – Lån og garantier

Eiendeler - anleggsmidler

Gjeld til kredittinstitusjoner

50 000
248 110

Kategori:
A: Eiendeler/forpliktelser til amortisert kost
B: Eiendeler/forpliktelser til virkelig verdi over resultatet
*)
De forskjellige nivåene av virkelig verdi har blitt definert som følger:
Nivå 1: Kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Verdsettelsesmetoder som maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig og bygger minst mulig på egne estimater.
Nivå 3: Bruk av vesentlige data som ikke er basert på observerbare markedsdata.

2017
Finansielle investeringer - aksjer

A
A

Sum

KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER
NOK 1 000

Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld

429 873

41 305

91 960

79 190

52

(10)

2 849 610

1 306 106

Det ble gjennomført refinansieringer og banklånet bestod ved utgangen av 2018 av
TNOK 263 000 og TEUR 260 000. Utvidelsen ble gjort i forbindelse med kjøp av
datterselskap og nedbetaling av aksjonærlån. Nedbetalingsperioden er på sju år og lånet
forfaller i sin helhet i 2024. Lånekostnadene er aktivert og kostnadsføres over lånets
64
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Note 10 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse m.m.

løpetid. Det er tatt pant i aksjene som Flokk Holding AS har i sine datterselskaper, i
eiendommene til Sundveien AS, Fastighets AB Stolhuset og Profim Sp. z.o.o, samt i Flokk
Holding AS' aksjer bokført i morselskapet Flokk Holding II AS.
Renten på lånet er flytende og bindes normalt for tre måneder om gangen. Snittrenten
i 2018 på NOK- lånet var 0,96 % (0,64 % i 2017) og på EUR-lånet 0 % (0 % i 2017), pluss
margin. Det er knyttet vilkår til lånet ved at bestemte nøkkeltall basert på resultat og
soliditet skal oppfylles. Selskapet oppfylte lånebetingelsene i låneavtalen pr. 31.12.2018.
Rentesatsene tilsvarer summen av relevant IBOR og en rentemargin basert på nøkkeltallet
NIBD/EBITDA, EBITDA/Total Net Finance Charges og investeringslimit. Marginen fastsettes
etter en trinnvis skala i forhold til oppnådd nøkkeltall.
Ved utgangen av 2018 hadde selskapet en total kreditt på TNOK 3 214 610
(TNOK 1 521 106 i 2017), som består av langsiktige lån på TNOK 2 849 610
(TNOK 1 306 106 i 2017) samt en ubenyttet kassekredittramme på TNOK 365 000
(TNOK 215 000 i 2017). Innvilget kassekredittramme er på TNOK 400 000, men
deler er gjort om til garantiramme. Disponible midler i form av ubenyttede kreditter og
bankinnskudd pr. 31.12.18 var TNOK 771 571, som gjør 28,3 % av omsetningen (TNOK
364 788 i 2017). Selskapet har god lønnsomhet. Den eksterne opplåningen som er gjort
i selskapet bygger på at selskapet også videre har god lønnsomhet og fremstår som et
solid selskap. Det gjøres fortløpende tiltak for å tilpasse kostnadsnivået til et skiftende
inntektsbilde.
Ved siden av selskapets strategi for videre vekst og lønnsomhet, følger ledelsen opp
spesifikt de kravene som er satt i avtalen med hovedbankforbindelsen. Det er knyttet
oppfølging inn mot de delene av virksomheten som spesielt påvirker utviklingen av disse
kravene (covenantene). Bank covenantene har måletidspunkt ved utgangen av hvert kvartal.

NOK 1 000
Lønninger
Arbeidsgiveravgift

630 689

391 561

75 973

60 223

48 763

34 107

Andre ytelser

25 683

23 940

781 108

509 830

2 496

655

3 324

4 671

13 641

6 569

1 333

487

18 298

11 726

Gjennomsnittlig antall årsverk
Lån til ansatte
Det er ikke gitt lån til ansatte
Kostnadsført godtgjørelse til revisor
NOK 1 000 uten mva
Honorar revisjon
Andre tjenester utenfor revisjon
Skatterådgivning
Sum

Note 11 – Pensjonskostnader
2018

2017

Konsernet har pensjonsavtaler som omfatter alle ansatte. Konsernets selskaper har
etablert tjenestepernsjonsordninger i de land hvor dette er lovpålagt og påser at alle krav
tilfredstilles.
Den 01.12.2012 ble alle norske ansattes pensjonsavtale endret fra ytelses- til
innskuddsordning. Ansatte med delvis uføregrad pr. 01.12.2012 står fortsatt i
ytelsesordningen hvor hovedbetingelsen er 60 % av sluttlønn og 30 års opptjeningstid.
Ordningen inkluderer også etterlatte- og uførepensjon. Pr. 31.12.18 hadde ordningen 16
medlemmer. Det er ikke gitt garantier til de ansatte om at pensjonsytelser automatisk skal
endres som følge av reduksjon i Folketrygdens ytelser. Den kollektive pensjonsavtalen
er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Fondet plasserer
sine investeringer i aksjer, obligasjoner, pengemarkedet, eiendom og hedgefond.
Forpliktelsen er beregnet ved bruk av lineær opptjening. Urealiserte gevinster og tap som
følge av endringer i aktuarmessige forutsetninger, fordeles over forventet gjenværende
gjennomsnittlig opptjeningstid.
I selskapets usikrede ordning inngår AFP og en tidligere administrerende direktørs
pensjonsavtale som finansieres over selskapets drift. .
Konsernets ansatte i Sveits har en pensjonsordning som faller inn under reglene for
ytelsespensjon ihht IAS 19. Ordningen omfatter alle ansatte i Flokk AG. Pensjonsmidlene
forvaltes av et privat pensjonsfond som er uavhengig av selskapene. Pensjonsfondet
har et uavhengig styre som er ansvarlig for en forsvarlig forvaltning av pensjonsmidlene.
Pensjonsfondet garanterer etter Sveitsisk lov, en minimunsavkastning på midlene. Pr.
31.12.18 hadde ordningen 92 medlemmer.
For konsernets selskaper i øvrige land er det etablert innskuddsordninger for alle
ansatte
Aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang som er lagt til
grunn bygger på oppdaterte forutsetninger NRS (V). Standardiserte forutsetninger om
døds- og uføreutviklingen er utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. Her er brukt K2013
med forsterket uføretariff IR73 og forsterket levealder for norske ansatte. For ansatte
i Sveits brukes BVG2015 GT. AFP er en multi-employer plan som er behandlet som en
ytelsesplan. Finansieringsandelen knyttet til premien innregnes som innskuddsordning.
Opptjeningsperioden er sammenfallende med ansettelsesperioden.

Forpliktelser – Triton Fund IV LP's
Ansvarlig lån

629 637

Påløpt rente ansvarlig lån

11 753

Sum

641 390

Det påløp 8 % rente på lånet og renten akkumuleres til hovedstolen.
Lånet ble i sin helhet nedbetalt i 2018.

Note 9 – Kapitalstyring
Konsernets eierkapital besto ved inngangen av 2018 av egenkapital og aksjonærlån. I
2018 gjennomførte konsernet refinansieringer hvor bankgjelden økte og aksjonærlånet
inkludert påløpne renter ble nedbetalt i sin helhet. Ved utgangen av 2018 består
eierkapitalen av egenkapital. Selskapets mål om god finansiell kapasitet er ivaretatt med
denne finansieringsstrukturen. Se note 8.
OVERORDNET MÅL OG STRATEGI
Det overordnede målet for konsernets kapitalstyring er å være en attraktiv låntaker
gjennom god likviditetsstyring slik at konsernet til en hvertid kan få tilgang til
kostnadseffektiv kapital til gode markedsbetingelser. Konsernet skal vedlikeholde gode
relasjoner til minst to finansieringsinstitusjoner.
Kapitalstyringen skal ivareta konsernets kollektive behov for finansiering. Enhver
finansieringsbeslutning skal ivareta selskapets nåværende behov for finansiering samt de
nedennevnte målsetninger:

⚪⚪ Lav finansierings risk
⚪⚪ Høy fleksibilitet i forhold til rentenivå, styring og sikkerhetsstillelse
⚪⚪ Begrenset administrasjon
Årsrapport 2018

1.1-31.12.2017

Pensjonskostnader jfr. note 11
Sum

MELLOMVÆRENDE MED TILKNYTTET SELSKAP
NOK 1 000

1.1-31.12.2018

Årsregnskap

66
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Note 12 – Eiendom, anlegg og utstyr

Diskonteringsrenten følger renten for statsobligasjoner. Den økonomiske avkastningen på
midlene for 2018 ble - 4,0 % (2,6)
Avkastningen på pensjonsmidlene antas å øke i 2019. Avkastningen fremover er
usikker og er avhengig av rentenivå, verdiutvikling på børsen og forvaltning av risiko.
Bidrag til pensjonsordningen for 2019 er beregnet til TNOK 3 843.
NOK 1 000

2018
Sikrede

Bygninger og
annen fast
eiendom

NOK 1 000

Sikrede

Balanseført verdi 01.01.17
Usikrede

8 959

(12)

8 802

26

48 775

(12)

34 289

26

Pensjonsforpliktelse
120

546 227

131

Rentekostnad

3 149

3

1 907

3

Arbeidsgiveravgift

5 358

4 187

Bidrag til deltagere

3 855

2 640

(19 483)

Administrasjonskost

Reklassifisering

(71)

(15 325)

(71)

Annet

20 826

(3 934)

2 207

113 817

14 808

9 692

9 362

147 679

234

3 668

13 961

16 741

34 603

8 232

497

14 627

(23 357)

0

(1 808)

(4 528)

57

(1 488)

56

Forpliktelse 31.12

441 200

108

534 214

120

Pensjonsmidler

Anskaffelseskost

454 579
(108)

(79 635)

504 613
(412 943)

149 127

42 482

91 671

1 549 115
(1 245 121)

20 716

303 995
1 811
289 768

Salg

(33 636)

(2 825)

(807)

Investering

2 049

5 211

16 998

69 733

(37 267)
93 992

Overførsel fra anlegg under utførelse

6 606

8 373

16 703

(31 519)

162

(193)

(1 224)

(34)

(998)

(387)

(1 419)

(1 416)

(26)

144

(7 109)

(6 991)

Årets avskrivninger

(13 692)

(25 134)

(35 201)

(74 027)

Balanseført verdi 31.12.18

253 096

118 379

133 176

63 958
63 958

568 608

Pr. 31.12.2018
Anskaffelseskost
(120)

Sveits

Norge

Sveits

Norge

Diskonteringsrente

0,90 %

2,60 %

0,65 %

2,60 %

Forventet lønnsregulering

0,50 %

2,75 %

1,00 %

2,50 %

2,50 %

555 829
(513 348)

Reklassifisering

Økonomiske forutsetninger

Forventet G-regulering

467 957
(318 830)

1 235

Akkumulerte av- og nedskrivninger
(53 529)

20 716

303 995

4 180

Avgang

387 671

20 716

(395)

5 502

Midler 31.12

91 671

53 537

(15 325)
(530)

42 482

93 105

7 885

10 725

149 127

(2 752)

(19 483)
18 707

(4 288)
(42 022)

3 721

Reklassifisering til kostnad

(18 298)

(3 936)
(23 653)

138 946

1 613

Avvik pensjonsmidler, endring pga endring i data

(44)
(9 957)

Kjøp av virksomhet

2 687

Annet

(308)
(8 412)

Regnskapsåret 2018

452 594

Innbetalt premie

13 185

Pr. 31.12.2017

396 173

Avkastning

13 185
(2 720)

Omregningsdifferanser

(37 349)

Netto pensjonsmidler

157 160

672

Avgang

Balanseført verdi 01.01.18

Avvik pensjonsmidler, endring pga endring i data

Pensjonsutbetalinger

19 105

1 235

Reklassifisering til kostnad

Akkumulerte av- og nedskrivninger

827

Midler 01.01

69 280

(128)

2)

Balanseført verdi 31.12.17
464 017

Betalte pensjoner

33 637

Overførsel fra anlegg under utførelse

25 487

Årets avskrivninger

Forpliktelse 01.01

Sum

427

Investering
39 816

Anlegg under
utførelse

35 137

Omregningsdifferanser
Kjøp av virksomhet

Pensjonskostnader
Kostnadsført pensjonskostnad
innskuddsbaserte ordninger
Kostnadsført pensjonskostnad ytelsesbaserte
ordninger
Pensjonskostnader belastet årets resultat

Driftsløsøre
inventar o.l 1)

Regnskapsåret 2017

2017
Usikrede

Maskiner
og anlegg

2,25 %

Forventet vekst i løpende pensjoner

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

0,90 %

2,60 %

0,65 %

2,60 %

PENSJONSMIDLENE HAR FØLGENDE INVESTERINGSPROFIL

Økonomisk levetid

557 771

785 433

606 808

(304 675)

(667 054)

(473 632)

10-25 år

6-8 år

3-10 år

2 013 970
(1 445 361)

Konsernet har driftsmidler i bruk som er fullt avskrevet.
1
) I driftsløsere, inventar o.l. inngår også verktøy og former til produksjon av konsernets produkter.
2
) Omklassifisering av salgsverktøy fra lager til driftsmidler.

Note 13 – Andre driftskostnader
NOK 1 000

1.1-31.12.2018

1.1-31.12.2017

Husleie og andre lokalkostnader

68 901

55 916

Markedsføringskostnader

67 406

42 037

Reisekostnader

26 832

20 930

Honorarer

87 974

48 412

3 934

11 254

Oppkjøpskostnader

Kontanter

17 %

Utgående frakter

112 847

67 331

Egenkapitalinstrumenter

30 %

Royalty

33 205

24 961

Gjeldsinstrumenter

42 %

Bilkostnader

25 154

20 605

Fast eiendom

10 %

IT-kost

36 309

25 865

Øvrige kostnader

31 976

34 388

Annet

1%

Totalt

100 %
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Gevinst ved salg av Espisa

(39297)

Sum andre driftskostnader

455 241

Noter konsern

351 698
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Note 14 – Skatt

NOK 1 000

KOSTNAD VED SKATT FREMKOMMER SLIK:

Spesifikasjon av endring utsatt skatt:

NOK 1 000
Periodeskatt
Endring forpliktelse ved utsatt skatt og utsatt skattefordel Norge
Endring forpliktelse ved utsatt skatt og skattefordel konsern samt øvrige
land
Skatt tidligere år
Årets totale skattekostnad

2018

2017

30 594

25 591

(20 681)

(9 555)

11 712

2 092

(11 924)

1 743

33 549

19 871

Netto utsatt skatt 01.01

13 426

10 150

2 299

(231)

Endring som påvirker kostnad ved utsatt skatt

8 969

7 407

9 384

(2 704)

34 078

13 426

30 594

25 591

Endring utsatt skatt ført mot egenkapital

(1 196)

Annet, forskjellig skattesatser, valuta mv
Netto utsatt skatt 31.12.
Spesifikasjon av balanseført betalbar skatt
Kjøp av virksomhet
Utlignet ikke betalte skatter tidligere år

Ordinært resultat før skatt

84 778

61 583

23 % skatt

19 499

14 780

11 924

1 743

4 245

3 565

2017

Kjøp av virksomhet

Beregnet betalbar skatt pr. 31.12.
Ved anvendelse av den norske skattesatsen avviker årets skattekostnad
(-inntekt) fra regnskapsførte tall som et resultat av følgende:

2018

Forskuddsbetalt betalbar skatt

8 739

(37)

29 012

4 585

(34 751)

(17 031)

Valuta og andre endringer

(1 352)

(525)

Balanseført betalbar skatt 31.12.

32 242

12 583

Skatt på grunn av:
Endring ligning tidligere år
Permanente forskjeller

1 430

459

Annet; forskjell i skattesatser, valuta, m.v.

(3 549)

(676)

Bokført skattekostnad

33 549

19 871

Endring skattesats Norge 1)

1)

Skattesatser utenfor Norge som avviker fra 23%:
De største effektene er knyttet til Flokk Inc. (USA 38,7%) og Flokk GmbH (Tyskland 30%) som har høyere nominelle skattesatser enn
den nominelle skattesatsen i Norge, mens Flokk AG (Sveits 19%) og Profim Sp. Z.o.o. (Polen 19%) har lavere nominelle skattesatser.
Spesifikasjon av grunnlag for beregning av utsatt skattefordel og utsatt skatt
Forskjeller som utlignes:
Anleggsmidler

(48 870)

(25 319)

Immaterielle eiendeler

(68 973)

(57 294)

2 495

(9 117)

Forpliktelser og andre forskjeller

(45 125)

(46 323)

Underskudd til fremføring

266 816

119 478

Udekket pensjonsforpliktelse

54 140

78 027

Sum midlertidige forskjeller

160 483

59 452

34 078

13 426

22 %

23 %

80 261

43 432

(46 183)

(30 006)

34 078

13 426

Netto utsatt skattefordel
Skattesats

VAREBEHOLDNINGEN ER FORDELT SOM FØLGER:
NOK 1 000
Råvarer

Skattesatsen i Norge ble endret fra 25% til 24% pr. 1. januar 2017 og fra 24% til 23% pr. 1. januar 2018.

Omløpsmidler

Note 15 – Varelager

1.1-31.12.2018

1.1-31.12.2017

176 995

120 206

Varer under tilvirkning

54 297

19 019

Ferdigtilvirkede varer

60 606

49 287

Sum varebeholdning

291 898

188 512

Lagerendring

103 386

75 498

14 149

6 564

Avsetning til ukurans

Nedskrivning av varelager innregnet som kostnad er TNOK 6 909 (TNOK 5 450).
Beløpet er klassifisert som varekost.

Forpliktelse ved utsatt skatt og utsatt skattefordel er oppført brutto i
balansen.
Utsatt skattefordel
Utsatt skatt
Sum

Utsatt skattefordel er i all hovedsak knyttet til midlertidige forskjeller i anleggsmidler,
immaterielle eiendeler samt underskudd til fremføring. Det er overveidende sannsynlig
at konsernet vil ha skattemessig overskudd fremover som gjør det mulig å utnytte disse
fordelene. Utsatt skattefordel er derfor balanseført i sin helhet.
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Note 16 – Kundefordringer og andre fordringer
NOK 1 000

Note 18 – Konsernselskaper

2018

2017

438 372

294 983

6 837

4 077

431 535

290 906

27 549

17 956

Depositum

1 046

1 034

Øvrige fordringer

9 306

17 906

37 901

36 896

469 436

327 802

Brutto utestående
Avsetning for tap på fordringer
Sum kundefordringer pr 31.12
Forskuddsbetalte kostnader

Sum andre fordringer pr 31.12
Sum kundefordringer
og andre fordringer pr 31.12

FØLGENDE SELSKAPER INNGÅR I KONSERNET:

Flokk Holding AS

Nässjö

100 %

100 %

Flokk Holding AB

Nässjö

100 %

100 %

Flokk AB

Nässjö

100 %

100 %

Fastighets AB Stolhuset

Nässjö

100 %

100 %

Oslo

100 %

100 %

Oslo

100 %

100 %

Flokk GmbH

Düsseldorf

100 %

100 %

Flokk BV

Rotterdam

100 %

100 %

Flokk Sarl

Paris

100 %

100 %

Flokk A/S

København

100 %

100 %

Flokk LTD.

London

100 %

100 %

Singapore

100 %

100 %

Koblenz

100 %

100 %

Shanghai

100 %

100 %

Sydney

100 %

100 %

Zwolle

100 %

100 %

Woluwe-Saint-Lambert

100 %

100 %

Palo Alto, CA

100 %

100 %

Avsetning per 01.01.

4 077

322

Kjøp av virksomhet

2 597

2 432

Flokk Asia PTE LTD.

163

1 323

Flokk AG

Avsetning pr 31.12.

6 837

4 077

Flokk Trading (Shanghai) Co., Ltd

Årets konstaterte tap

2 623

3 512

Flokk Australia PTY LTD.
BMA Ergonomics B.V.

Aldersfordelte kundefordringer pr 31. 12.

Flokk N.V.
356 324

227 758

55 941

49 003

Forfalt 30-60 dager

9 523

4 408

Forfalt over 60 dager

9 747

9 737

Forfalt 0-30 dager

Flokk USA, Inc.
Flokk Furnitures Inc.

Toronto, ON

100 %

100 %

Stenungsund

100 %

100 %

Hunnebostrand

100 %

100 %

Tibro

100 %

100 %

Giroflex France Sarl

Paris

100 %

100 %

Profim Sp. Z.o.o.

Turek

100 %

100 %

Malmstolen AB
Malmstolen Produktion AB
Offecct AB

Avsetning til kredittap gjøres hvert år ved å benytte en forenklet metode for forventet
kredittap som fastsettes basert på individuelle kundevurderinger. Ekstern kredittrating,
intern kredittrating samt en helheltsvurdering av hver enkel kunde, legges til grunn ved
estimeriung av forventet tap. Alt salg skjer på kreditt med gjennomsnittlig kredittid på
30 dager netto.

Stemmeandel

Trispin Acquico AB

Sundveien AS

Endring i avsetning i løpet av året

Eierandel
Oslo

Flokk AS

Spesifikasjon av avsetning
for tap på fordringer:

Ikke forfalt

Forretningskontor

Selskap

Note 17 – Finansposter
NOK 1 000

1.1-31.12.2018

1.1-31.12.2017

Finansinntekter
Renteinntekter
Valutagevinst derivater
Andre valutagevinst
Andre finansinntekter
Sum

1 099

696

11 172

14 673

240 148

176 834

9 864

9

262 283

192 212

107 809

89 587

9 226

21 160

364 265

226 416

22 424

8 384

503 724

345 547

Finanskostnader
Rentekostnader banklån o.l
Valutatap derivater
Andre valutatap
Andre finanskostnader
Sum

Konsernet har omregningsdifferanser som føres mot andre inntekter og
kostnader i oppstillingen av totalresultatet. En avstemming av dette fremgår av
egenkapitaloppstillingen.
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Note 19 – Aksjekapital

Note 21 – Nærstående parter
Ytelser til ledende personer (NOK 1 000)

Flokk Holding AS har totalt 30 aksjer pålydende TNOK 3 pr. aksje. Aksjekapitalen er
på TNOK 90. Flokk Holding AS har en aksjeklasse hvor hver aksje gir en stemme. Det
eksisterer ingen restriksjoner knyttet til handel med aksjene i Flokk Holding AS.
På ekstraordinær generalforsamling den 25. april 2018 ble selskapets aksjekapital
forhøyet med TNOK 30 fra TNOK 60 til TNOK 90 ved at pålydende på hver aksje økes fra
TNOK 2 til TNOK 3. Det ble betalt TNOK 24 154 per aksje, dvs. til sammen NOK 724 630,
hvorav TNOK 30 er aksjekapital og TNOK 724 600 er overkurs. Tegningsbeløpet ble
gjort opp ved at Flokk Holding II AS overførte 249 872 aksjer i Flokk AS til Flokk Holding
AS. Kapitalforhøyelsen skjer ved økning av pålydende på aksjene. På ekstraordinær
generalforsamling den 6. juli 2018 ble det vedtatt å tilbakebetale innbetalt kapital med
TNOK 373 650 til selskapets aksjonær.

Aksjekapital

Flokk Holding II AS

NOK 90 000

Antall utestående aksjer pr. 31.12.18

30

Spinnaker Bidco S.à.r.l.

Preferanse aksjer

21 272 728

2 515 375

80 %

3 439 924

84 000

12 %

Spinnaker Norway MipCo 2 AS

2 461 165

Sum

2 599 375

Andre godtgjørelser

219

832

Pensjonsutgifter

111

989

Lønn

5 389

14 323

Utbetalt bonus

1 085

2 991

1 132

Andre godtgjørelser

179

929

Pensjonsutgifter

115

1 122

Ordinære aksjer

Preferanse aksjer

Lars Ivar Røiri (Røiri Invest AS)

400 000

10 000

Lillevi Ivarson (Tunset AS)

160 000

4 000

Konsernledelsen

Eirik Kronkvist

80 000

2 000

Patrik Röstlund

80 000

2 000

Ketil Årdal (Årdal Invest Holding Aps)

60 000

1 500

Christian Lodgaard

48 000

1 200

Frederik Fogstad

16 000

400

Aksjer eiet av ledelse og styremedlemmer i morselskapet Flokk Holding II AS
gjennom selskapet Spinnaker Norway MipCo 2 AS pr. 31.12.18:
Styret

8%

27 173 817

2 006

Aksjer eiet av ledelse og styremedlemmer i morselskapet Flokk Holding II AS
gjennom selskapet Spinnaker Norway MipCo AS pr. 31.12.18:

Andel

Spinnaker Norway MipCo AS

11 284

818

Styrehonorar

AKSJONÆRER I FLOKK HOLDING II AS VAR VED ÅRSSKIFTET
Ordinære aksjer

4 450

Utbetalt bonus

2018

Triton og Innova er aksjonærer i Flokk Holding II AS (morselskapet) gjennom sitt eierskap
i selskapet Spinnaker Bidco S.à.r.l. Ledelse og styret er aksjonærer gjennom sitt eierskap
i selskapene Spinnaker Norway MipCo AS og Spinnaker Norway MipCo 2 AS. Det
eksisterer ingen restriksjoner knyttet til handel med aksjene i Flokk Holding II AS. Med
unntak av rettighetene i selskapets vedtekter § 7, gir preferanseaksjene og de ordinære
aksjene like rettigheter i selskapet.

Aksjonær

922

Lønn

30
30

Ordinære aksjer

Aromi Invest Oy (Esko Mikael Aro)

100 %

Pernille Stafford
Konsernledelsen

Note 20 – Resultat pr. aksje
NOK 1 000

2018

2017

Årets resultat pr. aksje (NOK 1000)

1 690

1 390

Utvannet årets resultat pr. aksje (NOK 1000)

1 690

1 390

Totalresultat pr. aksje (NOK 1000)

3 890

1 419

Utvannet totalresultat pr. aksje (NOK 1000)

3 890

1 419

Årets resultat (NOK 1 000)

50 687

41 712

Totalresultat (NOK 1 000)

116 699

42 570

Veiet antall utestående aksjer

30

30

Veiet antall utestående aksjer (utvannet)

30

30

Styret

Styrehonorar

Antall aksjer

Antall utestående aksjer pr. 31.12.17

Øvrig konsernledelse

2017

AKSJONÆR I FLOKK HOLDING AS VED ÅRSSKIFTET:
Aksjonær

Adm.direktør

Preferanse aksjer

255 000

4 500

34 000

600

Ordinære aksjer

Preferanse aksjer

Lars Ivar Røiri (Røiri Invest AS)

85 000

1 500

Patrik Röstlund

85 000

1 500

Christian Lodgaard

42 500

750

Frederik Fogstad

127 500

2 250

Cross Invest AS (Trygve Aasland)

127 500

2 250

Piotr Chelminski

195 500

3 450

Adm. direktør har ved oppsigelse av ansettelsesforholdet fra selskapets side, en avtale om full lønn i inntil 24 måneder. Det er ingen
avtale om eventuelt vederlag ved avslutning av vervet for styrets leder. Det er ikke gitt lån til noen ansatte eller nærstående i selskapet
ved årets utgang. Selskapet har forøvrig ingen andre transaksjoner som er knyttet til nærstående parter.
I henhold til gjeldende bonusordning for konsernledelsen og ledende ansatte har selskapet avsatt TNOK 3 269 pr. 31.12.18. Bonusen
vil komme til utbetaling i 2019. Det foreligger ingen opsjonsprogrammer eller avtaler om aksjebasert betaling i konsernet.
Morselskapet, Flokk Holding II AS, sine aksjer i Flokk Holding AS er stilt som sikkerhet for finansiering knyttet til Flokk Holding AS.
For transaksjoner med tilknyttet selskap og aksjonærer, vises til note 8 for oppgjør av ansvarlig lån og til note 19 for beskrivelse av
egenkapitaltransaksjoner.
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Note 22 – Operasjonelle leieavtaler
Konsernet har inngått leieavtaler på biler, kontorer og IT-utstyr for alle selskapene,
hvorav husleieavtaler utgjør den dominerende andelen. De fleste leieavtalene har
en forlengelsesopsjon. Det eksisterer ikke noen vilkår for å tiltre disse opsjonene.
Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller
finansieringsmuligheter. Kostnaden for 2018 utgjør TNOK 49 889 (TNOK 38 024).
Framtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:
NOK 1 000

2018

2017

Innen 1 år

48 921

24 198

1 til 5 år

62 910

31 993

Etter 5 år

306

Sum

112 137

56 190

NOK 1 000

2018

2017

Balanse 01.01.

6 048

6 216

Kjøp av virksomhet

6 765

2 498

Avsatt

3 651

(511)

Benyttet avsetning

(3 096)

(2 155)

Balanse pr 31.12.

13 368

6 048

Note 23 – Garantiforpliktelser

Selskapet har avsatt TNOK 13 368 for garantikrav knyttet til stoler som er solgt de
siste fem årene. Forpliktelsen er ikke diskontert da effekten av en slik diskontering er
uvesentlig. Garantikostnadene er antatt å komme til utbetaling de neste fem årene, med
hovedtyngde tidlig i femårsperioden. Ca. 40 % av beløpet er forventet å bli benyttet
innenfor ett år. Forpliktelsen er beregnet ut fra historisk nivå og aldersfordeling av
reklamasjonskostnader. Nivået på forpliktelsen er tilpasset de siste fem års omsetning.
I tillegg er det vurdert om det er andre konkrete hendelser som har betydning for
beløpsstørrelsen.
På deler gis det 10 års garanti på HÅG, RH og BMA produkter, og seks år på RBM
produkter. Konsernet har noen produkter for 24/7 bruk som det gis 3 års garanti på. I
tillegg gis det på RBM produktene seks måneders garanti på arbeid.
På Profim-produkter gis det fem års garanti på Standard serien og på noen utvalgte
Classic produkter, på de resterende produktene i Classic-serien gis det tre år.

Note 24 – Annen kortsiktig gjeld
NOK 1 000

2018

2017

Påløpt lønn

52 500

56 363

Andre påløpte kostnader

76 466

53 835

128 966

110 198

Sum annen kortsiktig gjeld

Note 25 – Hendelser etter balansedagen
Det har ikke skjedd hendelser etter balansedagen, med eller uten regnskapsmessig
konsekvens, som er av en slik betydning at de vil kunne påvirke det avlagte regnskapet.
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Resultatregnskap – Flokk Holding AS
NOK 1 000

Balanse – Flokk Holding AS
Noter

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2017

NOK 1 000

Notes

31.12.2018

31.12.2017

Lønnskostnad

2

1 582

1 190

Eiendeler

Andre driftskostnader

2

14 329

4 587

Utsatt skattefordel

4

27 873

6 452

15 911

5 777

Investeringer i datterselskaper

5

3 350 332

1 528 274

Lån til foretak i samme konsern

5

359 977

360 889

3 738 182

1 895 615

82 749

90 641

51 755

25 555

Sum driftskostnader
Driftsresultat

(15 911)

(5 777)

Sum anleggsmidler

Finansinntekter

3

318 750

223 132

Konsernfordringer

Finanskostnader

3

318 221

197 860

Andre fordringer

530

25 272

Netto finansposter

6

Bankinnskudd

18 162

68 801

152 666

184 997

3 890 848

2 080 611

90

60

Sum omløpsmidler
Resultat før skatt
Skattekostnad

4

(15 381)

19 495

(21 422)

(9 423)

6 040

28 918

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
Årets resultat

Aksjekapital

7

Annen innskutt egenkapital

7

Sum innskutt egenkapital

755 720

404 770

755 810

404 830

213 774

207 734

969 584

612 564

Opplysning om:
Overført annen egenkapital

6 040

28 918

Annen egenkapital

Sum disponering

6 040

28 918

Sum egenkapital

7

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

8

Langsiktig gjeld
Korsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

2 799 610

1 244 306

2 799 610

1 244 306

118 198

221 321

547

1 129

9

Leverandørgjeld
Leverandørgjeld konsern

6, 9

1 572

247

9

1 336

1 046

121 654

223 742

Sum gjeld

2 921 264

1 468 048

Sum egenkapital og gjeld

3 890 848

2 080 611

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

31. desember 2018
Oslo, 25. juni 2019

Mikael Aro
Styreleder

Joachim Espen
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Pernille Stafford-Bugge

Thomas Hofvenstam

Andrzej Bartos

Kristine Landmark

Årsregnskap Flokk Holding AS

Lars I. Røiri
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Kontantstrømoppstilling – Flokk Holding AS
NOK 1 000

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2017

Resultat før skatt

(15 381)

19 495

Inntektsført konsernbidrag

(71 895)

(83 500)

(4 078)

(6 895)

990

929

68 342

69 715

(22 022)

(256)

Endring fordringer
Endring leverandørgjeld
Endring andre tidsavgrensninger
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kjøp av datterselskap

(94 971)

Investeringer i datterselskap

(429 873)

(61 133)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

(429 873)

(156 103)

Innbetalinger ved økning av langsiktig gjeld

1 506 307

191 400

Lån til datterselskap

(175 300)

Nedbetaling av langsiktig gjeld

(56 024)

(63 050)

Endring kassekreditt

(91 323)

155 133

83 500

54 800

Mottatt konsernbidrag
Tilbakebetaling av innbetalt kapital

(373 650)

Nedbetaling av aksjonærlån

(667 555)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

401 256

162 983

Netto endringer i bankinnskudd og kontanter

(50 639)

6 624

Beholdning av bankinnskudd og kontanter ved årets begynnelse

68 801

62 177

Beholdning av bankinnskudd og kontanter ved årets slutt

18 162

68 801

Noter – Flokk Holding AS

balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad
skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år
etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
DATTERSELSKAP/TILKNYTTET SELSKAP
Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært
nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som
ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.
Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er
avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte/konsernbidraget andel av tilbakeholdt resultat
etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og
utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke antatt tap på krav.
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og
bankinnskudd omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 1 – Regnskapsprinsipper

KONSOLIDERING
Flokk Holding AS eies 100 % av Flokk Holding II AS. Konsernspiss er Spinnaker Holdco
S.à.r.l (tidl. Triton IV No. 10 S.á.r.l.), et investeringsselskap registrert i Luxembourg.
Flokk Holding fremlegger konsernregnskap for gruppen. Konsernregnskapet kan fås ved
henvendelse til Flokk Holding, Postboks 5055 Majorstuen, 0301 Oslo.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk. Selskapet ble stiftet den 28.04.2014.
BRUK AV ESTIMATER
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet
og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på
balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

Note 2 – Driftskostnader

VALUTA
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet.
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens
kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta,
omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet.
Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til
valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i
regnskapsperioden.

NOK 1 000

2018

2017

Konsulenthonorar Revisor

1 293

4 587

Andre konsulenthonorarer

1 909

Finansiell og juridisk rådgivning
Avsetning styrehonorar

10 656
1 582

Andre driftskostnader

471

Sum driftskostnader

15 911

1 190
5 777

SKATT
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel
er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler
og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller
som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig
underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel
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Note 3 – Finansposter som er sammenslått
NOK 1 000
Finansinntekter
Renteinntekter
Agio
Konsernbidrag
Andre finansinntekter
Sum
Finanskostnader
Rentekostnader
Disagio
Andre finanskostnader
Sum

Note 5 – Aksjer i datterselskaper

2018

2017

9 598
153 993
71 895
83 264
318 750

5 971
73 736
83 500
59 925
223 132

Selskap
Trispin Acquico AB

Forretnings- Anskaffelseskontor
tidspunkt

Bokført
verdi

Valuta

Egenkapital Årsresultat

2014

100 %

100 %

TSEK

942 617

235 253

(11)

Oslo

2016

100 %

100 %

TNOK

2 408 092

133 337

57 137

Flokk AS

Note 6 – Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap

40 427
150 147
7 287
197 860

Flokk AS

Sundveien AS

2018

2017

2018

2017

264 810
6 852
68 295

80 100

3 600

3 400

339 957

347 213

3 600

3 400

Konsernleverandører

1 572

Sum

1 572

Flokk Holding AB
2018

2017

262 828

95 167

4 038

2 903

Flokk Holding II AS
2018

2017

Total
2018

2017

98 061

359 977

360 889

1 758

9 754

5 796

Fordringer
Ansvarlig lån
Påløpt rente lån
Konsernfordringer

Note 4 – Skatt

246

Konsernbidrag
Sum

NOK 1 000

Stemmeandel

Stockholm

NOK 1 000
9 478
228 771
79 971
318 221

Eierandel

2018

2017

Betalbar skatt på årets resultat
Endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad

0
(21 422)
(21 422)

0
(9 423)
(9 423)

Resultat før skatt justert for konsernbidrag
Konsernbidrag
Permanente forskjeller
Mottatt utbytte
Fremførbart underskudd
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt
23 % betalbar skatt

(87 276)
71 895
(83 264)

(64 005)
83 500

1 100

1 100

246

71 895

83 500

442 726

450 431

247

1 572

247

247

1 572

247

98 069

99 818

1 100

Gjeld

124 727
(26 081)
0
0

Ordinært resultat før skatt
23 % skatt

(15 381)
(3 538)

(59 925)
43 637
(3 207)
0
0
19 495
4 679

NOK 1 000
Egenkapital pr. 31.12.16

Annen
innskutt EK

Aksjekapital

(19 151)
1 267
(21 422)

Spesifikasjon av grunnlag for eiendel og forpliktelse ved utsatt skatt
Forskjeller som utlignes:
Lånekostnader
Underskudd til fremføring
Sum midlertidige forskjeller
Netto forpliktelse ved utsatt skatt
Forpliktelse ved utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er oppført brutto i balansen.
Eiendel ved utsatt skatt
Forpliktelse ved utsatt skatt
Sum

(14 382)
281
(9 423)

(51 636)
178 333
126 697

(25 555)
53 606
28 051

27 873

6 452

39 233
(11 360)
27 873

12 329
(5 878)
6 452

Annen EK

Sum EK

404 770

404 830

178 816
28 918

28 918

Egenkapital pr. 31.12.17

60

404 770

404 830

207 734

612 564

Kapitalforhøyelse

30

724 600

724 630

724 630

(373 650)

(373 650)

(373 650)

755 720

755 810

Årets resultat

Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.18

90

583 646

6 040

6 040

213 774

969 584

Selskapets aksjekapital er TNOK 90, fordelt på 30 aksjer, hver pålydende TNOK 3.
Flokk Holding AS har en aksjeklasse hvor hver aksje gir en stemme.
På ekstraordinær generalforsamling den 25. april 2018 ble selskapets aksjekapital
forhøyet med TNOK 30 fra TNOK 60 til TNOK 90 ved at pålydende på hver aksje økes fra
TNOK 2 til TNOK 3. Det ble betalt TNOK 24 154 per aksje, dvs. til sammen NOK 724 630,
hvorav TNOK 30 er aksjekapital og TNOK 724 600 er overkurs. Tegningsbeløpet ble gjort
opp ved at Flokk Holding II AS overførte 249 872 aksjer i Flokk AS. Kapitalforhøyelsen
skjer ved økning av pålydende på aksjene.
På ekstraordinær generalforsamling den 6. juli 2018 ble det vedtatt å utbetale et
utbytte på TNOK 373 650 til selskapets aksjonær, som var en tilbakebetaling av innbetalt
kapital.
Aksjonærer i Flokk Holding AS ved årsskiftet

Antall aksjer

Flokk Holding II AS

Flokk Holding AS er et holdingselskap som mottar konsernbidrag.
Utsatt skattefordel er balanseført og vil bli utnyttet mot fremtidige konsernbidrag.
Netto forpliktelse på utsatt skatt er beregnet ved bruk av 22 % i 2018 og 23 % i 2017.

Årsregnskap

Sum innskutt
kapital

60

Tilbakebetalt innbetalt kapital

Skatt på grunn av:
Permanente forskjeller
Endring skattesats
Bokført skattekostnad
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Note 8 – Fordringer og gjeld
NOK 1 000

2018

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

2017

Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 1 år
Banklån
Sum

2 799 610
2 799 610

1 244 306
1 244 306

Gjeld sikret ved pant

2 849 610

1 306 106

Pantsatte eiendeler:
Aksjer

3 350 332

1 528 274

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Flokk Holding AS

Banklånet løper i NOK og EUR og ble utvidet i 2018. Nedbetalingsperioden er på sju år og
lånet forfaller i sin helhet i 2024. Lånekostnadene er aktivert og kostnadsføres over lånets
løpetid.
Renten på lånet er flytende og bindes normalt for tre måneder om gangen. Snittrenten
i 2018 på NOK- lånet var 0,96 % og på EUR-lånet 0 %, pluss margin. Selskapet oppfylte
lånebetingelsene i låneavtalen pr. 31.12.2018. Rentesatsene tilsvarer summen av relevant
IBOR og en rentemargin basert på nøkkeltallet NIBD/EBITDA. Marginen fastsettes etter en
trinnvis skala i forhold til oppnådd nøkkeltall. Det er knyttet vilkår til lånet ved at bestemte
nøkkeltall basert på resultat og soliditet skal oppfylles.
Ved utgangen av 2018 hadde selskapet en total kreditt på TNOK 3 214 610, som
består av langsiktige lån på TNOK 2 849 610 og en ubenyttet kassekredittramme
på TNOK 365 000.

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Flokk Holding AS som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.
Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av oppstilling av
finansiell stilling per 31. desember 2018, oppstilling av totalresultat, oppstilling av endringer i
egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse
av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Etter vår mening
er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember
2018 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge
gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember
2018 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld
NOK 1 000
Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld til foretak i samme konsern
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

2018

2017

118 198
1 572
547
1 336
121 654

221 321
247
1 129
1 046
223 742

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Note 10 – Ytelser til ledende personer og revisor
Det er ingen ansatte i Flokk Holding AS. Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk
tjenestepensjon iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon.
NOK 1 000

Øvrig informasjon

2018

2017

404
740
149

30

1 132

922

Revisor
Honorar revisjon
Andre tjenester utenfor revisjon
Honorar skatterådgivning
Ytelser til ledende personer
Styrehonorar

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og konsernsjef (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for
selskapsregnskapet, og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU
for konsernregnskapet. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å

Note 11 – Hendelser etter balansedagen
Det har ikke skjedd hendelser etter balansedagen som er av en slik betydning at de vil
kunne påvirke det avlagte regnskapet.
Årsregnskapet ble vedtatt av styret i Flokk Holding AS den 25.06.19.
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kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Konklusjon om årsberetningen

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

Oslo, 26. juni 2019
ERNST & YOUNG AS

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern

Asbjørn Ler
statsautorisert revisor

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede
vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en må
innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er
ansvarlige for å fastsette strategien for, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar
for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uavhengig revisors beretning - Flokk Holding AS

Uavhengig revisors beretning - Flokk Holding AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Corporate
Sustainability
Report 2018

The Environment and Corporate Social Responsibility
As sustainability is one of Flokk’s four cornerstones,
Flokk is dedicated to reducing its global environmental
impact. We aspire to be an environmentally conscious
market player whose products, services and processes
are resource- and energy efficient, generate minimum
greenhouse gas emissions, do not present a risk to
health or the environment, and result in minimal waste
generation. We seek to be an industry leader in the
development and production of sustainable products,
and to maintain this position as we grow.
We are highly aware of our responsibility as a producer
beyond earning money from selling smart seating
solutions. We wish to be a responsible social operator,
and to preserve natural resources and the people involved
– by helping to protect people’s rights, health and wellbeing, taking care of our common environment and
practising corporate social responsibility.
Flokk wants to have a clear corporate identity and
a positive reputation, and we urge our employees to
be good ambassadors for the company, conducting
themselves in an ethical and responsible manner, with
consideration of external stakeholders and the society in
which we operate. These attitudes must be apparent in
everything we do, throughout our value chain, from the
sourcing of raw materials and product development, to
production, sale and end-of-use.
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Materiality and Boundaries
One important element of our sustainability report is
to determine the topics on which it is relevant for us to
report, and which reflect Flokk’s significant economic,
environmental or social impacts. In this work, we focus
on identifying both internal and external viewpoints over
time, adapting to our growing organisation’s impact,
and to a rapidly changing society and legislation, with
requirements and expectations that are increasing in line
with greater public awareness in every market.

Materiality analysis
During 2018, Flokk management calibrated Flokk’s materiality analysis
based on an internal survey and an external desktop analysis. This
materiality assessment resulted in an updated set of significant topics, for
both the company and external stakeholders.
Important topics for the report:
⚪⚪ The environment – philosophy, management and strategy
⚪⚪ Climate – energy efficiency, CO2 emissions and risk
⚪⚪ Resources – materials, waste and closed loop
⚪⚪ Chemicals – products, production and suppliers
⚪⚪ Health and safety – customer and workplace
⚪⚪ Ethical guidelines – code of conduct
⚪⚪ Responsible supply chain – human rights and transparency
⚪⚪ Product design – liability and certification
Report scope
In this years’ report, Profim, Offecct and Malmstolen are not covered.
The report presents primary data concerning 100% of the workforce in
Flokk’s integrated brands, i.e. full-time employees in Norway, Sweden, the
Netherlands, Switzerland, Denmark, Germany, Belgium, France, the UK,
China, Singapore, Australia and the USA.

Materiality for external interested

High

Closing the loop
Sub-suppliers

Medium

Employee training & development
Transport
Labour relations
Local community involvement
Use of local suppliers
Water management

Business partners
Transparency
Diversity & equality
Suppliers: anti-corruption
Responsible marketing & labeling
Waste management
Discharges
Climate risk

Low

Spills
Other emissions
Lobbying
Biodiversity
Philanthropy

Attractive workplace
Anti-competitive behavior
Social: human rights
Workplace: human rights

Low

Medium

Chemicals
Customer health & safety
Suppliers: labour standards &
human rights
Ethics and anti-corruption
Sustainable product design &
innovation
Resources/materials sourcing & use
Workplace: health & safety
Legal compliance
Suppliers: environmental challenges
CO2 emissions
Energy consumption & efficiency

High

Materiality for Flokk corporation
In the Materiality matrix, all relevant topics related to sustainability are present, classified in order of materiality for Flokk and external
interested parties. The significant topics (high-high) are reported directly in accordance with guidelines from the GRI Standards.

Årsrapport 2018

Corporate Sustainability Report 2018

92

Materiality and Boundaries

93

Stakeholders - Dialogue
In order to be successful in sustainable business,
we depend on a constructive two-way dialogue with
everyone involved, internally and externally, throughout
the value chain. Flokk is profitable and makes its living
by offering people sustainable products with a focus
on innovation, ergonomics, design, high quality and
good health and well-being. We have systematically
accumulated knowledge of what is expected of us
and our deliveries, and the impact our production and
operations have on external stakeholders.

Our stakeholders are entities or people throughout the value chain who
have an impact on our business and operations, or who are affected by our
activities, products and services, with the risks and opportunities inherent
therein:
⚪⚪ Owners
⚪⚪ The Board and Group Management
⚪⚪ Colleagues and new employees
⚪⚪ Trade unions
⚪⚪ Consultants
⚪⚪ Customers, importers and dealers
⚪⚪ Local communities
⚪⚪ Suppliers and transporters
⚪⚪ NGOs and organisations
⚪⚪ Authorities
⚪⚪ Industry associations
⚪⚪ Academia
Involvement in organisations
We are active members of the Confederation of Norwegian Enterprises
(NHO) through the trade association the Federation of Norwegian
Industries, Furniture & Interiors – Furniture Committee, of which our CEO,
Lars I. Røiri, is a deputy member of the board. We are heavily involved
in the Norwegian Rooms furniture cluster, of which our SVP HR, Lillevi E.
Øglænd Ivarson, is a board member.
We are active contributors to the revision of the EN 1335 standard
for office furniture at national and European level. Through NHO, we are
members of the German federation of furniture manufacturers, BSO, and
the European Furniture Industries Confederation (EFIC). Besides these, we
are involved in various communities concerning our production facilities.
Involvement in projects
⚪⚪“Leading in Environment and Quality” - a project under the umbrella
of the Federation of Norwegian Industries and Flokk is one of 22
participating companies. The goal of the project is to increase efforts to
tackle sustainability challenges and thereby increase our competitive
strength.
⚪⚪“Business Model Innovation for Circular Furniture Flow” - a major
Swedish research project with RISE, aimed at developing circular
business models for the furniture industry. So far, it has confirmed our
leadership in actual sustainability performance and transparency and
provided insights into potential future circular business models.
⚪⚪“Circular seating from 50% recycled to 100% circular product
development for sustainable furniture” - awarded significant funding
from the Research Council of Norway in 2018. This three-year project
with SINTEF aims to identify and develop further post-consumer
recycled materials and explore further design criteria, in order to
prepare our products even better for the circular business models that
we are testing.
⚪⚪“Rapid tooling 4.0” - a continuation of previous research that developed
rapid tooling technologies suitable for prototype and small series
production. The aim of this project conducted with SINTEF and OMBE
Plast AS is to take the technology closer to industrial/high volume
applications.
⚪⚪“InCharge” - Electrical and smart applications in mobile furniture are
effectively limited by access to power supply. This project with SINTEF
develops technology that enables remote electric charging via a
transmitter that automatically detects the receiving units, and precisely
directs the energy.
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Stakeholder Matrix
INTERNAL

INTERNAL

Stakeholders

Mutual influence / impact

Forum for dialogue – Frequency

Key topics 2018

Response

Owners

Flokk is owned by the private equity firm Triton AB. Triton’s
purpose is to achieve the greatest possible profitability
by creating sustainable, long-term value in their portfolio
companies, through changing economic cycles.

Triton maintains a clear, structured dialogue with Flokk
in the form of monthly phone conferences, quarterly
performance reviews and an annual ESG forum (ESG Environmental, Social and Governance). Flokk reports to
Triton on key ESG KPI’s bi-annually.

Two highlights from Triton’s ESG agenda in 2018:
A - Reduction in energy consumption and comply with the
European Energy Efficiency Directive (EED).
B – Organized Global Procurement organization to establish the
Flokk processes in the new brands and value chains, and integrate
processes related to contracting, Supplier Performance tracking
and follow-up.

A – Flokk reports value creation projects on energy reduction
measures to Triton, and comply with EED through ISO 50001
certificate obtained in Feb’2019
B – Screening for supply chain management tool has continued in
2018 due to integration process. Target is to decide on a solution
in 2019.

The Board
and Group
Management

The Board strives to ensure that the company acts
ethically in all parts of the organisation and throughout
the value chain.

Bi-monthly board meetings, attended by CEO, CFO, and
other members of Group Management when relevant.
The Board only works with the company via Group
Management.

Innovation, digitalization, brand strategies for acquired brands,
strategic governance. Market communication of environmental
benefits.

Raised level of innovation in portfolio development, including
key sustainability topics. Continued migration of post-consumer
recycled material in component production. A surge in marketing
communication on sustainability for 2019.
Flokk was ISO 50001 certified in Feb’2019.

The company has established a risk, environment, energy
and quality (REQ) forum – meeting two to four times a
year. ISO Management Review is integrated in the REQ
agenda, in which VP Sustainability reports on status of
environmental & energy goals to Group Management.
Employees and
trade unions

Flokk employees influence the company through their
productivity, creativity, competence and involvement.
Flokk as a company influence its employees through
personal development activities, compensation &
benefit schemes, general working conditions as well as
the company culture. Additionally Flokk influences the
employees’ immediate environment: family, friends etc.

The employees are heard via various formal bodies linked
to the trade unions, board work, working environment
committees, Corporate Executive Council etc.
Our corporate culture is characterized by dialogue,
transparency, trust and mutual respect. All employees
have an annual personal development talk, setting
objectives and personal development goals all linked to
Flokk strategy and the department’s action plan.

Preparations for expanding ISO certification with ISO
50001:2018, in addition to ISO 14001:2015. Energy management
in higher focus, next to life cycle thinking, risk management and
exercise of leadership.

The biannual working environment survey was conducted in
January 2018. The survey was followed up by a wide-ranging
process that involved broad participation in order to improve the
working environment further through specific actions.

We emphasize keeping our employees updated on business
status, important decisions and progress in relation to goals.
We have monthly newsletters for all employees at Røros and
Nässjö sites. Regular General Meetings take place four times a
year, and departmental meetings are held at least every second
month. In addition Monthly Highlights of the value chain main
activities is published monthly.

EXTERNAL

EXTERNAL
Customers,
importers and
dealers

Customer Survey was distributed to our dealers in 2018.
Flokk has three customer groups: dealers, importers
Environmental issues not covered this year.
and end users. Dealers represent the public face of the
company vis-à-vis end customers and users, and exercise
considerable influence over the company’s reputation.

Suppliers and
their workers

The focus has been on Flokk supplier of direct materials
(DM) to develop suppliers and value chains strengthening
total performance towards customers and markets.
Focus on improving Low-performing suppliers, and
increase activities/ business with suppliers who prove
that they can maintain a high and predictable level.
Supplier Performance include Quality, Delivery, Risk
(including environment, energy and CSR) and Cost,
and is key element of strategic planning and execution
(Sourcing/Contracting).

Local
communities

Response time improved by implementing the Customer Service
Module of Super Office to be the tool for e-mails / requests. Order
registration from screen is ok. EDI solution from the main dealers
is still a project and will hopefully be ready during 2019.

Overall customer satisfaction, still need to improve on response
time. In next survey end of 2019, we will include environmental
aspects on packaging, transportation, services to prolong life-time
and end-of-life handling.

Key suppliers receive a minimum of follow-up and
structure, where together we can look at performance
status, improvements and opportunities. This is done
via structured meetings, which are also held with low
performing suppliers, to achieve the desired level of
performance to ensure adequate corrective measures are
implemented. For internal coordination of the Supplier
Performance and actions, we have a monthly status
meeting (Supplier Performance Status). As soon as a
supplier is identified as low performing, we coordinate
temporary deviation of the supplier, and new contracts
are put on hold. This way we manage to focus the
resources where it is most needed.

2018 has been influenced a lot by integrating the Giroflex brand
and its suppliers to our material supply. Many new suppliers with
a various level of performance and commercial commitment.
Focus has been to secure a high level of contracted supply,
based on the well-performing suppliers. We focused on the most
critical suppliers and value chains first, and made specific plans
and actions for maximizing the total Supplier Performance, by
implementing the “Flokk sourcing process”. Top 5 suppliers are
now under contract, or ongoing contract negotiation.

To further develop and strengthen the focus, dedication and the
positive development of the Supplier Performance, we have made
effort to ensure new suppliers are on boarded in a good manner.
New suppliers to Giroflex has been sourced and contracted via
Flokk processes and team, and enabled a set of outsourcing
projects to enable Giroflex to build future operation on high
performing value chain. Visits and evaluation of China suppliers
show that the long-term cooperation with a small number of
suppliers in a limited area is giving a steady and well performing
supply base.

Flokk is an important employer in several local
communities and contribute accordingly. Through this we
participate in the development of the business sector in
the regions.

There is close cooperation on matters that affect
the communities and the company. The company
holds important positions, and actively participates
in municipal and local business sector projects. It is
important for Flokk to show engagement and act as a
responsible business partner.

Flokk has contributed financially to culture and sports projects in
the local communities, in addition to the statutory taxes and duties.

The ‘Growth 2020’ project at Røros focuses on the challenges
associated with falling population numbers and the need for jobs
in the region. In Nässjö, sustainability and social development
have been focused in several projects.

NGOs and
organisations

Flokk is a member of the Ethical Trading Initiative
Norway (IEH / ETIN) and collaborates with environmental
organisations as needed. We support Hold Norge Rent
through membership.

Representatives of the purchasing and sustainability
departments are invited to seminars and courses run
by IEH. We actively participate in the environmental
foundation ZERO’s Fossil Free plastics forum.

IEH has high focus on gaining control of a responsible supply
chains. In 2018, we continued to work with, and financially
support, ZERO on surveying potential and possible solutions of
fossil free plastics.

Our annual reporting to IEH is integrated in this corporate sustainability report. We share our experience on increasing use of recycled
post-consumer plastics to ZERO’s Fossil Free plastics forum.

Industry
associations

A - Federation of Norwegian Industries, Furniture &
Interiors (NHO - Confederation of Norwegian Enterprise).
B - Norwegian Rooms furniture cluster.
C - Confederation of Swedish Enterprise.

A - Annual General Meetings, board meetings.
B - Board member in the cluster, quarterly board meetings.
C - Involved in research project cross Swedish players in
our market.

A - Pilot member of “Leading on Environment and Quality” project.
EPD practice improvement, research agenda.
B - Downstream innovation, circular economy.
C - Circular business models for furniture industry.

A – Contributions to promote & improve the environmental
product declaration (EPD) regime. Promotion of best practice for
environmental criteria when purchasing office furniture.
B – Tailored academic training on MBA level for 5 employees
C - Third verifying stage was kicked off Q1’2018.
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The Environment – Background
Sustainability has been a high priority for the company
for nearly 40 years. Back in 1990, we already employed
a 100% full-time environmental manager – long before
customers and the general public showed an interest
in the environmental performance of companies
and products in general. We are proud that we are
sustainable pioneers, with several milestones as the first
office chair producer in Europe to be ISO 14001 certified
in (1999); and the first office chair producer in the world
to declare products with EPDs – Environmental Product
Declarations (2004) and to obtain the Nordic Swan
Ecolabel (2010).

Three focus areas
As we grow as a company and our environmental footprint increases, we
need to safeguard our ability to stay focused and work systematically in
our efforts to minimise our environmental impact. At Flokk we help to
structure this complex work by defining three equally important focus
areas throughout the entire life cycle: Climate, Resources and Health, and
seeking best performance within each area.

Resources
Reduced use of
resources and
minimised waste

Climate
Reduced Carbon
footprint and energy
consumption
Reduce
Environmental
Impact

Health
Reduced chemical
use and avoid
hazardous materials

The entire life cycle counts
Our total environmental impact is linked to all the people and entities
involved, so that we stay focused throughout the value chain. More than
95% of the total environmental impact of our products is generated before
parts and components even arrive at our factories, and we make sure that
we pay particular attention to these phases, such as our product design
and development, and our procurement of raw materials and components.
The remaining phases also take high priority, since they entail the greatest
exposure to our employees, our customers and the market; these are our
final assembly, sales and distribution phases, including outbound transport.
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Circular Design
In 1993, we defined five (5) circular design criteria,
as the basis for our product development, and these
are still valid. By designing properly and choosing the
best solutions for each of these criteria, we have great
potential to achieve a sustainable product with improved
performance in each of our three (III) focus areas.
We call this 5-III.

1. Low weight
A major factor is to use less materials and resources through weight
optimisation and smart dimensioning of parts and components. Low
weight is also related to health, as the products are handled and carried by
people during their lifetime.
2. Few components
The best solution is often the simplest. We aim to provide solutions based
on clever ideas and integrate functions into fewer parts. Besides more
efficient use of resources, this results in fewer tools and processes, simpler
assembly, and less packaging and transport.
3. Right choice of materials
We focus on increasing our use of recycled and renewable materials, due
to their lower impact on the environment, Then we give value to waste,
materials are kept in a closed loop, and we reduce our carbon footprint
by using less energy-consuming processes. We aim to avoid substances
that are harmful to health and the environment, in terms of products,
production and conditions at our suppliers.
4. Long lifespan
One important measure is to actually reduce the need to replace our
products. The longer their lifetime, the longer it will take for them to
be replaced by new products. A long lifespan helps to reduce the
consumption of energy and resources. Long lifespans are achieved
through high quality, timeless design, multiple use adjustments and
replaceable wearing parts. Flokk offer products with a ten-year guarantee.
5. Design for disassembly
Materials must be kept within a closed life cycle at end-of-use, in order
to be available for new life in new products. This is why our products are
designed to be easy to dismantle without any need for special tools. Plastic
parts are marked to facilitate sorting and recycling.
Product improvement
5-III is our framework for evaluating our existing portfolio for potential
improvements in circular performance, either when it comes to an
increased proportion of recycled materials or removing the glue and
staples used to fasten textiles.

5 circular design criteria
1. Low weight
2. Few components
3. Right choice of materials
4. Long life span
5. Design for disassembly

3 (III) Focus areas
I. Climate - emissions & energy
II. Resources - materials & waste
III. Health - chemicals & wellbeing

Årsrapport 2018

Corporate Sustainability Report 2018

Sustainable Design and Innovation Recognitions in 2018
In 2018, Flokk was recognised for its sustainable design and
innovative work in several aspects:
⚪⚪ HÅG Capisco – winner in Norway & Nordic finalist in the
Nordic Design Competition “Sustainable Chairs” hosted by the
Nordic Council of Ministers. All finalists were showcased at the
”Nordic Pavilion” at COP24 in Katowice, Poland.
⚪⚪ BMA Axia Vision 24/7 – shortlisted as a Finalist in the Plastics
Recycling Awards Europe 2019. Showcased at the Plastics
Recycling Show in Amsterdam, April 2019.
⚪⚪ Floke project “Plastic in the Whale” – nominated for the
Nordic Council Environmental Award 2018. Flokk participated
in this innovation programme by Æra, together with other
Norwegian operators from the entire value chain, generating
concepts to reduce use and boost the recycling of low-value
plastic.
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The Environment - Management and Strategy

Long-term sustainability goals
In addition to our annual goals, we operate according to a set of strategic
goals, aiming to ensure the greatest possible correlation with the current
global strategy, goals and action plans. Since we will soon reach our
previous target year, 2020, we will use 2019 to redefine a complete set of
future-oriented goals.

Flokk’s company values, intended to spotlight our culture and practices, make
environmental awareness a key aspect of our operations:
Human-centred, Sustainable, Innovative

Climate – GHG (CO2) Emissions And Energy
⚪⚪ Reduce average energy consumption per produced product by 20% by
2020 (based on 2010 figures)
⚪⚪ 100% renewable energy & fossil fuel free by 2025

Most of Flokk’s environmental footprint is attributable to our products, and new
product developments represent the processes with the longest time horizons.
Consequently, the core of the company’s environmental focus lies in our design
philosophy, which has sustainability as one of its four cornerstones, while circular
design criteria are described as part of the foundation for all new product
development and product improvements. The design philosophy is owned by
SVP Products & Brands, and the sustainability cornerstone by VP Sustainability.
The Sustainability Department is part of the Products & Brands organisation.
Besides responsibility for the sustainability cornerstone of the design
philosophy, the department has a support function, and is responsible for and
collaborates on a defined set of sustainability measures across all departments
and locations. The sustainability strategy is integrated into the Group’s threeyear strategy plans.
This holistic approach to our sustainability efforts reflects the company vision:
Inspire Great Work.
The Group’s owners focus on environmental, social and governance (ESG)
issues, and maintain a good dialogue with the Sustainability Department.

Flokk’s contribution to:
⚪⚪ UN Sustainable Development Goals (SDG) nos. 7 and 13
⚪⚪ The IPCC report's goal of reducing GHG emissions with 45%
by 2030, in order to reach the 1.5 degree target
Resources – Materials And Waste
⚪⚪ Increase the share of recycled materials used in the products to an
average of 60% by 2020
⚪⚪ 1,000 tonnes of recycled post-consumer plastics by 2022
⚪⚪ Increase the recycled share of metals to 100% for aluminium
and 50% for steel by 2025
⚪⚪ 100% FSC certified or reused wood, paper and cardboard by 2022
⚪⚪ Facilitate that our products are disassembled at end-of-life, and that
over 90% of the materials are recycled or recovered

Sustainability communication in 2018:
⚪⚪ Launched animation movie about 5-III, our Principles for
Sustainable Design
⚪⚪ Facelift of our Sustainability webpage
⚪⚪ Sales training on Flokk sustainability issues as preparation for the
Stockholm Furniture Fair in February 2019

Flokk’s contribution to:
⚪⚪ UN Sustainable Development Goals nos. 12, 14 and 15
⚪⚪ The EU Plastics Strategy launched in January 2018
Health – Chemicals
⚪⚪ Products and their manufacture must be free of chemicals that are
hazardous to the environment and/or health
⚪⚪ All standard fabrics must achieve the EU Ecolabel by 2022

Environmental & Energy Management System
The Group is ISO 14001:2015 and ISO 50001:2011 certified by KIWA.
Our commitment to work continuously to minimise our environmental impact
is stated in Flokk’s Environmental & Energy Policy, signed by our CEO. Each year,
the Sustainability Department defines the Group’s significant environmental &
energy aspects through annual reviews of operational factors that potentially
impact the external environment. Annual goals are drawn up for the sites
involved, in close cooperation with local employees and the people in charge,
and the status is followed up each quarter by Group Management.

Flokk’s contribution to UN Sustainable Development Goal no. 3
Competence – Commitment – Communication
⚪⚪ We seek to achieve our long-term goals through professional and
multi-stakeholder partnerships and initiatives - UN Sustainable
Development Goal no. 17
⚪⚪ Our employees should be ambassadors for, and have in-depth
knowledge of, our Environmental & Energy Policy, performance and goals

++ In 2018, Flokk invested in a digital KPI and data
collection and reporting tool – Normative – with
the aim of increasing management efficiency
The environmental & energy goals for 2018 were based on aspect analysis of the
factories at Røros, in Nässjö and Zwolle, as well as the head office in Oslo and
sales office in Germany.
Goals 2019
⚪⚪ Implement and roll out our new KPI data tool, Normative
⚪⚪ M3 (ERP) improvements to enable updated BOM on demand and
Supply Chain Management
⚪⚪ 5-III transition and implementation at new acquisitions
⚪⚪ Align 5-III in all of our innovation processes and procedures:
Design Brief, Product Specification, Product Development
Process, Product Maintenance Process and Lessons Learned
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Risk Management

Risks and opportunities – Environmental and Social

The framework for Flokk business risk management is based on four
defined main risk categories: Strategic, Financial, Operational and
Compliance risk. This classification is useful during risk identification,
assessment & prioritization, performed by Group Management and next
level managers. The Group’s three-year strategy, approved by the Board, is
highly linked to the defined risks and opportunities.
Social, environmental and climate-related impacts that have the
potential to generate substantive changes in operations, revenue or
expenditure are covered throughout the risk analysis, and represented in
various fields in all four risk categories.
Group risk management is delegated and performed in several ways at
different level and scope:
⚪⚪ Materiality analysis - set of significant topics defined through survey &
workshop on risks & opportunities
⚪⚪ REQ Forum - strategic sync/status meetings between Group
Management and managers for Quality, HSE, Sustainability, Legal &
Risk, Insurance (REQ – Risk Environment Quality)
⚪⚪ Interested parties analysis - procedure to describe expectations,
requirements, risks and opportunities associated with all our
stakeholders
⚪⚪ Environmental and Energy aspect analysis - procedure to define
elements of Flokk’s activities, products, or services that (can) interact(s)
with the environment, evaluating our abilities to make a difference
Flokk is an expanding Group, resulting in numerous positive effects such
as the 2017 acquisitions of Malmstolen, Offecct, Giroflex, and of Profim in
2018. Flokk has strengthened the market position and the effectiveness of
our work on mastering the circular economy.
Nonetheless, a global structure and the expansion of production, sales
and distribution, in which the entire value chain and all of our suppliers are
addressed, entails both risks and opportunities, when it comes to maintain
our role as a pioneer in sustainability when our footprint is growing.
No Flokk facilities or suppliers have been defined to be situated in areas
with high risk of physical impact of climate change.
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Themes

Risk

Identified Risks

Risk Management

Environmental Issues
- own activities and
operations, including R&D

Strategic
Operations

Environmental incidents &
accidents

Climate

⚪⚪ Global warming from GHG
emissions
⚪⚪ Inefficient energy
consumption
⚪⚪ Energy & heating emissions
⚪⚪ Transportation & travel
emissions
⚪⚪ Dirty energy mixes

Resources

⚪⚪
⚪⚪
⚪⚪
⚪⚪

Health

⚪⚪ Use of chemicals harmful
to health and/or the
environment

Responsible Supply Chain
- operations of suppliers and
sub-suppliers

Operations

⚪⚪ Growing supply chain number and distribution
⚪⚪ Moving suppliers to low
cost countries

⚪⚪ Sustainability topics included in Due diligence
merging & acqusitions
⚪⚪ Environmental & Energy Policy
⚪⚪ ISO 14001 & 50001 - environmental & energy
management system (EED compliance)
⚪⚪ Environmental & Energy Aspect Analysis
⚪⚪ Circular design principles (5-III) & supporting
design tools to ensure products with
minimised GHG emissions and resource use,
with long life time and easy to disassemble for
reuse & recycling
⚪⚪ Quantified targets for annual consumption
of post consumer recycled material in
production (both closed material loop & low
carbon footprint materials)
⚪⚪ Risk reduction Production sites Management system Risk module
⚪⚪ Waste Management
⚪⚪ Research projects & business model tests
ongoing to explore circular solutions
⚪⚪ Chemical management - EcoOnline & MSDS
archives
⚪⚪ ECO labeling
⚪⚪ Supplier Appraisal
⚪⚪ Environmental Requirements to Suppliers
⚪⚪ Code of Conduct – Business Partners
⚪⚪ Supplier Performance monitoring & Supplier
audits
⚪⚪ Supply Chain Management digital tool (to be
implemented)

Social Responsibility &
Human Rights
- own + business partners

Operations
Compliance

⚪⚪ Negligence of terms of
employment
⚪⚪ Discrimination
⚪⚪ Harassment

Health and Safety
- Workplace

Operations
Compliance

⚪⚪
⚪⚪
⚪⚪
⚪⚪

Lost time injury frequency
Strain - work exhaustion
Chemicals exposure
Fire at own premises

⚪⚪ Health & Safety Policy
⚪⚪ Risk reduction HSE cases registered Management system case Module
⚪⚪ Internal Audits
⚪⚪ Safety Rounds

Health and Safety
- Customers

Compliance

⚪⚪
⚪⚪
⚪⚪
⚪⚪

Injuries & strain
Chemicals exposure
Customer satisfaction
Reputation

⚪⚪ Technical tests according to international
standards with requirements concerning
ergonomics, usability, safety, stability and
strength
⚪⚪ Eco labelling - free of hazardous chemicalso
⚪⚪ Customer training by sales persons in proper
use of productso
⚪⚪ Customer Service Module in CRM

Legal

Financial

⚪⚪ Local laws & regulations
⚪⚪ New markets

Overconsumption
Material scarcity
Waste generation
Barriers for full
implementation of Circular
Economy

Risk Management

⚪⚪ HR Policy & Code of conduct – Employees
⚪⚪ Employee Management System - People@
Flokk
⚪⚪ IDT - Individual Development Talks, Training &
e-learning
⚪⚪ Trade unions & working environment
committees/survey

⚪⚪ External Market Requirement
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Climate – GHG (CO2) Emissions and Energy
Well aware that the majority of our carbon footprint is
related to our products and the phases before parts and
components arrive our final assembly sites, we still put
great effort into minimising the impacts from our own
facilities and activities.

Operational impact
We have a direct influence on and control of the GHG emissions generated
at our factories and sales offices. We monitor the energy consumption of
our main sites through monthly recording and quarterly status meetings,
analysing and adjusting the trends in relation to our annual reduction targets.
We report our GHG emissions from our factories and sales offices in
accordance with the global standard in the Greenhouse Gas Protocol
Initiative. To enable comparison, all collected data is converted into energy
(MWh) and tonnes of CO2 equivalents (tCO2e).
Flokk 2018
2361 tCO2e
Total GHG emissions
10 862 MWh
Total energy consumption
590 551
Number of products produced
(ex Malmstolen, Offecct, Profim)
The carbon inventory is divided into three main scopes of direct and
indirect emissions:
Scope 1 Covers our direct energy consumption/GHG emissions associated
with fuel consumed by our own and leased vehicles (service and sales
operations), as well as our consumption of oil and natural gas to heat our
offices and factories.
Scope 2 Represents our indirect energy consumption/GHG emissions
generated by the energy purchased – electricity and district heating – that
is used at all of our sites.
Scope 3 Shows our other indirect GHG emissions associated with
transporting products to customers from the factories, as well as our
employees’ business travel by air. Employees’ travel to and from work is not
represented either.
Gases included in the calculations: CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs and PFCs.
Product footprint
Our greatest climate impact is
related to our physical products,
with more than 95% of their
carbon emissions being generated
in the phases before parts and
components even arrive at our
factories for assembly.		
Our products’ quantitative climate
footprint is documented through
EPDs (Environmental Product
Declarations) and is not covered in
this chapter.
EPDs are based on life-cycle
analysis according to ISO 14025.
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Flokk's GHG emissions in 2018 - Distribution

Goods transportation
Fuel for sales and service travels
Employees air travel
Fuel for heating
Electricity
District heating

Flokk’s energy consumption in 2018 - Distribution

Electricity
Fossil fuel
District heating
Renewable fuel

30 %
33 %

56 %
48 %
10 %

11 %

7%

2%

4%

Flokk’s main GHG emissions are linked to our sales force’s travel and the
transport of goods to customers.
++ Fuel used for Sales & Service travels accounted for 30%
of Flokk’s total emissions, with no change since 2017
In 2018, we screened the market and listed a recommended choice of
vehicles, with the aim to improve the fuel efficiency of our company car fleet.
–– Goods transport by trucks with trailers of +33 t accounted
for 48% of Flokk’s total emissions, about 9% increase
from last year, due to activities added from Giroflex
⚪⚪ We take several measures to limit the impact of our outbound transport
of products to customers:
⚪⚪ High degree of flat packing.
⚪⚪ Transport of fully assembled chairs, in cases where we can deliver full
lorry loads to the same customer.
⚪⚪ Where we cannot completely fill vehicles, we fill up the unused space
with other products that can be delivered along the same route.
⚪⚪ Frequent dialogue and annual upgrading of environmental requirements
towards transporters, due to the rapid development concerning
vehicles (Euro emission standards, emission and pollution tracking, and
increased shares of renewable fuel and railway transport).
++ We reduced our use of fossil fuels for heating in
factories, generating 25% lower emissions since 2017

Flokk’s GHG emissions [tCO2e]
- Market based
2016

824

Even though we added the Koblenz factory to our scope in 2018, and thus
produced more units, we still managed to reduce the overall emission
intensity, since Koblenz uses 100% renewable energy.
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2018

862

Fuel for heating (Burning oil, natural gas)
208,9

157,5

Fuel for sales and service travels
612,2

702,1

704,0

2016

146

District heating
18,7

46,8

42,4

266,7

115,1

104,0

Scope 3 - Other indirect emissions
1 276

1 353

245,0

224,9

1 030,8

1 128,2

293,0
Goods transportation

Total GHG emissions [tCO2e]
2 349

2 361

Number of produced units
468 077

86

59

1 020

777

• Diesel (0, B5, NO, SE)
2 360

2 669

2 626

• Diesel (0, B5, NO, SE)
76

127

162

Renewable fuel sources:

Employees air travel

2 259

3 623

• Natural gas
1 077

Electricity

856,0

3 902

56

162

1 149

2018

• Burning oil

Scope 2 - Indirect emissions
285

2017

Fossil fuel sources:
3 569

496 598

590 551

1

25

34

1

25

34

• Biofuel*

District heating
1 313

1 278

1 165

6 619

6 041

Electricity
7 071

Total energy consumption [MWh]
11 954

GHG emitted per produced unit
[kgCO2e/unit]

11 824

10 862

Number of produced units

2016

4,8

2017

4,7

2018

4,0
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468 077

496 598

Flokk’s electricity consumption represents 56% of our total energy use,
but only 4% of our total GHG emissions, due to our extensive use of
renewable energy at our factories.
++ We reduced our electricity consumption by 9% since 2017

Flokk’s energy consumption [MWh]

911

211,9

Non-renewable 5%

Renewable 95%

2017

Scope 1 - Direct emissions

At Røros, we replaced fossil burning oil with HVO100 biobased oil,
and in Zwolle we down-sized our facilities, leading to reduced natural
gas consumption.
++ 15% GHG emissions reduced per produced unit

0,3 %

Renewable share of purchased
electricity in 2018

Our electricity consumption reduction has been achieved as a direct result
of energy efficiency initiatives:
At Røros:
⚪⚪ Smart management of ventilation in production areas
⚪⚪ Replacement with 99% LED lighting
⚪⚪ New windows in the office section
⚪⚪ Lower temperature at nights and during weekends
⚪⚪ Process improvement on the HÅG assembly line
In Nässjö:
⚪⚪ Streamlining of the production process in general
⚪⚪ New smart-controlled door for outdoor waste handling
In Zwolle:
⚪⚪ Reduced site area by 48%
⚪⚪ Monitoring and timing of heating at night
⚪⚪ Replacement with LED lighting
Long-term goal
Become 100% fossil fuel free by 2025
Today the share of renewable fuel represents only 1% of the total fuel we
buy. To become 100% fossil fuel free we will:
⚪⚪ At Røros, replace the need for burning oil by installing a heat-pump
system.
⚪⚪ For the other sites, develop a plan to cut free from fossil fuel as part of
our Energy Efficiency Management.

590 551

*Sum of biofuel contained in the different
types of fuel used for heating and sales and
services travels: 0% in Diesel (0); 5% in Diesel (B5); 10% in Diesel (NO); 19,3% in Diesel
(SE); 2,6% in Petrol (SE); 0% in Petrol (0)
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Goals 2019
⚪⚪ 100% LED at Røros and in Nässjö
⚪⚪ At Røros we will search and repair compressor leakages
++ 25% reduction of energy consumption per produced unit
Even though we added the Koblenz factory to our scope in 2018, and
thus produced more units, we still managed to reduce the overall energy
consumption intensity, due to successful energy efficiency measures at
all factories.

Energy used per produced unit [kWh/unit]
2016

26

2017

24

2018

18

Energy efficiency – ISO 50001
Over the years, Flokk integrated brands have achieved the systematic
implementation of energy saving measures. As we grow, the Flokk Group is
dedicated to continuing to improve our energy efficiency at all sites.
In view of the challenges of increased dependence on energy imports
and finite energy resources, the European Union (EU) has set the
ambitious goal of improving energy efficiency by at least 30% by 2030,
and established a set of binding measures for the qualifying companies,
including Flokk.
In 2016-2018, Flokk complied with the EU’s EED – Energy Efficiency
Directive – by conducting energy audits under EN 16247.
In February 2019, Flokk was ISO 50001 certified
The ISO 50001 scope covers countries that qualify for EED, ensuring
Flokk’s compliance from this date.
New acquisitions that also qualify for EED, but are not integrated in
Flokk’s ISO scope (yet), will comply through energy audits. ISO 50001
will strengthen Flokk’s ongoing strategy to reduce energy consumption,
carrying energy saving measures from previous energy audits into our ISO
management system.
Goals 2019
⚪⚪ ISO 50001 - Training of personnel with influence on energy
consumption and management
⚪⚪ Definition of a common Flokk scheme for conducting internal
energy audits
⚪⚪ Integration of German offices into our ISO management
system – establishing a plan for KPI energy tracking and
energy saving measures
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Resources - Materials
The Earth’s resources are finite, and our generation’s
consumption of non-renewable resources is far from
sustainable. At Flokk, we seek to develop products with
reduced weight, fewer numbers of parts, and an increased
share of recycled materials. Last year we produced close
to two million new products. With an estimated average
weight of 15-20 kg per product, our operations naturally
require large quantities of raw materials and components,
reflecting our focus on efficient use of resources. Our
products’ material composition, as well as the share of
recycled materials, are declared in EPDs – Environmental
Product Declarations.

Distribution of materials purchased by Flokk in 2018
37 %

23 %

Metals

Plastics

15 %

7%

8%

Traded Fabrics
&
Products
Leather

5%

3%

1%

Padding Assembly Packaging Wood
(foam)

1%

Chemicals

Recycled materials
For our key resources – plastic, aluminium and steel – we aim to increase
the share of recycled materials, to put a value on waste and to consume
less processing energy. The cosmetic and technical properties of recycled
materials are poorer than those of virgin materials, however. For visual
or critical components that require a colour range or great strength, we
therefore sometimes need to use virgin materials. This means that, at the
very least, we must ensure that these are recyclable.
Recycled versus recyclable content
At Flokk, we consider it important to differentiate between the terms
“recycled” and “recyclable” concerning materials. Paper, metals and
plastics are all recyclable materials, since they can be reused. Most
furniture producers can claim that their chairs are more than 95%
recyclable. However, the ultimate environmental benefit stems from the
share of already “recycled” materials used in a product.
91% carbon footprint saved per kg material by changing from
virgin polyamide to recycled polypropylene

HÅG
Capisco
53 %

HÅG
SoFi
58 %

2010

RBM
Noor 6070
49 %

BMA
Axia 2.2
56 %

RH
New Logic
60 %

BMA
Axia Vision
63 %
2018

Share of recycled materials
Today, our best chairs contain 50-60% recycled material.
Our two latest products actually exceed our long-term target
– 60% share of recycled materials.
Årsrapport 2018
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Plastics

Total amount of recycled plastics
used in our products [tonnes]

In 2018, Flokk purchased 1,750 tonnes of plastics, which accounted for
23% of our total purchases of materials. Most of our plastic parts are made
of polypropylene (PP), polyamide (PA) and polyoxymethylene (POM). We
aim to use as much PP as possible, since this has the lowest environmental
impact.
All parts that weigh more than 50 g are type-marked to simplify the
sorting of parts for recycling.
We introduced recycled plastics into our products in as early as 1995.
In 2018, we used over 559 tonnes of recycled plastics in our products
(335 tonnes post-consumer / 224 tonnes post-industrial), which represent
more than 30% of the plastics we purchase each year. To achieve our 2022
goal of 1,000 tonnes, we design all our new projects to tolerate the use of
recycled plastics.
++ 710 tCO2-eq saved in 2018
by using recycled instead of virgin plastic

593

610

561

559

GHG emissions per kg raw material
[kgCO2e]
1000

Virgin
21

Recycled (100%)
1,8

2,7

0,7

Metals
In 2018, purchases of metals (mostly steel and aluminium) accounted for
37% of Flokk’s total purchases of materials.
In order to limit environmental impacts, our die-cast aluminium parts
contain an average of 95% recycled aluminium – the quality, durability and
finish is just as good as for virgin material.
We use 20-40% recycled steel in our products, and with improved
techniques we hope to increase this amount, year by year.
Long-term goal
Increase the recycled share of metals to 100% for aluminium
and 50% for steel by 2025

2015

2016

2017

2018

Goal
2022

Aluminium

Steel

++ NOK 9 mill granted for research* into circularity and
reinforced recycled plastic post-consumer waste
* ‘Circular Seating’ – Norwegian Research Institute/SINTEF/Flokk

In 2018, we started up a project aiming to boost the migration of recycled
plastics into our existing portfolio. Results so far at the end of 2018:
five new components out of 54 selected have now been phased into
production as recycled plastics.
Long-term goal
Half of the plastics we purchase in 2022 will be
recycled plastics

Ocean plastic prototypes
In 2018, we performed several trials with
ocean plastic on our bestsellers, HÅG
Capisco and RBM Noor.
The prototypes passed technical
strength and cyclic tests, and the natural
green colour fits well with our company
profile and portfolio palette.
The ocean plastic used is produced
in Denmark from discarded fishing gear,
collected by European fishermen in
partnership with WFO – Waste Free Oceans.
We plan to launch ocean plastic in
2019/20, depending on stable flow, quality
and pricing.
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Fabrics & Leather

Water

Our standard collection consists of durable textiles and leather with good
environmental properties.
We offer wool and synthetic textiles, and one of our bestsellers, Xtreme,
is made from 100% post-consumer recycled polyester.

Our only direct production process that requires water is the cleaning of
metal parts for surface treatment at the factory at Røros. In our Swiss
factory in Koblenz, the water needed for the foam production is used in a
closed process.

13 out of our 21 standard upholsteries are certified under
various ecolabels, such as the EU Ecolabel (the ‘Flower’),
Oeko-tex® or The Blue Angel

++ 5 750 m³
Water consumption at our four main factories in 2018
Water from the cleaning process at Røros is cleaned in-house, and then
controlled and discharged into the municipal treatment plant.
All our facilities (factories, HQ and sales offices) are connected to the
municipal drainage system.

Packaging
Our products are delivered to customers flat packed in cardboard boxes.
In 2018, our two factories in Scandinavia sent a total of 1 189 tonnes of
packaging out into the market. This consisted of 64% cardboard, 32%
plastics, 2% expanded polystyrene (EPS) and 3% other materials such as
tape, bubble wrap, etc. Numbers for Zwolle and Koblenz are not available
in the required fraction details.
We see a delicate balance between extended use of recycled
packaging materials and adequate quality. The cardboard packaging we
use in Nässjö contains 88% recycled fibre, compared to 97% formerly.
In fact, damage sustained during transport due to a higher proportion of
recycled cardboard is responsible for some of the complaints we receive.
We are also looking into possibilities of eliminating expanded polystyrene
from all packaging.

Flokk is a member of several national takeback schemes, such as “Grønt
Punkt” in Norway and FTI in Sweden.

Padding

++ In 2018, we became “Control Members” of Grønt Punkt,
which also requires our Norwegian suppliers to be members,
ensuring producer responsibility in our supply chain

The padding materials we use are mainly based on polyurethane (PUR)
foam, which is not a 100% recyclable material.
Over the years, we have conducted a few research and pilot projects to
find alternatives to PUR, but as yet, no acceptable alternatives that do not
compromise on comfort or sustainability are available.

Each year, we report how much packaging we have sent out into the
market and pay a charge on this basis. The charge ensures that old
packaging is collected and recycled.

Wood
In 2018, the wood we purchased accounted for 1% of Flokk’s total
purchases of materials.
The wood used in Flokk’s products originates from traceable and
sustainably driven forestry. In 2018, we kicked off our FSC 100%
implementation plan.
Long-term goal
Our factories are to be FSC® Chain of custody certified
and 100% of the wood we purchase will be FSC-certified
by 2022
Årsrapport 2018
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Resources - Waste
Waste should be considered a resource, so we work to
minimise the waste generated from both processes and
products. Our products are easy to disassemble, and
materials are marked to enable sorting for recycling.
In this way, we contribute to increasing the share of
materials recovered, in a closed loop. By developing
and testing circular business models, we also aim to
facilitate a systematic return and take-back system for
our products.

Waste fractions at Flokk factories
The waste disposal methods has been
provided by the waste disposal contractors
Recycled
Incinerated with energy recovery
Landfilled
Treated as hazardous waste
2016 - Total: 741 tonnes

65 %

Waste from operations and offices
Another source of waste generation is from our production processes and
daily office routines.

23 %

Results 2018
++ Changed to paper-less travel expenses, thereby saving
a considerable, but so far unknown, amount of paper
++ Removed all disposal plastic cups/plates
from our new canteen at Røros

10 %
2%
2017 - Total: 877 tonnes

As part of our Environmental Requirements, we require suppliers to have
a plan to minimise their waste volumes. We have previously returned
cardboard packaging to selected suppliers, but in 2018 we decided to
recycle rather than reuse, due to quality and damage issues.
As far as our own factories are concerned, we have an efficient waste
management plan in order to improve the systems for both collecting and
sorting waste.

69 %
26 %

Results 2018
++ Increased plastic fractions to recycling in Nässjö
by 7.3 tonnes (target 2019: 10 tonnes)
++ Introduced a new sorting fraction of “hard plastics”
at Røros, delivering a full container for recycling

4% 1%
2018 - Total: 1074 tonnes

70 %
24 %

2% 4%
Waste fractions at Flokk factories
[tonnes] including hazardous
waste breakdown
Non-hazardous waste

746
262

Landfilled

46

Hazardous waste

19

Landfilled
Total [tonnes]
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The significant improvement in Nässjö was achieved by changing from
blue to transparent plastic films, so that it can be sorted as a recyclable
fraction, instead of for energy recovery/waste incineration. In general,
waste sorting has been improved through better solutions, spot checks
and information to employees.
Today, 71% of our production waste (mostly metals and cardboard)
is recycled, while 22% is incinerated to recover energy. The remaining
percentage of hazardous waste is declared pursuant to the requirements of
the Waste Regulations and delivered to an approved reception facility. The
considerable 4% increase in landfill in 2018 is mainly due to the addition of
Koblenz waste generation, and to the renovation of the Røros showroom,
resulting in 12.1 tonnes of bricks and tiles.

1 054

Incinerated with energy recovery

Incinerated with energy recovery

Årsrapport 2018

2018

Recycled

Recycled

Waste from products
Waste generation directly linked to our products takes the form of
packaging, protective materials for transport, and used products. Flokk is
a member of several national take-back schemes for packaging, and we
are dedicated to ensuring that our products are maintained, reused and
recycled, and recovered at the end of their service lives.
When we transport fully assembled chairs, we avoid using packaging.
However, due to a high risk of damage we need to protect our chairs
with various types of protective covers. We are still in the process of
establishing a reliable and effective recovery system for all protective
materials used.

1

Goals 2019
⚪⚪ Start measuring the amount of incoming versus outgoing
packaging, in order to identify the delta amount
⚪⚪ Explore the possibility of renewing contracts with our waste
handlers, to achieve more efficient and specific sorting

16
2
1 074
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Closed loop – Circular economy
Flokk is working on solutions to ensure that our products are actually
returned, by taking control of them in the usage phase, and by facilitating
systematic reuse and recovery of our “recycle-ready” products.
We now also include a circular business model test as a principle for new
product development, ensuring that future products are feasible for future
circular needs, and also optimised within the existing business logic. We
are also exploring how to ensure the full traceability of our chairs and
secure a circular value chain.
Results 2018
++ Partnership signed with Opnieuw: take-back,
refurbishment and sale of second-life chairs
++ Letter of Intent signed with Selvaag, large real estate
developer in Norway: furniture-as-a-service pilot
++ Floke concept launched: exploring the marketplace
for recycled plastics (Æra, Orkla, ++)
In the Netherlands, we have practised the circular economy for many years
and built up a system for taking back chairs. Our partner Opnieuw has a
dedicated disassembly line where returned chairs are dismantled. Parts
and components are controlled and cleaned, and reused in “second life”
chairs; or defective parts are sent back to suppliers for recycling into new
raw material.
The Dutch market is increasingly requiring circular solutions when office
furniture is procured, so that we are ramping up our aftermarket and
service organisation in this market in particular.

We are exploring various circular business models such as furniture-as-aservice and new buy-back offerings, utilising new partner constellations.
These efforts are in the pilot stage.
Goals 2019
⚪⚪ Market test and develop scalable furniture-as-a-service
model in Finland
⚪⚪ Pilot HÅG buy-back and certified re-use programme in
Norway with two partners
Årsrapport 2018
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Health – Chemicals
The furniture industry uses chemicals in paints and glue,
and in the production of textiles, foam and other plastics.
Together, the EU countries are the largest producers of
chemical products in the world and the EU also leads
the way in regulating chemicals through the REACH
framework. In Flokk, we continuously work to reduce
the number of chemicals in use and seek to identify and
substitute unwanted chemicals in our products, in our
production, and in our supply chain, without diminishing
the properties of our products. We apply the REACH
rules when we set chemical requirements for ourselves,
our partners and our suppliers.
Suppliers
We have strict negative lists of chemicals for our suppliers, which must
commit to fulfilling our requirements in order to become a supplier to Flokk.
We are looking into a new tool (supplier rating and management system to
improve the handling of chemicals at our suppliers for the entire supply chain.

Products
Choosing the right materials includes avoiding chemicals that are
hazardous to health and the environment. For many years we have not
used what we call “banned” materials in any of our new products, such
as glue, PVC, flame retardants and the chrome surface treatment of chair
and table legs. Instead, we devote a lot of effort to developing attractive
alternatives, such as:
⚪⚪ New polyester powder coatings with metal look – matching the shiny
finish and tough surface obtained from chroming.
⚪⚪ Smart solutions to avoid the use of glue in upholstery.
⚪⚪ Using wool and polyester fabrics to avoid the use of flame retardants.
Wool is a natural flame-retardant and the structure of polyester fibres
provides good flame-retardant properties without chemical additives.
⚪⚪ Use of water-based wood lacquer and powder coating for metal
coating to keep the emissions of Volatile Organic Compounds (VOC)
as low as possible.
Results 2018
++ Phased out chrome tanned leather
++ Kicked of a programme to replace chromed
surfaces in the RBM portfolio by 2019
We analyse our existing portfolio for possible product improvements,
including health considerations. For our older portfolio, we set strict
requirements concerning the components of glue and paint, which might
otherwise contain substances such as formaldehyde and bisphenol. Our
standard PUR foam articles comply with the strict requirements of the
Nordic Swan Ecolabel, and do not contain any harmful substances.
Our most important chair collections are GREENGUARD certified; a
guarantee that the products contribute to a healthy indoor climate by not
emitting hazardous gases.

Goal 2019
All Flokk Environmental Requirements towards our suppliers
will be updated with regard to chemical requirements
We believe that we can be more proactive towards our suppliers in our
efforts to avoid and handle any cases of hazardous chemicals found in
products on the market.
Production and offices
We must ensure that our employees are not exposed to harmful substances.
We keep track of all chemicals in use at our facilities, and MSDS (materials
safety data sheets) are readily available. We use EcoOnline to monitor
and evaluate the risks associated with chemicals in our production, and
to substitute when necessary. We evaluate the risks associated with the
chemicals used in our facilities every year, and undertake continuous
substitution of chemicals that may have undesirable effects.
Results 2018
–– The number of chemicals increased by 4 in the
mechanical workshop Røros, related to a single project
++ Removed one gluing process for BMA seats in Nässjö
++ Removed 10 chemicals in Zwolle
Goal 2019
Improve control of hazardous materials storage at all sites
(transfer knowledge to new acquisitions by 2020)
Årsrapport 2018
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Responsible Supply Chain
At Flokk, we aim to choose suppliers who share our
environmental and social values, as the basis for longterm, sustainable relationships. With more than 95% of
our products’ environmental impact being related to the
phases before parts and components even arrive at our
factories, the choice of suppliers is crucial to our work of
minimising environmental impacts.

Localisation
Flokk has a certain number of suppliers in low-cost countries in Eastern
Europe and Asia. In Asia, we have a small number of eight suppliers, with
whom we have worked for a long time. We have a particular focus on these
suppliers meeting the requirements in international regulations concerning
human rights and working conditions.
Percentages of the 2018 procurement budget used for our main
operations, that is spent on local suppliers (for purchases exceeding more
than NOK 100 000):
Total budget in MNOK
Scandinavia, 234 MNOK
W. Europe, 157 MNOK
E. Europe, 105 MNOK
Asia, 14 MNOK
North America, 0.2 MNOK

30,8%

45.9%

20,6%

0.03%

2.7%

As our main operations are spread across Northern and Western Europe,
we regard our European suppliers as local suppliers (93% of the total),
since they deliver to all of these sites in various amounts and categories.
After the addition of the Giroflex suppliers, we see an increase in
suppliers located in Switzerland. Many of the long-term and wellperforming suppliers will continue to supply to Giroflex, but in the future,
this business will be based on a contractual relationship, on Flokk’s
terms and conditions. The materials flows towards Giroflex will change
considerably, based on several outsourcing initiatives that are already
being put into action.
Supplier selection
Since 2011, we have systematically worked on concentrating our supply
chain on less suppliers.
As our company grows through acquisitions, we can see an increase in the
total number of suppliers. On the other hand, more business and products
are being placed with high-performing key suppliers, and the number of
suppliers per produced unit is actually decreasing.
In our sourcing process, decisions are based on Total Cost of
Ownership, and are not focused solely on price (includes transport, cost of
capital, overhead, etc.).
We work actively with both existing and new suppliers and subsuppliers
for all first-tiers to have a sustainable profile. We obtain assurance that new
suppliers exercise environmental responsibility, have a shared respect for
human rights and offer good working conditions. We have zero tolerance
for corruption.
Årsrapport 2018
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All new suppliers must sign and commit to Flokk’s:
⚪⚪ Code of Conduct – Business Partners (based on the ten principles of the
UN Global Compact).
⚪⚪ “Environmental Requirements” (covering the use of raw materials and
chemicals, process control and energy consumption)

Supply chain control – follow-up and assessments
In 2018, we continued to make progress with strengthening our control of
the supply chain, including by focusing on Giroflex supply. We still need to
ensure a general supplier audit programme, in which we have the capacity
and resources to actually visit and assess a regular scheme worldwide,
ensuring transparency beyond the first tier.

All new suppliers to Flokk in 2018 were screened on the basis of
environmental and social criteria, and the largest and most relevant
suppliers from the Giroflex integration have either signed or are negotiating
new contracts.
There have been many changes to our supply chain in 2018, and here
are some highlights:
⚪⚪ Outsourcing of Giroflex steel parts, foam, sewing and upholstery to wellknown Flokk suppliers with high performance and compliance. Some
steel parts outsourced to the Flokk site in Turek, Poland.
⚪⚪ Changed suppliers of castors for Flokk, thus supply chain moved from
Taiwan to Italy. Decision related to total cost, and improved climate
footprint due to closer distance.
⚪⚪ Changed supply of RBM steel-based frames and components as part of
an exit plan requiring product phase-outs and re-location of tools, etc.
⚪⚪ Introduced new plastics supplier in Norway, with interesting tooling and
materials know-how.
⚪⚪ Pre-assembly of BMA steel/aluminium components moved out of Nässjö
to the Baltics.

Supplier Performance Status – SPS
We hold monthly SPS meetings to monitor and evaluate supplier status
and results on issues regarding Quality, Delivery and Risk, including
environmental and social factors with a negative impact on society, labour
market practices and human rights. When a supplier is low performing,
we coordinate temporary measures to close the deviation. Repeated low
performance can put suppliers in the “New Business on Hold” category.
In 2018, no suppliers were assessed for, or were considered to have,
negative environmental or social impacts. We do have one supplier of
chrome-tanned leather, which will be handled in 2019.
Asian suppliers
Our practice of more detailed follow-up of suppliers in Asia is administered
by our Chief Procurement Manager in China. This takes place as
introductory visits to suppliers and their factories, prior to signing new
contracts, and through regular follow-up visits to the facilities. This is
working well and enables us to develop long-term relationships with highperforming suppliers.
In 2018, we commenced the full evaluation of all suppliers in Asia, to
ensure our detailed understanding of their performance on environmental
and social issues. This process will include supplier appraisals reflecting
the UN Global Compact, action plans and the possible exit of suppliers
that do not fulfil Flokk’s requirements. New suppliers and business
developments from acquisitions are also evaluated.

Number of suppliers by region and country
Region

Scandinavia

W. Europe

E. Europe

Asia
North America

Årsrapport 2018

Country

No. Suppliers

Sweden

38

Denmark

7

Norway

18

Germany

22

Italy

12

The Netherlands

22

Switzerland

23

Austria

2

United Kingdom

3

Lithuania

13

Romania

4

Latvia

2

Poland

1

Estonia

1

Bulgary

1

China

7

Republic of Korea

1

Canada

1

Total

63

Supply Chain Management tool
We see a growing need to implement a supply chain management tool for
transparent and navigable access to sustainability and social responsibility
practices throughout the value chain. As we grow as a company, with recent
acquisitions, we need to see further alignment of the supply chain before
we can make a final choice. Our target is to land this decision in 2019.

84

22

8
1
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Our Workplace
As a company, Flokk represents a safe and stable
working environment. We act responsibly with respect
to our customers and society in general. We support
and follow the principles of the UN Global Compact.
In relation to our employees, we have gathered the
company’s principles, values, standards and rules of
ethical behaviour in our Code of Conduct – Employees.

Number of employees by employment
contract, region and gender
Country

Permanent
employee

Australia

3

Belgium

13

China

11

Denmark

14

France
Germany
Norway
Singapore
Sweden

Temporary
employee

1

8
49

5

262

10

4
149

6

Switzerland

97

5

The Netherlands

45

11

UK

16

USA

2

Total women

238

19

Total men

435

19

Total employees

673

38

Number of employees by employment type
and gender
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Full-time

Part-time

Total women

220

37

Total men

443

11

Total employees

663

48

Mutual trust
The importance of a solid working relationship between the company
and employee representatives is well-anchored in our corporate culture,
through a transparent and open dialogue. There is a high degree of trust
between the two parties. The employee representatives are an important
resource for the company.
We expect our employees to act as good ambassadors and to
treat colleagues, business associates, the environment and our other
stakeholders with respect and courtesy. We clearly distance ourselves
from corruption and bribery, and support free competition and fair trade.
The overall workforce
As of December 2018, the company had 711 employees (excluding
Malmstolen, Offecct and Profim). The percentage of women has increased
slightly to 36%, while 13% of the Group Management are women. The
percentage of women on the Board of Directors doubled in 2018, to 33%.
This has been a deliberate action.
All of our employees are directly employed by Flokk. Each year, in
November and December, we experience seasonal fluctuations in
production, and therefore need to increase our workforce with some
temporary employees to meet market demands.
Our four largest workplaces at the end of 2018 were the factories at
Røros, and in Nässjö and Koblenz, and the head office in Oslo.
Training of new employees – “Induction plan”
Flokk is highly aware of the importance of solid training when new
employees are onboarded. It is the manager’s responsibility to ensure
that each new employee receives an induction plan that defines training
activities during his/her initial period of employment. The plan’s content
will vary according to the job role/position. As an example, employees
working in sales and supplier development will receive more anticorruption training than employees in production.
However, all employees receive training in key topics such as HSE,
vision, mission and values, and product and brand knowledge, as well as
sustainability and corporate social responsibility. New employees also
receive a policy package containing the most important Group Policies
such as the People Policy, Environment & Energy Policy, CSR Policy, Code
of Conduct, Internal Communication and IT Policies.
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Local Communities
We define our main local communities
as Røros and Nässjö. Flokk is aware of
our duty to be an active and socially
responsible employer, as this has a direct
impact on our employees, their families and
relations in general throughout the local
communities. At Røros, a town of around
5,500 inhabitants, Flokk is considered to
be a cornerstone company. In Nässjö (about
30,000 inhabitants), Flokk is one of the
leading employers in the municipality. Focus
areas are often business and socially-related
issues, such as maintaining and developing
sound transport services to the regions by
air (Røros), road and rail.
Flokk AS is a member of the Røros
Næringshage association (business park)
and the Røros business forum. In addition,
Flokk AS regularly provides input to Røros’
planning work for the municipality. Flokk AB
is an active member of the Nässjö Näringsliv
AB association (municipality’s business
forum), of which Flokk AB’s managing
director has been chairman since 2015.
Flokk’s smaller production site in the
Netherlands, in Zwolle (about 125,000
inhabitants), is located in an area that is
easily accessible by public transport and by
car, and in the heart of BMA’s main markets
Germany, the Netherlands and Belgium.
Flokk also has a production Site in
Koblenz in Switzerland. Koblenz has around
1,670 inhabitants, and Flokk (formerly Stoll
Giroflex) is one of the largest employers in
the town, and also in the surrounding region.

Zwolle

Remuneration and incentives
Flokk’s Board of Directors comprises representatives of the owners and
the company, and external members. External Board members receive a
fixed annual director’s fee. The Group Management receive fixed annual
salaries and have a bonus agreement that is approved by the Board
annually. The CEO has a severance agreement that gives entitlement to 24
months’ salary in the event that the CEO leaves the company involuntarily.
The Group Management’s pension agreements are equivalent to those of
the employees.
Freedom of association and the right to collective bargaining
Freedom of association and collective bargaining rights apply to all of
the company’s units, regardless of country. Freedom of association is
described in our Code of Conduct – Employees and in our People Policy,
which states: “Our employees have the right to join or establish trade
unions according to their own wishes and to bargain collectively. Employee
representatives must not be discriminated against and must have the
opportunity to perform their trade union duties in the workplace in
accordance with current laws and regulations.
Trade union work
Flokk cooperates closely with the five trade unions in Norway and Sweden
and meets the representatives on a monthly basis. In the Netherlands, a
Works Council represents all employees, and meets local management on
a regular basis. In Switzerland, we have no union representatives at the
production site, but the company is a member of the Furniture Industry
Association, which represents our interests towards the trade unions.
At all sites, cooperation meetings between line representatives and
immediate supervisors take place regularly to ensure two-way information
and to resolve day-to-day challenges.
Collective pay agreements and collective bargaining
In Norway and Sweden, we have a structured process for annual collective
bargaining with the trade union representatives. The results of these
annual negotiations are validated in collective pay agreements for all
unionised employees. In Zwolle, we adhere to the collective payment
agreements through the CAO Metalelektro trade union. In Switzerland,
we relate to the agreements established between the Furniture Industry
Association and relevant trade unions.

Koblenz

Equal pay policy
Flokk has a clear compensation policy outlining the principles for
employees’ remuneration. The company practices two different pay
principles:
1. Collective pay agreements
Flokk has collective agreements in Norway and Sweden for unionised
employees. In the Netherlands and in Switzerland, the company follows
the index-linking of the relevant local collective bargaining agreement.
Each agreement governs pay according to the basic principle of equality,
with differentiation in terms of seniority and qualifications.
Within this area, women and men receive the same pay, since the only
differences relate to seniority and qualifications. The remuneration level is
above the minimum rates in the various collective pay agreements.

Nässjö

Røros
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2. Individual pay assessments
Individual pay assessments are based on each employee’s individual job
description. Group HR ensures that the pay levels for the various positions
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are assessed and compared. Each manager must evaluate the employee’s
performance based on:
⚪⚪ Qualifications
⚪⚪ Initiative
⚪⚪ Results achieved in relation to objectives
⚪⚪ Cooperation abilities, attitudes, behaviour and positive contribution to
the work environment
⚪⚪ Compliance with the company’s values
Individual differences in pay must be objective, justifiable and nondiscriminatory in relation to:
⚪⚪ Gender
⚪⚪ Age
⚪⚪ Ethnic heritage
⚪⚪ Religion
⚪⚪ Sexual orientation
⚪⚪ Disability
Pay differences between women and men may occur, since they may have
been assessed differently in relation to the aforementioned principles.
However, internal pay statistics show that Group HR manages to steer
the remuneration process, ensuring that no unfair pay differences occur
between women and men, based on the elements outlined above.
Discrimination
Flokk aims to be a workplace with full equality between women and
men. Everyone, regardless of gender, age, religion, ethnic heritage,
disability, personal beliefs and background, has the same opportunities
for employment and development. The company works actively to prevent
discrimination. In the case of new appointments and the composition of
teams and departments, the department’s gender distribution is taken into
account, and all managers seek to achieve a balanced and harmonised
working environment.
Anti-corruption
Flokk expects all of its employees to avoid situations that may lead to
a conflict between the company’s and their own personal interests.
Corruption or bribery in any form is unacceptable. This is set out in the
Group’s Code of Conduct – Employees. Anti-corruption measures focus
specifically on the units that are most vulnerable (sales and purchasing).
Our whistle-blower procedure describes how employees should report
any suspected internal corruption or other types of misconduct which they
may discover.
Flokk did not record any breach of the anti-corruption rules in 2018, nor
were any recorded in previous years. For this reason, the Group has not
been involved in any forms of sanctions associated with corruption.
Anti-competitive behaviour
In 2018, Flokk was not involved in any court case concerning intellectual
property rights or any other anti-competitive behaviour.
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Workplace - Health and Safety
The health, safety and working environment (HSE)
of our employees is a fundamental priority for Flokk,
and we promote sound and secure physical and
psychosocial working conditions through our HSE
work. HSE is an essential aspect of Flokk’s shared
management system, based on the requirements of
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
and ISO 50001:2011, covering any facilities with fire
prevention and electrical installations.
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Management

HSE Organisation

Involvement

Register HSE cases

Identify risks

Create action

Systematised HSE – preventive work
All Flokk employees are entitled to a safe and appropriate working
environment – in which they are just as healthy when they finish work,
as when they arrived. The responsibility lies with the employer, and
primarily concerns prevention. We achieve this through systematic HSE
work, of which the core aspects are management, a solid organisation
and the enabled participation and involvement of all employees. The daily
operational HSE is distributed from top management, through legal entities
to the line organisation, and to Flokk’s production units and departments,
which all have Safety Deputies.
There are legislative requirements in place concerning how certain types
of work should be undertaken, and for the design and adaptation of the
workplace. We seek to always use the correct protective equipment and
to always comply with procedures and safe work practices. Employee
welfare also includes ensuring that employees are not exposed to harmful
substances. In this respect, every year we evaluate the risks associated
with each chemical used in our facilities, and undertake continuous
substitution of the chemicals that have undesirable effects. So far, we have
replaced most of the harmful chemicals used in production with non-toxic
alternatives.
For Flokk, systematic HSE work means staying one step ahead,
identifying risks and implementing actions – always, no matter how well we
perform. This is a continuous process and a natural part of our activities.
Our employees are the most important resource in our efforts to create a
safe working environment, as they play a crucial role in identifying what
could go wrong and in taking relevant action, among other things by
recording incidents. By taking responsibility for what happens around us,
we can prevent illness and injury – so that all injuries and incidents must be
reported, in order to achieve the target of zero injuries.
To anchor HSE aspects throughout the organisation, in compliance with
Group HSE policy and legal requirements, we perform risk analysis and
safety inspections, determine objectives and follow up on action plans.
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Spot-checks
As part of our preventive approach, in 2018 we introduced spot-checks in
addition to our regular planned and more detailed safety tours, performed
two to four times a year. We regard spot-checks as a faster and easier way
of inspecting performance and compliance in the day-to-day work and of
the current HSE status.
In 2018, topics regarding orderliness, work at high temperatures, use of
trucks, use of protective equipment and chemical handling were inspected.
These topics cover the main types of work-related injuries occurring.
Injuries and Occupational Illnesses
At Flokk, we are running a campaign focused on training and awareness of
unsafe conditions. This helps us to identify risks and take preventive action, in order to avoid more serious injuries occurring. Workstations at Flokk
are designed and organised to prevent injuries without compromising effective operations. In order to prevent repetitive strain injuries, employees
have the opportunity to vary their tasks.
All these activities lead to a reduction in number of recordable work-related injuries from 2017 to 2018:

2016 2017

2018

Number of fatalities

0

0

0

Number of highconsequence workrelated injuries

0

0

0

Number of
recordable workrelated injuries

1

3

2

2,3

5,7

2,9

Rate of recordable
work-related
injuries*

*Recordable work-related injury rate =
Recordable work-related injury number
x Working hours/1,000,000 (Number of
hours worked in 2018: 679 178)

Occupational health services
Occupational health services are well-established within the company.
There is open and transparent dialogue between company representatives
and the representatives of the external occupational health services. All
employees are aware of the services provided, which are the following:
⚪⚪ Attendance of follow-up meetings related to employees on sick leave, in
order to customise rehabilitation programmes.
⚪⚪ Attendance of meetings focused on general HSE work at the sites.
⚪⚪ Offers of training and competence development activities.
⚪⚪ Participation in safety inspection rounds.
⚪⚪ Follow-up on correct ergonomic practices.
At the main sites, Working Environment Committees are in place,
comprising representatives from the employees and the company. The
Working Environment Committees meet on a regular basis, typically
handling the following topics:
⚪⚪ Active participation in the company's health, environment and safety
work. Participation in surveys, the preparation of action plans and giving
advice on priorities and measures.
⚪⚪ Evaluation of the health and welfare aspects of working time
arrangements.
⚪⚪ Review of all reports on occupational hygiene and measurement results.
⚪⚪ Addressing issues concerning the facilitation of employees with reduced
functional capacity.
⚪⚪ Preparation of an annual report on the work.
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Product Liability

Environmental Product Declaration – EPD
Our products’ environmental performance throughout their life cycle is
tracked and published as quantitative results in Environmental Product
Declarations (EPD). EPDs are rapidly gaining recognition in the furniture
industry, due to their ability to document and communicate the most
important environmental indicators, such as carbon footprint, energy
consumption and share of recycled materials.

Our aim is to deliver perfect products, and we are committed to ensuring
our customers’ complete satisfaction. With our level of technical expertise,
combined with our honesty and sense of responsibility, our aim is for our
customers to sit comfortably every time they choose a Flokk chair. We
demand high quality in everything we do, and constantly strive to offer
our customers work chairs and office chairs of a quality that exceeds their
expectations, so that they get the most from their chairs and also feel good
about them. A Flokk chair is built to withstand stress and to last.

Flokk has EPDs for more than 30 products, with three new
EPDs obtained in 2018

Customer health and safety
For these reasons, all of Flokk’s products are tested according to specific
international standards, with requirements concerning ergonomic
execution, usability, safety, stability and strength. The standards we meet
stipulate guidelines for design, dimensioning and material choice, and
are subject to continuous evaluation and testing throughout the product’s
development and use phases. Flokk’s entire core portfolio is thus assessed
for potential improvements regarding health and safety impacts.
That is why we give a ten-year guarantee on most of our chairs. All
of our products have labels providing information concerning existing
certification. They are also delivered with detailed user manuals and
instructions for safe use, maintenance, cleaning and recycling.
Flokk has defined “Risk/Safety Claim” as when a customer is injured
while using our product. We only experience few such cases, but when
they do occur, they are followed up closely in our management system. In
2018, we had two Risk/Safety Claim cases, but with no major customer
injuries (2017: three cases – no major customer injuries).

The Nordic Swan Ecolabel
The Nordic Swan Ecolabel for furniture is awarded to products that meet
strict environmental, quality and health requirements. The use of harmful
chemicals is strictly regulated, and a high content of recycled materials is
required. In 2010, HAG Capisco became the first office chair in the world
to qualify for the Nordic Swan Ecolabel.
Flokk has 4 Nordic Swan Ecolabelled product families, the
latest obtained in 2018 with the HÅG SoFi - ready for market
by end of Q2 2019
Greenguard
To ensure that our products are not harmful to the indoor climate by
emitting hazardous gases (specifically volatile organic compounds such as
formaldehyde in glue), they are tested according to the requirements of the
UL GREENGUARD Environmental Institute.
Flokk has 23 product collections certified with
GREENGUARD, three new obtained in 2018

Labelling
All of our products are labelled with details of existing certification. They
are also delivered with detailed user manuals and instructions for safe use,
maintenance/cleaning, spare parts availability and handling at end-of-use
for recycling.

Möbelfakta
Möbelfakta is a Swedish certification scheme based on three requirement
areas: quality, the environment and corporate social responsibility. This
scheme sets external requirements such as CEN and ISO standards for
quality and follows the environmental criteria of the Swedish Environmental Management Council, while the corporate social responsibility element
is based on the ten principles of the UN Global Compact.

Environmental certification
The use of certification is important to communicating our strong
environmental commitment and performance to the general public, and
in guiding our customers to make the right choices. With more than 500
“green” certificates in Europe alone, these are very difficult waters to
navigate. Some certificates relate to business and companies, and others
to products – the chemicals used and the content of recycled materials.
Some focus solely on the use phase, while others cover the entire life cycle.
Some are national, and some are global.
The environmental certifications chosen by Flokk cover all important
aspects and areas, and details are available at our website:
www.flokk.com.

Flokk has 21 products with Möbelfakta certification
Cradle to Cradle™
The Cradle to Cradle Certified™ programme is an ecolabel that
assesses several aspects, such as a product’s safety for human beings
and the environment, and design for future life cycles. Designers and
manufacturers are guided through a continuous improvement process
to evaluate a product through five quality categories – material health,
material reutilisation, renewable energy and carbon management, water
stewardship, and social fairness.
Flokk has 4 products that are Cradle To Cradle™ certified,
bronze level
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HÅG CHAIRS
HÅG Capisco
HÅG Capisco Puls
HÅG H03
HÅG H04
HÅG H05
HÅG Futu
HÅG Futu Mesh
HÅG SoFi
HÅG SoFi Mesh
HÅG Tribute
HÅG Inspiration
HÅG Excellence
HÅG Conventio
HÅG Conventio Wing
RH CHAIRS
RH Activ
RH Mereo
RH Extend
RH Logic
RH Support
RBM CHAIRS
RBM Noor
RBM Noor Up
RBM Ana
RBM Ballet
RBM Bella
RBM Low-back Bella
RBM TABLES
RBM Allround
RBM Ultima
RBM Eminent
RBM Standard folding table
RBM u-Connect
RBM e-Connect
BMA CHAIRS
BMA Axia 2.0 Series
BMA Axia Vision 24/7
BMA Axia Focus
BMA Secur24
BMA Axia Visit
Giroflex CHAIRS
giroflex 10
giroflex 151
giroflex 313
giroflex 353
giroflex 434
giroflex 545
giroflex 60
giroflex 64
giroflex 68
giroflex ADAPT
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Cradle to Cradle™
BRONZE CERTIFICATE

GREENGUARD

THE NORDIC SWAN
ECOLABEL

EPD, ISO 14025

MÖBELFAKTA
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EN 15372

EN 12720

ANSI BIFMA

ENVIRONMENTAL

NPR 1813

BS 5459

GS, LGA

IEC 61340 - ESD

EN 1729

EN 1335

Note: this list of products
is not a full overview of
our portfolio. For a wider
selection and more details,
please read our Price lists
available on our website

Årsrapport 2018

TECHNICAL

Overview of Flokk integrated
brands' technical tests &
approvals, environmental
certificates & declarations.

EN 16139 (old: 13761)

Product Certifications

⚪

⚪

⚪
⚪

⚪

⚪

⚪
⚪
⚪

⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

⚪

⚪
⚪
⚪

⚪

⚪
⚪

⚪

⚪

⚪

⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

⚪

⚪
⚪
⚪

Product Certifications

⚪
⚪
⚪

⚪

141

GRI-Index
This report has been prepared in accordance with the
guidelines from the Global Reporting Initiative (GRI) –
the GRI Standards: Core option.
GRI is a voluntary international network and is the
most widely used international framework for reporting
on corporate sustainability, enabling comparisons
between companies within the same and different
industries.
The GRI report has been reviewed and approved by
Group Management. The selection of important topics
is supported by the Group Management. The report
has not been externally verified.
A list of GRI topics and disclosures is provided
below, with references to where the topics are
discussed in this report (PA – Partially addressed).
This year we have added two columns in the GRIindex, where we link our reported GRI disclosures to
both UN SDGs – Sustainable Development Goals and
the ISO 26000 – Guidance on Social Responsibility.
This way the reader gets an overview on how our
sustainability work is correlated with these two
important guidelines for acting responsible towards the
environment and social responsibility.

UN SDGs – Sustainable Development Goals
No 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
No 7 - Ensure access to affordable, reliable, sustainable and
modern energy for all
No 8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic
growth, full and productive employment and decent work for all
No 12 - Ensure sustainable consumption and production patterns
No 13 - Take urgent action to combat climate change and its impacts
No 14 - Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine
resources for sustainable development
No 15 - Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification,
and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
No 16 - Promote peaceful and inclusive societies for sustainable
development, provide access to justice for all and build effective,
accountable and inclusive institutions at all levels
No 17 - Strengthen the means of implementation and revitalize the
global partnership for sustainable development
ISO 26000 – Guidance on Social Responsibility
4.4 Ethical behavior
4.6 Respect for the rule of law
4.7 Respect for international norms of behaviour
5.3 Stakeholder identification and engagement
6.2 Organizational governance
6.3.3 Human rights Due diligence
6.3.4 Human rights risk situations
6.3.5 Avoidance of complicity
6.3.10 Fundamental principles and rights at work
6.4.1-6.4.2 Labour practices
6.4.3 Employment and employment relationships
6.4.4 Conditions of work and social protection
6.4.5 Social dialogue
6.4.6 Health and safety at work
6.5.3 Prevention of pollution
6.5.4 Sustainable resource use
6.5.5 Climate change mitigation and adaptation
6.5.7 Protection of the environment, biodiversity and restoration of
natural habitats
6.6.1-6.6.2 Fair operating practices
6.6.3 Anti-corruption
6.6.6 Promoting social responsibility in the value chain
6.7.1-6.7.2 Consumer issues
6.7.4 Protecting consumers’ health and safety
6.7.6 Consumer service, support, and complaint and dispute
resolution
6.8.1-6.8.2 Community involvement and development
6.8.3 Community involvement
6.8.5 Employment creation and skills development
6.8.7 Wealth and income creation
6.8.8 Health
6.8.9 Social investment
7.3.1 Social Responsibility Due diligence
7.4.2 Setting the direction of an organization for social responsibility
7.4.3 Building social responsibility into an organization’s
governance, systems and procedures
7.5.3 Types of communication on social responsibility
7.6.2 Enhancing the credibility of reports and claims about social
responsibility
7.7.5 Improving performance
7.8 Voluntary initiatives for social responsibility

DISCLOSURE
NUMBER
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PAGE

DIRECT ANSWER TO
ASPECTS/ NOTES

UN SDGs

ISO 26000

GENERAL DISCLOSURES
Organisational Profile
102-1

Name of the organisation

102-2

Activities, brands, products, and
services

102-3

Location of headquarters

Cover, 150

102-4

Location of operations

2-3, 8-11,
31-32,
124-126

102-5

Ownership and legal form

14-16, 73

102-6

Markets served

2-3, 9-11,
31-32

102-7

Scale of organisation

2-3, 30-39

102-8

Information on employees and other
workers

128-132

102-9

Supply chain

124-127

102-10

Significant changes to the organisation
and its supply chain

Cover, 150
20-27,
55-56

Precautionary Principle or approach

102-12

External initiatives

Member of IEH/ETIN - Ethical Trading
Initiative Norway, Flokk Code of
Conduct in accordance with the UN
95-97,
Global Compact, Long-term goals
102-103,
according to EU 2-degree target
126,
and selected numbers of the UN
GRI-index
Sustainability Development Goals.
Hold Norge Rent. ZERO Fossil free
forum.

102-13

Membership of associations

95-97, 130

102-14

Statement from senior decision maker

11, 37-38

102-15

Key impacts, risks and opportunities

11, 16,
104-105

102-11

SDG No 8.

6.3.10
6.4.1-6.4.5
6.8.5
7.8

2, 8-11,
30-39, 126,
GRI-index
We base our Code of Conduct for both
business partners and employees
16, 38, on the Ten Principles of UN Global
104-105, Compact. Work on ”Risk management
126-128, and internal control” as described on
GRI-index page 16, is based on the precautionary
principles and continuous
improvement.

Strategy
4.7
6.2
7.4.2

Ethics and integrity
102-16
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Values, standards, principles and norms

GRI-Index

14, 16,
36, 102,
128-129

SDG No 16.

4.4
6.6.3
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DISCLOSURE
NUMBER

DISCLOSURE TITLE

PAGE

DIRECT ANSWER TO
ASPECTS/ NOTES

UN SDGs

ISO 26000

DISCLOSURE
NUMBER

DISCLOSURE TITLE

PAGE

Governance
Governance structure

102-20

Executive-level responsibility for
economic, environmental,
and social topics

102-26

Role of highest governance body in
setting purpose, values, and strategy

102-32

Highest governance body’s role in
sustainability reporting

102-35

Remuneration policies

102-56

6.2
7.4.3
7.7.5

102

Stakeholder Engagement
List of stakeholder groups

95-97

102-41

Collective bargaining agreements

131,
We can not report this number
GRI-index anymore due to GDPR new legislation.

102-42

Identifying and selecting stakeholders

94-96

102-43

Approach to stakeholder engagement

96-97

102-44

Key topics and concerns raised

96-97

SDG
No 8.

Entities included in the consolidated
financial statements

102-46

Defining report content and topic
Boundaries

102-47

List of material topics

102-48

102-49

92-93

Explanation of the material topic and its
Boundary

GRI-index

Answered for each disclosure in
respective chapters where relevant.

103-2

The management approach and its
components

GRI-index

Answered for each disclosure in
respective chapters where relevant.

103-3

Evaluation of the management approach GRI-index

Answered for each disclosure in
respective chapters where relevant.

Economic Performance

201-1

Direct economic value generated and
distributed

iii. Tax costs by country 2018 [MNOK] Total: 33,5
Norway: (20,5) / Sweden: 22,9 /
32, 42, Denmark: 3,5 / The Netherlands: (2,0)
GRI-index / Belgium: 1,2 / Germany: 4,8 / UK:
2,6 / France: 1,0 / Switzerland: 6,0 /
Singapore: (0,2) / China: (1,2) / USA:
2,5 / Australia: (0,3) / Poland: 13,3

201-2

Financial implications and other risks
and opportunities due to climate change

104-105

SDG
No 13.

6.5.5

125

SDG
No 8.
SDG
No 12.

6.6.6
6.8.1-6.8.2
6.8.7

SDG
No 16.

6.6.1-6.6.3
6.6.6

102-50

Reporting period

GRI-index 2018

102-51

Date of previous report

GRI-index 2017

SDG
No 12.
SDG
No 15.

6.5.4

102-52

Reporting cycle

102-53

Contact point

102-54

Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards

This report has been prepared in
93, 142,
accordance with the GRI Standards:
GRI-index
Core option.

102-55

GRI content index

142,
GRI-index

SDG
No 8.

6.8.1-6.8.3
6.8.7
6.8.9

Procurement Practices

Giroflex is now covered in the
Corporate Sustainability report at
same level as the other core brands.
93,
Malmstolen, Offecct and Profim, the
GRI-index
latter acquired by Flokk in 2018, are
not covered by this year’s Corporate
Sustainability report.
Giroflex is now covered in the
Corporate Sustainability report at
same level as the other core brands.
93,
Malmstolen, Offecct and Profim, the
GRI-index
latter acquired by Flokk in 2018, are
not covered by this year’s Corporate
Sustainability report.

Changes in reporting
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103-1

3, 44, 59, 73

93

Restatements of information

7.5.3
7.6.2

MATERIAL TOPICS
5.3

Reporting Practice
102-45

ISO 26000

MANAGEMENT APPROACH (DMA)

16, 131-132

102-40

External assurance

12-17, 102
12-17,
102-105

UN SDGs

The report has not been independently
verified. The materiality analysis, and
following input to structure and content
of the report is however based on an
142,
GRI-index independent gap analysis performed
by The Governance Group in 2018, to
ensure transition from GRI G4 to GRI
Standards format.

12-17, 102

102-18

DIRECT ANSWER TO
ASPECTS/ NOTES

204-1

Proportion of spending on local
suppliers

Anti-corruption
7.5.3
7.6.2

205-2

205-3

Communication and training about anticorruption policies and procedures
Confirmed incidents of corruption and
actions taken

PA 129

GRI-index

No incidents of corruption have been
registered in 2018.

Materials

GRI-index Annual

301-1

Materials used by weight or volume

113-114, PA
115-116, 117

301-2

Recycled input materials used

113-115, 117
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DISCLOSURE
NUMBER

DISCLOSURE TITLE

PAGE

DIRECT ANSWER TO
ASPECTS/ NOTES

UN SDGs

ISO 26000

Energy
⚪ Category - Emission factor 2018 Source of emission factor:

302-1

Energy consumption within the
organization

Corporate Sustainability Report 2018

302-3

Energy intensity

302-4

Reduction of energy consumption

PAGE

DIRECT ANSWER TO
ASPECTS/ NOTES

37, 109
37, 109-111 See direct answer in Disclosure 302-1.

Significant impacts of activities,
products, and services on biodiversity

Flokk's factory at Røros is located
next to the Kvitsanden protected
landscape area, about 2 km west of
the centre of Røros. The Kvitsanden
protected landscape area consists of a
special shifting sands area containing
both stable and mobile sand dunes.
GRI-index
The area is an important element of
the landscape, and has a very high
conservation value. At our factory
we are particularly aware of our
environmental obligations, and have
drawn up procedures to prevent all
pollution of the local environment.

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

Flokk uses operational control
107-108,
approach for its carbon audit
GRI-index
See direct answer in Disclosure 302-1.

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions

Flokk uses operational control
107-108,
approach for its carbon audit
GRI-index
See direct answer in Disclosure 302-1.

305-3

Flokk uses operational control
107-108,
Other indirect (Scope 3) GHG emissions
approach for its carbon audit
GRI-index
See direct answer in Disclosure 302-1.

305-4

GHG emissions intensity

305-5

Reduction of GHG emissions

304-2

UN SDGs

ISO 26000

SDG No 12.
SDG No 13.

6.5.5

SDG
No 14.
SDG
No 15.

6.5.7

SDG
No 12.
SDG
No 13.

6.5.5

Emissions

SDG
No 12.
SDG
No 13.

6.5.4-6.5.5

Scope 3
⚪ Air travel Continental, Domestic,
Intercontinental, Nordic - 0,0858 DEFRA 2018
⚪ Flights - 1000 - conversion factor
⚪ Hotel acc.(Australia), Hotel
acc.(Nordic), Hotel acc.(world
avg) - 24,8 - Own calculation
based on: Klimaregnskap, Choice
Hotels Scandinavia, ECOHZ and
Østfoldforskning, 2009; DEFRA 2017;
IEA 2017
⚪ Goods Transportation diesel - 1000 conversion factor
⚪ Truck 7.5-17t, Truck with trailer 33t+
- 0,3581 - DEFRA 2018
⚪ Electricity Australia, China,
Singapore, UAE - 0,750 - no markedbased emission factor hence, locationbased used
⚪ Electricity Belgium, France, Germany,
Netherlands, Nordic mix, Switzerland,
UK - 0,123 - European Residual Mixes
2017, 2018 - Marked-based method
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DISCLOSURE TITLE

Biodiversity

Scope 1
⚪ Burning oil, Natural gas - 2,5363 DEFRA 2018
⚪ Diesel, Diesel (B5), Petrol -2,6878
-DEFRA 2018
⚪ Diesel (NO) - 2,4400 - DEFRA 2018
and - 'Nasjonale Standard faktorer'
from Miljødirektoratet published in
2015
⚪ Diesel (SE). Petrol ()SE - 2,1757
DEFRA 2018 and 'Faktablad Process
& Teknikstod' published in 2018 by
BioGas2020
Scope 2
⚪ District heating CHP - 0,18746 DEFRA 2018
⚪ District heating Denmark mix 0,1167 - Dansk Fjernvarme 2017
⚪ District heating SE/Stockholm,
Sweden mix - 0,0362 Energi Foretagen 2017
⚪ Electricity Australia, Belgium,
107,
China, France, Germany, Netherlands,
109-110,
Singapore, Switzerland, UAE, UK - NA
GRI-index
- International Energy Agency 2018,
3-years rolling average
⚪ Electricity Nordic mix - NA - Own
calculation for four Nordic countries:
Sweden, Finland, Norway and Denmark
based on International Energy Agency
2018, 3-years rolling average

DISCLOSURE
NUMBER

108
107-108,
See direct answer in Disclosure 302-1.
GRI-index

Effluents and Waste

306-1

Water discharge by quality and
destination

SDG
No 3.
SDG
No 12.
SDG
No 14.

PA 117,
PA 119

6.5.3-6.5.4

146

306-2

Waste by type and disposal method

306-3

Significant spills

119

GRI-index

GRI-Index

There has been no leakages to the
environment in 2018.

SDG
No 12.
SDG
No 14.
SDG
No 15.
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DISCLOSURE
NUMBER

DISCLOSURE TITLE

PAGE

DIRECT ANSWER TO
ASPECTS/ NOTES

UN SDGs

ISO 26000

Environmental Compliance

307-1

DISCLOSURE
NUMBER

DISCLOSURE TITLE

PAGE

DIRECT ANSWER TO
ASPECTS/ NOTES

308-2

Non-compliance with environmental
laws and regulations

We have not identified any deviation
GRI-index with environmental laws and
regulations in 2018.

SDG
No 16.

4.6
414-1

All new suppliers screened based
on the relevant environmental
requirements and our CoC. Suppliers
as part of the Giroflex integration
New suppliers that were screened using 125, 127,
are ongoing to get on contract, and
environmental criteria
GRI-index
largest suppliers are closed or being
negotiated. End of 2018 approx 40% of
Giroflex APV (is under contract) (APV Annual Purchase Value = turnover).

Negative environmental impacts in the
supply chain and actions taken

SDG
No 12.

6.3.5
6.6.6
7.3.1
414-2

No significant actual and potential
negative environmental impacts in the
supply chain have been registered in
2018.
a. No suppliers have been assessed for
environmental impacts.
b. One suppliers considered to
have actual and potential negative
125, 127,
environmental impact in 2018, related
GRI-index
to chrome tanned leather. This is
being investigated and planned as an
Engineering Change (ECO).
c. No significant actual and potential
negative environmental impact
identified in 2018.
d. 0%.
e. 0%.

SDG
No 8.
SDG
No 16.

6.3.3-6.3.5
6.6.1-6.6.2
6.6.6
6.8.1-6.8.2
7.3.1

36-37, 138

SDG
No 3.

6.7.1-6.7.2
6.7.4-6.7.5
6.8.8

GRI-index No cases registered in 2018.

SDG
No 16.

4.6
6.7.1-6.7.2
6.7.6

New suppliers that were screened using
social criteria

125-127

Negative social impacts in the supply
chain and actions taken

No significant actual and potential
negative Social impacts in the supply
chain have been registered in 2018.
a. No suppliers have been assessed for
social impacts.
b. No suppliers considered to have
GRI-index actual and potential negative social
impact in 2018.
c. No significant actual and potential
negative social impact identified in
2018.
d. 0%.
e. 0%.

Customer Health and Safety

416-1

403-1

Occupational health and safety
management system

134-135

403-2

Hazard identification, risk assessment,
and incident investigation

135-136

403-3

Occupational health services

403-4

Worker participation, consultation, and
communication on occupational health
and safety

135-136

403-5

Worker training on occupational health
and safety

135-136

403-6

Promotion of worker health

134-136

403-7

Prevention and mitigation of
occupational health and safety impacts
directly linked by business relationships

134-136

Work-related injuries

Årsrapport 2018

Assessment of the health and safety
impacts of product and service
categories

Socioeconomic Compliance

419-1

Occupational Health and Safety

403-9

ISO 26000

Supplier Social Assessment

Supplier Environmental Assessment

308-1

UN SDGs

Non-compliance with laws and/or
regulations in the social and economic
area

For comments and questions on Flokk’s work and reporting on the
environment, energy and corporate social responsibility, please contact:

136

136,
No workers are excluded from this
GRI-index disclosure.
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SDG
No 3.
SDG
No 8.

6.4.6
6.8.8

Atle Thiis-Messel
VP Sustainability
atle.messel@flokk.com

148

GRI-Index

Laura Fouilland
Sustainability Advisor
laura.fouilland@flokk.com
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Kontakter
Hovedkontor
Flokk
Fridtjof Nansens vei 12
P.B. 5055 Majorstuen
NO-0301 Oslo, Norway
Tel: +47 22 59 59 00
flokk.com

Produksjonssteder
⚪⚪ Røros, Norge
⚪⚪ Hunnebostrand, Sverige
⚪⚪ Tibro, Sverige
⚪⚪ Nässjö, Sverige
⚪⚪ Zwolle, Nederland
⚪⚪ Koblenz, Sveits
⚪⚪ Turek, Polen

Norge
Espen Wibe
Country Manager
espen.wibe@flokk.com

Danmark
Dorrit Hoffmann
Country Manager
dorrit.hoffmann@flokk.com

Sverige
Johanna Hedström
Country Manager
johanna.hedstrom@flokk.com

Belgia & Luxemburg
Tom Clays
Country Manager
tom.clays@flokk.com

Nederland
David Coenen
Country Manager
david.coenen@flokk.com

UK
Bernhard van Ommen
Managing Director
bernhard.vanommen@flokk.com
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Sveits
Ketil Årdal
SVP Commercial Operations
ketil.ardal@flokk.com

Singapore
Henrik Meltesen
General Manager
henrik.meltesen@flokk.com

Australia
Andrew Green
Regional Manager
andrew.green@flokk.com

USA
Jörgen Josefsson
Country Manager
jorgen.josefsson@flokk.com

Tyskland
René Sitter
Managing Director
rene.sitter@flokk.com

Canada
Lars Helge Lund
Country Manager
lars.lund@flokk.com

Kina
Cherry Yan
Vice President China
cherry.yan@flokk.com

Offecct
Jukka Tullbacka
COO
jukka.tallbacka@offecct.se

Malmstolen
Magnus Lignell
CEO
magnus.lignell@malmstolen.se

Frankrike
Olgicia Pezin
Managing Director
olgicia.pezin@flokk.com

Profim
Piotr Chełmiński
CEO Profim
piotr.chelminski@profim.pl
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