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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
All affärsverksamhet är förenad med och medför risker. Rätt hanterade 
kan risker omvandlas till möjligheter och addera värde till verksamheten, 
medan risker som inte hanteras rätt kan leda till incidenter och förluster. 

Bravida har en modell och process för att identifiera och utvärdera kon-
cernens risker, under 2017 har riskarbetet formaliserats och utvecklats.
Bravida utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet, både operativa 
och finansiella samt marknadsrisker. 

Riskhantering 
Verkställande direktören är ytterst ansvarig för att säkerställa god riskhan-
tering inom koncernen i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

Marknadsrisker
Bravida arbetar kontinuerligt med bedömning och utvärdering av de risker som koncernen utsätts och kan utsättas för. Kritiska omvärldsrisker hanteras främst 
i det strategiska affärsplanearbetet men även operativt i verksamheten. Svängningar i det allmänna marknadsläget, finansiell oro och politiska beslut är de 
omvärldsfaktorer som främst påverkar efterfrågan på nyproduktion av bostäder och lokaler samt investeringar från industri och offentlig verksamhet. Efterfrågan 
på service- och underhållsarbeten påverkas i mindre grad av konjunktursvängningar.

RISKOMRÅDE BESKRIVNING HANTERING

Omvärlds - 
förändringar

Två viktiga trender som påverkar efterfrågan på byggpro-
duktion i Norden är urbanisering och energieffektivisering. 
Detta leder just nu till stora offentliga investeringar samt 
renovering och nybyggnation av bostäder. Sådana inves-
teringar förutsätter starka offentliga finanser, en stabil 
arbetsmarknad och låg ränta. 

Bravida behöver fortsätta följa utvecklingen inom marknaden 
för att kunna anpassa sig. Bravida har en bred kompetens 
som tillsammans med flexibel kostnadsstruktur medför 
att Bravida kan anpassas organisatoriskt efter förändrade 
förutsättningar.

Konjunktur Svängningar i konjunkturläget påverkar installations-
branschen, som är känslig för marknadssvängningar 
och politiska beslut som kan påverka efterfrågan  på 
nyproduktion av bostäder och lokaler samt investeringar 
från industri och offentlig verksamhet. Efterfrågan på 
service- och underhållsarbeten påverkas inte i lika hög 
grad av konjunktursvängningar. 

Närmare hälften av Bravidas omsättning kommer från servi-
ceverksamheten, vilken historiskt har en begränsad påverkan 
av konjunktursvängningar. Samtidigt utgör renovering och 
underhåll därutöver 15 procent av omsättningen. Bravida är 
inte beroende av enskilda kunder, då koncernen har mer än 
50 000 kunder i olika segment. Bravida har en diversifierad 
kundstruktur med en stor andel relativt små projekt, och är 
därför inte beroende av enskilda kunder eller uppdrag. 

Finansiella risker
Bravida är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. De finansiella riskerna omfattar främst ränte-, valuta-, finansierings- och kreditrisker. 
Koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker är centraliserad till koncernfunktionen Ekonomi och Finans. Verksamheten bedrivs utifrån en av 
styrelsen fastställd finanspolicy som årligen revideras och fastställs av styrelsen. Syftet är att minimera koncernens kapitalkostnad genom effektiva finansierings-
lösningar, samt effektiv hantering och kontroll av koncernens finansiella risker. Kreditrisker i affärsverksamheten hanteras däremot lokalt, med stöd av ett gemensamt 
system för kredituppföljning och analys. För mer information om hantering av finansiella risker, se not 27.

RISKOMRÅDE BESKRIVNING HANTERING

Ränterisk Ränterisk avser risken för att förändringar i marknadsrän-
tan påverkar koncernens räntenetto och kassaflöde.

Bravida har fastställda principer för hantering av ränterisker i 
sin finanspolicy, vilken anger korta räntebindningstider.

Valutarisk Valutarisk avser risken att förändringar i valutakursen 
har en negativ påverkan på koncernens resultaträkning, 
balansräkning och kassaflöde. Valutarisk kan delas in i 
transaktionsexponering och omräkningsexponering.

Bravidas transaktionsexponering är relativt begränsad då 
försäljning och utgifter till största delen sker i lokal valuta, 
med mindre exponering mot importerade komponenter. 
Bravidas omräkningsexponeringspolicy valutasäkras inte 
och en förstärkning av den svenska kronan mot NOK, EUR 
och DKK påverkar omsättning och rörelseresultat negativt. 
All finansiering sker i SEK.

Finansierings- 
och likviditetsrisk

Bravidas finansieringsrisk utgörs av risken att inte kunna 
uppta nya, eller refinansiera existerande, lån till acceptabla 
villkor. Koncernen är också utsatt för en likviditetsrisk, 
vilken definieras som risken att inte kunna möta sina 
omedelbara betalningsförpliktelser.

Ansvaret för Bravidas finansiella transaktioner och risker 
innehas centralt av koncernens finansavdelning, som 
arbetar efter en av styrelsen fastställd policy. Finansieringen 
utgörs av ett långfristigt kreditavtal som löper till 2020 och 
utgivande av företagscertifikat med kort löptid. 

Kreditrisk Det finns alltid en risk att en motpart inte kan fullfölja sina 
åtaganden. Bristande kontroll av kunders kreditvärdighet 
innebär en risk att Bravida utför arbeten åt kunder som inte 
kan fullgöra sina åtaganden vilket riskerar i kundförluster.

Alla kunder kreditprövas innan projekt startar upp. I samtliga 
länder har Bravida en funktion med ansvar för kundkrediter, 
som arbetar utifrån fastställda riktlinjer om risktagande. 
Bravida har historiskt sett haft låga kreditförluster.

Divisionschefer och stabschefer är i sin tur ansvariga för implementering 
av riskhantering inom sina respektive divisioner och ansvarsområden. 
Ägarskapet vad gäller hantering av de risker som identifierats vid kartlägg-
ningen ligger hos respektive division. Resultaten av riskkartläggningen 
rapporteras kontinuerligt till koncernledningen och styrelsen.

I Bravidas riskhanteringsprocess har ett antal riskområden identifie-
rats. Ett urval av dessa och en övergripande beskrivning av respektive 
riskområde, framgår nedan. Den finansiella riskhanteringen beskrivs 
närmare under not 27.

Vidare är riskhanteringen i viss omfattning definierad i Bravidas lednings-
system. Koncernens systematiska arbete med kvalitets- och miljöfrågor samt 
arbetsmiljö är viktiga byggstenar som utgör ryggraden i ledningssystemet. 
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Operativa risker
De operativa riskerna är relaterade till den dagliga verksamheten och går ofta att påverka, varför de normalt är reglerade med policyer, riktlinjer och instruktio-
ner. Hantering av dessa risker är en del av Bravidas löpande affärsprocess.

RISKOMRÅDE BESKRIVNING HANTERING

Medarbetare Dagens arbetskraftssituation kan innebära utmaningar 
att inte lyckas attrahera och behålla rätt personal. Behålla 
och rekrytera rätt personal är en nyckelfråga för Bravidas 
tillväxt framåt, där konkurrensen och behovet av duktiga 
ingenjörer, tekniker och montörer ökar.

Bravida har under det senaste året arbetat med anställnings-
erbjudandet och har utvecklat ett konkurrenskraftigt erbju-
dande för att attrahera medarbetare. I syfte att behålla och 
stimulera medarbetare satsar Bravida, bland annat genom 
Bravidaskolan, på kontinuerlig utbildning, kompetensut-
veckling och ledarskapsutveckling.

Kultur Det finns en risk att Bravida kulturen inte upprätthålls. 
Bravida kulturen och vårt sätt att arbeta på gör oss unika 
på marknaden. Det finns en risk att vi inte lyckas bibehålla 
denna i och med nya konkurrenter, samt och en omvärld 
som förändras i kombination med många nya medarbetare 
och flera företagsförvärv.

Bravidaskolan utvecklas kontinuerligt för att säkerställa att 
kulturen behålls och utvecklas.

Affärsetik I Bravidas uppförandekod läggs grunden till hur vi beter 
oss. Uppförandekoden innehåller våra värderingar och 
vår syn på affärsetik. Det finns en risk i att enskilda med-
arbetare inte följer våra värderingar och skadar Bravidas 
anseende och varumärke.

Alla medarbetare inom Bravida ska ta del av och känna till 
uppförandekoden. Under 2018 kommer en bred utbildnings-
insats att genomföras i koncernen.
Bravida arbetar också reaktivt med uppföljning och intern 
kontroll.

Projekt Merparten av Bravidas installationsprojekt är baserade 
på fastpriskontrakt, eventuella fel i kostnadsberäkningen 
riskerar att påverka marginalen negativt. Längre och stora 
serviceuppdrag regleras genom ramavtal där timpris och 
materialpris är fastställt.

Bravida har en fastställd rutin för anbudshantering, och har 
sedan flera år en ”farfars” princip där större projekt skall 
presenteras och godkännas av överordnad chef.

Kvalitet Vid leverans ansvarar Bravida för kvaliteten i vårt eget ar-
bete, för underentreprenörer samt egna utvalda produkter.

Kvalitetsrisker  
i leveransen

Vid leverans ansvarar Bravida för kvaliteten i vårt eget ar-
bete samt för våra underentreprenörer och de produkter vi 
installerar. Brister i kvalitet riskerar såväl ökade kostnader 
som negativ påverkan på Bravidas anseende.

Med utbildad och kompetent personal och en konsekvent 
användning av våra gemensamma verksamhetssystem och 
metoder säkrar vi en hög standard i våra egna leveranser. 

Underentreprenörs- 
risker

Underentreprenörers agerande riskerar att påverka Bravi-
das anseende och varumärke negativt om underentrepre-
nör gör avsteg från Bravidas uppförandekod.

Det pågår sedan 2016 en kvalitetssäkring av Bravidas 
underleverantörer.

Produktkvalitets- 
risker

Kvalitetsbrister i de produkter som Bravida installerar 
riskerar att negativt påverka anseende mot kunder samt 
leda till ökade kostnader.

Bravida har garantier från leverantörer på de produkter de 
levererar.

IT 
Säkerhet och  
tillgänglighet

Bravida använder informationssystem och annan teknologi 
för att sköta och förvalta verksamheten. Oplanerade 
avbrott kan innebära såväl intäktsbortfall som negativt för 
anseendet och varumärket.

Bravida arbetar kontinuerligt med underhåll och översyn 
av IT-säkerheten, detta för att säkerställa en stabil IT-miljö. 
Bravida har säkerställt IT-driften genom att ha tillgängliga 
resurser både internt och externt för att snabbt avhjälpa 
eventuella oplanerade driftstörningar i IT-driften.




