
 2 | Året i korthet

 3 | 2009 i siffror, Historik

 4 | Vd-ord

 6 | USA-etablering

 8 | Kina-etablering 

  10  | Fullsortiment

 12 | Marknad

 14 | Det här är Ålö 

 18 | Strategier

 19 | Finansiella måltal

 20 | Human Resources

 22 | Ekonomisk översikt och analys

 26 | Förvaltningsberättelse

 28 | Resultaträkning Koncernen

 29 | Balansräkning Koncernen

 31 | Kassaflödesanalyser

 32 | Resultaträkning Moderföretaget

 33 | Balansräkning Moderföretaget

 35 | Redovisningsprinciper och noter

 41 | Revisionsberättelse

 42 | Styrelse, ledning och revisor

Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov ut-
veckla, tillverka och globalt marknadsföra front-
lastare med tillbehör för att maximera traktorns 
nyttovärde i jordbruk, industri och samhälle.
 Under ledning av koncernchefen ansvarar två 
självständiga affärsområden, Marknad och Pro-
duktion, för all verksamhet i sexton produktions- 
och säljbolag i nio länder.
 Ålö är världsledande och har en position som 
nummer ett eller två på de flesta viktiga mark-
nader i världen. Ålös viktigaste tillväxtmarknad 
är Nordamerika. Ålös produkter distribueras via 
ett nätverk av återförsäljare i fler än 40 länder. 
 Ålö förfogar över tre varumärken: Quicke, 
Trima och Veto.
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Året i korthet

Botten gick ur marknaden 
redan hösten 2008 då den 
globala krisen drabbade 
även Ålös kunder. Under 
2009 viker orderingången 
med 30 procent.

 Premiärvisningen av Ålös Quicke 
Compact Concept (QCC) sker på 
SIMA i Paris i februari. Ålös första 
steg mot att utvecklas till en full-
sortimentsleverantör.

 Förvärvet av Bush 
Hogs fabrik i Telford, TN, 
kompletterar Ålös pro-
duktprogram och skapar 
förutsättningar för fortsatt 
tillväxt i Nordamerika.

  I november lanseras LCS – Loader Control 
System – på Agritechnika i Hannover. LCS är 
ett unikt ventilprogram som är skräddarsytt 
för de behov och de funktioner som krävs av 
en frontlastare. Via en simulator kunde poten-
tiella kunder provköra systemet direkt på plats.

 60-årsjubileet av Ålö firades 
bl a med en jubileumslastare i 
guldmetallic som producerades 
i 60 numrerade exemplar.

 Beslutet att flytta koncernens produktion av redskap 
till Kina fattas i december. Fabrikerna i Skive och Bergsjö 
kommer att läggas ned och en ny fabrik kommer att byg-
gas upp i hamnstaden Ningbo.

Definitioner
Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat (EBITA) inklusive intäktsräntor i relation till genomsnitt-
ligt Sysselsatt kapital, uttryckt i procent. Det genomsnittliga syssel-
satta kapitalet utgör för respektive år ett genomsnitt av det utgående 
sysselsatta kapitalet för de tolv senaste redovisningsperioderna.

Capex
Capital Expenditure. Investeringar i anläggningstillgångar.

EBITDA
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Resultat
före finansnetto, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Detta
resultatmått är fullt jämförbart över tiden oberoende av vilka finansie-
ringskostnader och vilken avskrivning på goodwill och övervärden
som från tid till annan belastar koncernen.

EBITDA-marginal
EBITDA i förhållande till nettoomsättningen, uttryckt i procent.

EBITA
Earnings Before Interest, Tax and Amortization. Resultat före finans-
netto, skatt och goodwillavskrivningar. Detta resultatmått är fullt
jämförbart över tiden oberoende av vilka finansieringskostnader och
vilken avskrivning på goodwill och övervärden som från tid till annan
belastar koncernen.

Finansiell nettoskuld
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Förädlingsvärde
EBITA plus lönekostnader inklusive lönebikostnader.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning i förhållande till balansomslutningen (i medeltal
under året), uttryckt i gånger.

Medelantal anställda
De kostnader som har med antalet anställda att göra representerar
en väsentlig del av koncernens totala kostnader. Utvecklingen av
medelantalet anställda över tiden i förhållande till utvecklingen av
nettoomsättningen ger därför en indikation på den kostnadsrationali-
sering som sker.

Nettoomsättning
Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i koncernens
normala verksamhet, efter avdrag för lämnade rabatter, mervärdes-
skatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Omsättning per anställd
Nettoomsättning dividerat med Medelantal anställda.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten med avdrag för nettoinves-
teringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Orderingång
Order som har inkommit under kalenderåret, beräknat på samma sätt
som nettoomsättningen. Orderingången ger en hänvisning om den
aktuella efterfrågan på koncernens produkter som med varierande
fördröjning visar sig i nettoomsättningen.

Produktivitet
Förädlingsvärdet dividerat med totala lönekostnader inklusive lönebi-
kostnader.

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerade med eget kapital, uttryckt i gånger.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen exklusive icke räntebärande skulder, avsättningar
och minoritetsintresse.

WACC
Weighted Average Cost of Capital. Vägd kapitalkostnad.
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2009 i siffror

60 år av utveckling

Nyckeltal

2009 2008

Orderingång, mkr 1 435 1 918

Omsättning, mkr 1 516 1 911

EBITDA, mkr 128 196

EBITDA-marginal, % 8,4 10,2

EBITA, mkr 91 161

EBITA-marginal, % 6,0 8,4

Operativt kassaflöde, mkr 102 67

Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,4 14,8

Produktivitet 1,30 1,51

3
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2005 2006 2007 2008 2009

1940-talet
Den första svenska front-
lastaren konstrueras av 
Karl-Ragnar Åström och 
AB Ålö-Maskiner grundas. 

1950-talet
Världens första lastare 
med snabbkoppling, 
Quicke, introduceras.

1960-talet
Fler lastare säljs på 

export än på den 
svenska marknaden. 

1980-talet
Ålö köper upp konkurrenter 
och startar upp försäljnings-
bolag i Norge och Kanada.

1990-talet
Ålö köper upp konkurrenter och 
startar upp försäljningsbolag i Dan-
mark, Frankrike och Storbritannien.

2010-talet
Ålö expanderar med  
nya produkter; LCS,  
Utility- och Kompakt-
lastare. Bildar bolag i Kina.

2000-talet
Ålö köper upp konkurrenter 
och startar försäljningsbolag 
i USA och Tyskland. Ny pro-
duktionsanläggning tas i drift 
i Brännland. Ålö lanserar en 
ny generation lastare, Quicke 
Dimension och Trima Plus.

1970-talet
Ålö bygger ny  

fabrik i Brännland.
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Offensiva satsningar  
stärker vår position

4   VD - OR D

Lågkonjunkturen, förstärkt av en global finanskris, som gjorde 
sig påmind redan under hösten 2008 slog igenom med full kraft 
under 2009. Det är ingen överdrift att säga att 2009 för de allra 
flesta bolag och branscher präglats av en dramatisk minskning av 
efterfrågan med omfattande neddragningar som följd. Ålö är tyvärr 
inget undantag.

Redan under det tredje tertialet 2008 såg vi en betydande  
försämring av orderingången. Efterfrågan föll snabbt och under 
de kommande månaderna försvann nära nog en tredjedel av 
orderingången. Men, tack vare vårt väl fungerande system för 
marknadsanalys kunde vi tidigt identifiera nedgången och agera 
proaktivt. Vi vidtog de första åtgärderna redan under hösten 2008 
och kunde därför tidigt ställa om och anpassa verksamheten och 
våra kostnader till det nya läget. Våra aktiviteter inkluderade breda 
kostnadsbesparingsprogram, personalneddragningar, förbättringar 
av effektiviteten samt en minskning av rörelsekapitalet. Vi försökte 
använda oss av arbetstidsförkortning och permitteringar i så stor 
utsträckning som möjligt, men trots detta tvingades ett stort antal 
medarbetare lämna koncernen. Åtgärderna anpassades för att inte 
riskera vår kapacitet inom produktutveckling, marknad och inköp. Vi 
höjde också våra priser för att kompensera oss för kraftigt ökande 
materialpriser under 2008.

Under året har vi tvingats fatta ett antal tuffa beslut, beslutet 
att lägga ned två av våra fabriker och flytta produktionen till Kina 
var ett sådant. De betydande neddragningarna där många av våra 
medarbetare förlorade sina jobb var ett annat. Beslut som man kan 
känna vemod inför, förstås, men likafullt nödvändiga för att inte 
äventyra bolagets framtid.

Resultatet av alla insatser syns i vårt resultat. Den globala finans-
krisen, lågkonjunkturen och vägen till återhämtning visar också 
tydligt styrkan i Ålös kärnverksamhet. Under den värsta ekonomis-
ka krisen i modern tid där koncernens orderingång och fakturering 
sjönk med 30 procent har vi lyckats uppnå ett resultat om 128 mkr 
motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent. Bolaget har en 

oförändrat stark marknadsposition och en robust finansiell 
ställning. Tack vare denna finansiella prestation har vi en 
bra bas från vilken vi inte bara kan försvara vår position, vi 
kan också vara offensiva.

När ekonomin väl stabiliserats och vi åter går in i en 
tillväxtfas är det min uppgift som vd att lägga en än större 

vikt vid genomförandet av Ålös strategi för lönsam tillväxt. Vår 
bedömning av den underliggande, långsiktiga efterfrågan inom vår 
bransch är fortsatt positiv, jordens befolkning fortsätter att öka, det 
kommer att bli fler munnar att mätta och därmed ett ökat behov av 
en mekanisering av jordbruket. Vi har under 2009 fokuserat på tre 
steg i vår långsiktiga plan att utveckla Ålö.

Vårt förvärv av Bush Hogs lastarfabrik i Telford, Tennessee, är ett 
av dem. Här föds vårt dotterbolag Alo Tennessee vilket ger oss en 
egen tillverkning på plats i USA i moderna och stora fabrikslokaler. 
Ett avgörande steg för vår fortsatta expansion i Nordamerika.

Vår beslutade etablering i Kina är ett annat. Etableringen i ett av 
världens ledande lågkostnadsländer stärker Ålös konkurrenskraft 
och lönsamhet. Etableringen ger därtill Ålö en närhet till de markna-
der i Asien som bedöms komma att växa kraftigt i framtiden.

Det tredje steget är fullföljandet av vår strategiska utveckling till 
en marknadsledande fullsortimentsleverantör. Under 2010 introdu-
ceras två nya produktlinjer för kompakta och billigare lastare.

Resultatet när arbetet är genomfört blir ett Ålö med en ny fabrik 
i Asien och en i Nordamerika, två nya ben på två viktiga fram-
tidsmarknader. Vi får en heltäckande arsenal av produkter för 
alla marknadssegment som erbjuder nya möjligheter för oss att 
utvecklas på både nya och gamla marknader. Med de prioriterade 
aktiviteter och åtgärder vi nu genomför är jag övertygad om att Ålö 
ytterligare kommer att stärka sina positioner när efterfrågan åter 
vänder upp.

Slutligen vill jag framföra ett stort och varmt tack till samtliga 
medarbetare i Ålö för utmärkta prestationer under extraordinära 
förhållanden.

                        Olle Pehrsson, vd

2009 blev ett år präglat av besparingar och neddrag-
ningar – ett år som många säkert vill glömma. 
 Men för Ålös del rymmer året ett antal offensiva 
satsningar.
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Urban Hadarsson, försäljningsdirektör.
Varför köpte ni fabriken i Tennessee?
- Nordamerika är den marknad som vi 
bedömer har störst tillväxtpotential i närtid. 
Via övertagandet av Bush Hogs frontlastar-
verksamhet fick vi en affärsmässigt bra 
möjlighet att etablera en egen produktion i 
Nordamerika. Det är en ”perfect match”, vi 
ville ha en produktionsanläggning med ett 
modernt måleri och en plattform att bygga 
på för framtiden.

Vad händer just nu med etableringen?
- Vi håller just nu på att sätta upp produk-
tionen, nya maskiner tas i drift, fabriken om-
organiseras och  produktionslinjerna byggs 
upp. Under första halvåret 2010 kommer vi 
också att flytta vårt säljbolag från Winston 
Salem, North Carolina till Telford, Tennessee.

Vad ser du för effekt av den här investe-
ringen för er på marknad?
- Den ger oss helt andra möjligheter att 
möta konkurrensen på marknaden i Nord-
amerika och fortsätta växa. Etableringen 
av en egen produktionsenhet skapar bättre 
förutsättningar för att möta kundernas krav 
på korta leveranstider och konkurrenskraf-
tiga priser.

Strategisk investering  
ökar tillväxtsmöjligheterna i USA 
På västfronten allting nytt. 
 Ny fabrik, nya lastare och nya möjligheter att 
växa på en viktig marknad för Ålös produkter.
Allt tack vare en offensiv strategisk investering.

I och med övertagandet av Bush Hogs frontlastarverksamhet  
erhåller Ålö en produktionsenhet i Nordamerika. Ett första steg  
mot att på allvar kliva in på marknaden i Nordamerika med Ålös nya 
produktlinjer. En stor och viktig marknad som enligt bolagets ana-
lyser erbjuder den allra största tillväxtpotentialen i närtid. Förvärvet 
var ett strategiskt prioriterat projekt som när möjligheten öppnade 
sig genomfördes tack vare goda förberedelser och ett fokuserat 
arbete.

Optimal tajming på marknaden
Förvärvet skapar ett antal möjligheter. Initialt kommer Ålö att till-
verka Bush Hogs frontlastare för den nordamerikanska marknaden. 
Under 2010 och 2011 kommer Bush Hogs produktprogram att fasas 
ut i samband med att de nya produktlinjerna för billiga och kompak-
ta lastare introduceras. Marknadssegmentet för mindre, kompakta 

och billigare lastare förväntas växa avsevärt de närmsta åren och 
Ålö kan här möta en ökande efterfrågan med en dedikerad och spe-
cialiserad produktionsenhet på den nordamerikanska marknaden. 
Genom att Ålö inom kort kan förse marknaden med alla lastare från 
enkelt till avancerat, från litet till stort, så kan alla kundkategorier 
tillfredsställas med bolagets produkter. Kunderna kan sedan över 
tid utveckla sin maskinpark genom att successivt byta upp sig mot 
större och mera professionella maskiner från samma leverantör.

Förstärker tillväxtmöjligheterna
Anläggningen i Tennessee är modern, effektiv och rätt placerad ur 
logistisk synpunkt. Ålö får tack vare förvärvet en helt annan möj-
lighet att tillgodose marknadens behov genom ökad flexibilitet och 
kortare ledtider. Etableringen gör att leveranstiderna kan förkortas 
med upp till sju veckor. Att produkterna tillverkas där kunden befin-
ner sig sänker i sin tur transportkostnaderna och minskar också  
radikalt Ålös miljöpåverkan. Sammantaget förstärker helt enkelt  
Ålö sina möjligheter att kostnadseffektivt och kvalitativt utveckla 
affärsmöjligheterna på en prioriterad tillväxtmarknad.

Samlad bas för USA
Utöver produktionen av Ålös nya produktlinjer kommer viss pro-
duktion att flyttas från koncernens fabriker i Europa till Tennessee. 
På så vis frigörs kapacitet i befintliga produktionsanläggningar  
vilket i sin tur skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt. Anlägg-
ningen i Tennessee kommer också att utgöra Ålös centrallager i 
USA. Befintligt lager och kontor i Winston Salem, NC läggs ned och 
verksamheten i säljbolaget Alo USA Inc. flyttas till Tennessee. Det 
råder i nuläget en febril verksamhet i fabrikslokalerna för att bygga 
en toppmodern produktionsenhet och ett nav för Ålö på den nord-
amerikanska marknaden. Allt under ett enda tak: Alo Tennessee.
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Jan Sandsjö, produktionsdirektör.
Varför var det så viktigt för Ålö att etablera  
en fabrik i USA?
- När vi tog över den här fabriken var det en 
viktig byggsten i vår strategi att lansera ett 
komplett produktprogram för den nord- 
amerikanska marknaden. Den här fabriken 
är en lämplig enhet framförallt för produk-
tion av de små och medelstora lastarna. 
Vi är just nu mitt i en omställningsfas där 
vi startar upp produktionen och bygger 

upp produktionslinjer. Inom tre år skall 
produktionsvolymerna ha ökat rejält i den 
här fabriken om det går som vi tänkt. 

Vad ser du för utmaningar i projektet Alo 
Tennessee?
- Det är en stor fabrik och den behöver 
volymer för att vara lönsam. Att genomföra 
ett stort antal projekt på kort tid är en an-
nan utmaning vi brottas med. 

Ni bygger upp en ny fabrik, men hur blir  
det med personalen som arbetade där?
- Det finns en kompetens att ta tillvara, helt 
klart, det är duktiga och kompetenta med-
arbetare som vi nu anställt. I dagsläget är vi 
cirka 50 medarbetare och vi ska i varje fall 
upp över 100 när fabriken går för fullt. Det är 
planen. Vi kommer att producera fler lastare 
i anläggningen än man tidigare producerat, 
men med färre anställda.

   7
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Urban Hadarsson, försäljningsdirektör.
Vad är huvudskälet till flytten till Kina?
- På kort sikt ger det oss en möjlighet 
att förbättra vår konkurrenskraft och 
lönsamhet genom en kostnadseffektiv 
produktion av redskap. Inom en inte 
alltför avlägsen framtid kommer Kina 
att bli en marknad för Ålö och genom 
den här etableringen finns vi på plats 
när efterfrågan tar fart.

Hur kommer Kina att utvecklas som marknad 
för Ålö?
- Asien är en jättemarknad i vardande, Kina är 
ännu ingen stor marknad för våra produkter, 
men i takt med att fler och fler personer flyttar 
in till städerna och anställs i industrin via den 
industrialisering som pågår så krävs det att jord-
bruket mekaniseras då gårdsbruken inte längre 
bara ska mätta husfolket.
 Det som också är intressant är att den kinesis-
ka staten just nu spenderar mycket stora pengar 
på att stödja en mekanisering av jordbruket för 
att möta behovet av en ökad matproduktion.

Vad ser du för konkreta möjligheter?
- Den ökade mekaniseringen ser vi som en 
möjlighet att göra ett insteg på marknaden 
med vårt Utility-sortiment. Budgetpro-
dukter av högsta kvailtet för lite lättare 
traktorer. Sedan är det också så att vår 
redskapsproduktion i Kina underlättar för 
oss på marknader som Indien och Oceanien.

Etableringen i Kina 
öppnar en ny potentiell marknad
Made in China kan på sikt bli Sold to China.
 Det är den långsiktiga tanken bakom beslutet 
att flytta redskapstillverkningen till Kina.
 Den primära orsaken är att kunna producera 
och tillhandahålla produkter till marknadens 
mest konkurrenskraftiga priser.

En allt hårdare konkurrens från framförallt tillverkare i lågkostnads-
länder krympte marginalerna och Ålö såg på sikt lönsamheten för 
redskapstillverkningen hotas. Därför initierades en utredning för  
att söka den mest kostnadseffektiva lösningen för koncernens  
redskapsproduktion. Den omfattande utredningen analyserade  
alternativen att centralisera redskapstillverkningen till Skive, Berg-
sjö eller Brännland. Mot dessa tre möjligheter stod alternativet att 
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Jan Sandsjö, produktionsdirektör.
Varför väljer ni att etablera er i Ningbo  
i Kina?
- I Ningbo finns en av Kinas största 
hamnar och staden ligger i en väldigt 
expansiv region några timmar söder om 
Shanghai. I och ikring Ningbo finns därtill 
en betydande tillverkningsindustri som vi 
är intresserade av som underleverantörer.

Hur fungerar det då, håller tidplanen?
- Ja, så här långt. Fabrikerna är inflytt-
ningsklara och besiktning och överta-

gande sker i april. Under maj-juni monterar 
vi upp de första utrustningarna som 
flyttats från Bergsjö. Vi testar därefter att 
allt fungerar i liten skala innan vi startar 
större flöden. Vi har tillsatt en organisation 
med en chef som arbetat i vår danska 
fabrik och vi har anställt ett antal kinesiska 
medarbetare. Vi kommer att flytta över 
produktionen från Europa till Kina i ett 
antal installationssteg. Bergsjö stängs ned 
under hösten 2010, Skive vid halvårsskiftet 
2011. Från och med andra halvåret 2011 är 
all produktion flyttad till Kina.

Vad är det svåraste? 
- Vi måste agera rätt mot de kinesiska myndig-
heterna och noga följa de regler som finns. Men 
vi gör många lärdomar på vägen som blir nyt-
tiga i framtiden. Det intressanta är att vi under 
årens lopp har byggt en organisation som gör 
det möjligt för oss att bedriva den här typen 
av förändringsarbete själva. Det är väldigt 
värdefullt. Sedan måste jag också få tillägga att 
nedläggningen i Bergsjö och Skive tagits emot 
väldigt professionellt av de drabbade medar-
betarna och att vi trots nedläggningsbesluten 
kör för fullt i produktionen.

bygga upp en helt ny fabrik i Kina och flytta hela produktionen dit.
I augusti 2009 var resultatet av analysen klar. Hur man än vred 

och vände på siffrorna kunde inget av de övriga alternativen slå al-
ternativet Kina. Lägre lönekostnader, lägre materialkostnader och 
en omedelbar närhet till viktiga råmaterial- och komponentleveran-
törer som möjliggör bättre och billigare inköp även till andra delar av 
koncernen.  Kalkylen pekade med hela handen mot Asien. Mot Kina.

Söder om Shanghai
I december 2009 fattades så beslutet, tillverkningen i Skive och 
Bergsjö läggs ner och en ny fabrik byggs upp i hamnstaden Ningbo. 
Ett beslut som inte togs utan en viss vånda då både Skive och 
Bergsjö varit två starka enheter i Ålö-familjen. Utöver en pro- 
duktionsenhet i Kina får Ålö också en helt annan kontinuitet i sin 
närvaro som inköpare på världens just nu hetaste lågprismarknad. 
Då ca 50 procent av Ålös totala kostnadsmassa består av mate-
rial och komponenter finns här en mycket stor potential i form av 
kostnadssänkningar. I flera steg görs alltså kostnadsbesparingar 
och förhoppningen är att investeringen i Kina skall bli en garant för 
koncernens uthålliga lönsamhet. 

Oförändrat kvalitetstänk
Kostnadsbesparingarna som erhålls genom tillverkning i Kina  
sker inte på bekostnad av Ålös stränga krav på en marknadsle-

Alo Ningbo

dande kvalitet. För att garantera detta har ett management med 
västeuropéer rekryterats för att leda uppbyggnaden av samma 
produktionssystem och samma automatisering som vid fabrikerna 
i Europa. Redskapen kommer att tillverkas på samma sätt, och med 
samma maskiner, i Kina som i Sverige och Danmark. Allt granskat 
av en rigorös kvalitetskontroll. 2011 skall överflyttningen av produk-
tionen vara genomförd.

Ökad mekanisering
Kostnadseffektiviseringen i all ära, det finns också en annan faktor 
som på lång sikt gör den här etableringen om möjligt än mer intres-
sant. Nämligen Kina som marknad för frontlastare och redskap. Ett 
faktum är att de flesta stora traktortillverkarna redan i dag finns 
etablerade eller håller på att etablera sig i Kina. Bedömningen är att 
den kinesiska regimen kommer att driva på utvecklingen mot ett 
allt mera mekaniserat jordbruk. Helt enkelt för att den pågående ur-
baniseringen av Kina innebär att allt fler människor bor och arbetar 
i städer och därmed inte producerar sin egen mat. De jordbruk som 
återstår måste därför producera allt mer för att försörja landets 
medborgare.

Lär sig marknaden
Det finns redan i dag en lastarmarknad i Kina, omfattningen är svår 
att bedöma, men landets förmåga att utvecklas i snabb takt tvivlar 
ingen längre på. Det finns också signaler som tyder på att en omfat-
tande satsning på, och utveckling av, just jordbruket kommer att 
ske under de kommande 5-10 åren.

Genom att Ålö nu etablerar sig i Kina finns också bättre förutsätt-
ningar för att lära sig marknaden och att läsa av de rörelser som sker 
för att säkerställa att bolaget kan aktivera sig på rätt sätt när efter-
frågan växer. Ålös utveckling av kompakta, lättare och billigare lastare 
ligger även här väl i linje med utvecklingen då just dessa kan fungera 
som instegsprodukter på den kinesiska marknaden.
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Produktutveckling skapar 
nya marknadsmöjligheter
Realiseringen av Ålö som fullsortimentsleve-
rantör gör det möjligt att växa på marknader 
där bolaget redan är marknadsledare. Och de 
nya lastarprogrammen Compact och Utility 
öppnar upp för insteg på nya marknader.

De senaste åren har Ålö drivit en målmedveten produktutveckling 
syftande till att förverkliga målsättningen att etablera bolaget som 
en fullsortimentsleverantör på lastarmarknaden. Historiskt sett 
har Ålö varit en ledande aktör på större lastare och de mer profes-

sionella produkterna, men lämnat marknadens lågprissegment och 
kompaktlastarsegment åt övriga leverantörer. De senaste årens ut-
veckling har gjort det tydligt att de kommande årens största tillväxt 
ligger just i segmenten mindre- och enklare lastare. Dels för att det 
skett en omsvängning på marknaden mot den här typen av produk-
ter, dels för att flera nya marknader nu kan vara på väg att öppnas 
upp via en ökad grad av mekanisering där just de här produkterna 
kan fungera som instegsprodukter.

Ett naturligt steg
Sedan är det ett krasst faktum att Ålös tillväxtmöjligheter på befint-
liga marknader med nuvarande produktsortiment delvis är begrän-
sade. Möjligheterna blir helt enkelt fler och större genom att man  
nu kan skala upp erbjudandet inom ramen för den redan etablerade 
organisationen, det krävs ingen omsvängning i affärsidé eller stra-
tegi, Ålö fokuserar även fortsättningsvis på att utveckla marknadens 
bästa lastare. Det är därför ett helt naturligt steg att nu, utifrån  
samma basteknik och kunnande, utveckla lastare för de marknader 
och segment som växer starkast. 

Två nya produktlinjer
Utility-programmet är anpassat för traktorer i spannet 35-90 hk och 
riktar sig till ett kundsegment som rymmer bönder som inte driver  
ett professionellt storskaligt jordbruk, utan mer av ett gårdsbruk. Pro-
dukterna är inte lika tekniskt avancerade, men ska vara rejäla, av god 
kvalitet och levereras till ett konkurrenskraftigt pris. Compact-pro-
grammet är anpassat för kompakttraktorer i spannet 15-50 hk, vilka 
till exempel används på golfbanor och hästgårdar samt av semiprofes-
sionella lantbrukare, så kallade ”hobbybönder”. Lanseringen av bägge 
produktlinjerna kommer att ske i slutet av 2010. Att Ålö kan etablera 
sig som en fullsortimentsleverantör gör också bolaget mer attraktivt 
som en strategisk partner till de stora traktortillverkarna då vi kan  
tillhandahålla lastare och redskap till hela deras utbud av traktorer. 

Urban Hadarsson, försäljningsdirektör.
Varför har inte Ålö redan de här mindre 
lastarna till salu?
- Den här typen av produkter har alltid 
funnits, men efterfrågan har inte varit till-
räckligt stor. Men i takt med att segmentet 
växer så har det blivit intressantare för 
oss. Och ska vi kunna fortsätta växa som 
bolag så krävs de här produkterna på vissa 
marknader. 

Vad är den största utmaningen med denna 
breddning?
- Att ha en tillräcklig flexibilitet inom 
produktprogrammet. En utmaning blir att 
möta de olika behoven utan att produktpro-
grammen spretar för mycket. Det gäller att 
leverera skräddarsydda lösningar genom att 
utgå ifrån våra standardprodukter. 

Är ni klara nu, eller finns det fler hål på 
marknaden för Ålö att fylla?
- När det gäller lastare har vi nu en helhet.  
Det som återstår att utveckla är redskaps-
sidan, men då kanske mer på Premium-
sortimentet. Det finns till exempel en 
efterfrågan på redskap till de teleskoplas-
tare som idag finns på marknaden.
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Tomas Nygren, produktutvecklingsdirektör.
Vad har varit den största utmaningen  
i utvecklingen av Ålös Compact- och 
Utilityprogram?
– Den största utmaningen har nog varit 
att konstruera de här lastarna så att vi 
kan erbjuda dem till rätt pris. Det är också 
en utmaning att utveckla rätt produkt för 
dessa kunder. Inte överdimensionera. Av 
tradition är vi vana att addera funktioner i 
nya produkter, nu ska vi förenkla och skala 
bort. Det är nytt för oss. 

Hur snabbt kan ni vara igång med  
produktionen?
- De fyra första Utility-lastarna ska vara i 
produktion under 2010. Vi har tagit fram ett 
nytt byggsätt. Vi har försökt konstruera de 
här nya lastarna så att det ska gå snabbt att 
sätta upp nya produktionslinjer. 

Vad blir nästa steg för er?
-Det är dags för oss att se över våra pre-
miumprodukter igen och ta fram nästa ge-
neration. De har nu levt i fem år, så om några 
år måste en ny generation presenteras. Men 
nu närmast kommer vi ut med en uppgra-
dering av befintliga premiumprodukter.

SMÅ & KOMPAKT- 
TRAKTORER

15–50 hk

PROFESSIONELLA  
LANTBRUKARE

400–1500 tim/år

SEMI-
PROFESSIONELLA 

 LANTBRUKARE

50–300 tim/år

JORDBRUKS-
TRAKTORER

45–300 hk

10–25 hk

20–40 hk

30–50 hk

NYHET!
COMPACT  
LOADERS

+ REDSKAP

40–60 hk

70–110 hk

60–90 hk

50–70 hk

NYHET!
UTILITY  
LOADERS

+ REDSKAP

60–100 hk

80–120 hk

90–150 hk

120–190 hk

150–250 hk

50–80 hk

PREMIUM LOADERS

+ REDSKAP

Leder utvecklingen
Arbetet med att färdigställa de nya lastarprogrammen är också ett 
bevis för att Ålö har en stark organisation som klarar av att foku-
serat driva produktutveckling oberoende av konjunkturcykler eller 
andra yttre faktorer. Bolaget har helt enkelt byggt upp en arbets-
process och en kompetens för att driva komplexa utvecklingsfrågor 

rationellt och effektivt från idé till färdig produkt. 2011, när efterfrå-
gan bedöms ta fart på allvar, kommer Ålö att stå rustat med ett helt 
nytt och modernt – komplett – produktprogram. Ålö kommer på 
nytt att leva upp till målsättningen att vara en innovativ och teknisk 
pionjär som leder utvecklingen av frontlastare.
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Stärkt marknadsposition  
trots krisen
Krisåret 2009 innebar generellt en dramatiskt 
vikande efterfrågan på hela världsmarknaden.
 Men för Ålös del stärktes ändå bolagets 
position. I Storbritannien slogs rent av försälj-
ningsrekord!

2008 var ett rekordår för Ålö, så även om vissa tecken på en vi-
kande marknad kunde skönjas i slutet av året fanns förhoppningar 
om ett gott 2009. Men att konsekvenserna av finanskrisen skulle 
bli fullt så dramatiska ville nog ingen aktör tro. Nästan en tredjedel 
av marknaden hade plötsligt raderats ut på bara några månader. 
Men för Ålö blir ändå summeringen av krisåret positiv, för trots en 
vikande efterfrågan har Ålö stärkt sin position på världsmarknaden.

Rekordnotering i krisen
Faktum är att Storbritannien 2009 faktiskt överträffade sitt resul-
tat från rekordåret 2008. En remarkabel bedrift. Ålö ökade sin för-
säljning i Storbritannien med 13 procent samtidigt som marknaden 
gick ner med 12 procent. Marknadsandelen på våra egna varumär-
ken, Quicke och Trima, ökade med hela 6 procentenheter. 

Fortsatt starka
En annan marknad som påvisade en positiv utveckling under 2009 
var Polen. Ålö kunde bibehålla sin försäljning på en vikande marknad . 
Marknadsandelarna ökade med 6 procentenheter.

I Nordamerika var trenden också fortsatt positiv, antalet lastare 
per såld traktor ökade hos våra OEM-kunder och försäljningen di-
rekt till återförsäljare redovisas i princip oförändrad. 

På de flesta övriga marknader gick försäljningen ned, vår bedöm-
ning är dock att vi har kunnat bibehålla, eller i många fall öka, våra 
marknadsandelar.

Strategin under krisåret har varit god kostnadskontroll. Vi har 
också fastställt att genomförda kostnadsbesparingsprogram inte 
skall drabba våra kunder. Fokus har varit att optimera alla mark-
nadsaktiviteter, få ut maximalt av resor och kundmöten.

Två nyheter presenterades
På årets två stora branschmässor presenterades ett antal viktiga 
produktnyheter. På SIMA i Paris i februari visades det nya kom-
paktkonceptet Ålö QCC, Quicke Compact Concept, upp för första 
gången. QCC emottogs väl, även om Europa inte är den tänkta hu-
vudmarknaden. På Agritechnica i Hannover i november premiär-
visades nästa nya produkt; LCS - ett helt nytt hydrauliskt gräns-
snitt mellan lastare och traktor, med nya ventiler, styrspakar och 
kopplingar, skräddarsytt för de behov och de funktioner som krävs 
av en frontlastare. Via en simulator kunde mässbesökare provköra 
systemet direkt på plats. LCS kommer att nå marknaden under det 
andra halvåret 2010. Under 2009 uppdaterade Ålö sin grafiska profil 
för att bättre matcha fram sina produkter. Bolaget arbetade fram 
en genomgripande varumärkesstrategi, vilken tydligt definierar hur 
varumärkena Ålö, Quicke och Trima skall kommuniceras.

Det kommer mera…
Ålös tredje produktnyhet blir det nyutvecklade Utility-programmet 
som går i produktion under 2010. Under andra halvåret 2009 blev 
det särskilt tydligt att lastare i ett enklare utförande vann mark-
nadsandelar. Till en del naturligtvis ett resultat av att finanskrisen 
och lågkonjunkturen påverkade kundekonomin, men det finns även 
tecken på att det är en underliggande trend oberoende av lågkon-
junkturen. Utility-marknaden har vuxit sig starkare efter många år 
med ett tydligt prestandafokus där det varit en jakt på större, bätt-
re och snabbare. Fokus flyttas nu mot tekniskt enklare lastare av 
hög kvalitet. På vissa marknader har Utility-segmentet tagit över 
den ”normala” marknaden.

I och med lanseringen av Ålös Compact- och Utility-lastare blir 
bolaget en fullsortimentsleverantör med ett heltäckande erbjudan-
de. Dessutom öppnar de två nya lastarprogrammen för ett möjligt 
insteg på två framtida marknader med en spännande potential: 
Asien och Sydamerika.

Omsättning (mkr)

  Norden 24%
357,9 mkr (517,7 mkr)

  Övriga Europa 44%
666,8 mkr (788,2 mkr)

  Nordamerika 29%
439,4 mkr (509,5 mkr)

  Övriga marknader 3%
52,2 mkr (95,1 mkr)
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Marknadsledande

Representerat, ej marknadsledande

Ej representerat

Marknadsandel Nordamerika
30%

Marknadsandel Globalt
25%

Marknadsandel Europa
40%



Ålö är idag världsledande tillverkare av frontlastare med tillhörande 
redskap och har drygt 25 procent av världsmarknaden inom seg-
mentet jordbrukstraktorer med motorstyrka på mer än 50 hk. Av 
den totala produktionen exporteras ca 90 procent. Ålö är idag re-
presenterat i över 40 länder varav företaget har en ledande position 
i fler än 15. Försäljningen uppgick under 2009 till ca 23 000 lastare, 
35 000 redskap och 25 000 anfästningar.   

Ålö har antagit en offensiv målsättning att via två nya produktlin-
jer etablera sig som en marknadsledande fullsortimentsleverantör. 
Lanseringen av de nya produktlinjerna sker under 2010.

Den första Quicke-lastaren presenterades 
1958. Under årens lopp har lastaren kontinu-
erligt utvecklats i olika generationer fram till 
dagens produktfamilj. Quicke förknippas med 
design, exklusiva detaljer och prestanda. 

Ålös varumärken

Ledning, Produktion & Marknad

Produktion

Marknad

Etablering 2010

Nedläggning 2010/2011

Strategiska beslut  
etablerar Ålö i Asien  
och Nordamerika
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Redskap
Skive

Frontlastare, redskap 
och anfästningar

Telford

Telford

Niagara Falls

Alo Skive A/S

Alo Tennessee Inc.

Alo USA Inc.

Alo North America Inc.



Trima-lastarens föregångare började produceras 1956 av Berg-
sjöverken. Sedan 1963 tillverkas lastaren under det nuvarande 
namnet Trima.  Idag är den forna konkurrenten ett av Ålös två 
huvudvarumärken. Trima förknippas med trygghet, stabilitet 
och produktivitet.

Veto förvärvades 1999 från Nordsten 
A/S. Veto-lastaren bygger på sam-
ma grundkonstruktion som Trima.

15

Frontlastare
Umeå

Umeå

Dieburg

Skive

Redskap
Ningbo

Inköpsbolag
Ningbo

Cylindrar
Umeå

Ålö Brännland

Anfästningar
Matha

Agroma SAS

Lagerlådor, redskap 
och redskapsfästen

Bergsjö

Trima AB

Ålö Cylinder AB

Alo AM Ningbo Co Ltd.

Alo Trading Ningbo Co Ltd.Matha

Alo France SAS

Alö Deutschland
Vertriebs-GmbH

Alo Danmark A/S
Kidderminster

Alo UK Ltd.

Umeå

Ålö AB

Ålö Sverige

Rakkestad

Ålø Norge AS



Moderbolagets roll är att med en effektiv organi-
sation och strategiska riktlinjer samordna och styra 
verksamheten i två affärsområden: Produktion och 
Marknad. I koncernledningen ingår vd, cheferna för 
respektive affärsområde, produktutvecklingschefen 
samt cheferna för stabsorganisationerna ekonomi/
IT och HR. Koncernens marknadsorganisation finns 
representerad i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, 
Tyskland, Storbritannien, USA och Kanada. Ålö hade 
under 2009 produktion i sex anläggningar; tre i Sve-
rige (Umeå och Bergsjö), en i Danmark (Skive), en i 
Frankrike (Matha) och en i USA (Telford, TN).

Under 2010 kommer två bolag att etableras i Kina. 
Ett produktionsbolag till vilket koncernens redskaps-
tillverkning flyttas och ett inköpsbolag. Inköpsbo-
laget organiseras under affärsområde Produktion 
och stärker Ålös närvaro på världens just nu hetaste 
lågprismarknad.
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Frontlastare
Frontlastaren bär redskapen. I takt med 
utvecklingen mot större och tekniskt mer 
avancerade jordbrukstraktorer, går även 
frontlastarna mot en ökad grad av sofis-
tikering. Generellt sett uppfyller de flesta 
av marknadens lastare grundkraven på 
styrka och räckvidd. Skillnaderna ligger i 
högre grad i egenskaper som manöver-
barhet, flexibla infästningar och red-
skapsfästen samt stötfri lastöverföring.
 Frontlastaren har till uppgift att ge 
redskapet maximal funktionsduglighet, 
flexibilitet och nyttjandegrad.
 Både Ålö och Trima har de senaste 
decennierna legat i frontlinjen av utveck-
lingen, vilket resulterat i funktioner som 
parallellföring, lastdämpning och hydrau-
liska redskapslås. Dessa lösningar har 
även blivit stilbildande och har på senare 
år fått starkt genomslag i bl a Nordame-
rika, Oceanien och Japan.

Redskap
Skopan var länge frontlastarens domi-
nerande redskap. Med jordbrukets ut-
veckling har behovet av nya redskap växt 
fram. Idag är flexibiliteten och använd-
barheten de viktigaste konkurrensfak-
torerna.
 En viktig uppgift för koncernens pro-
duktuveckling är att, i nära dialog med 
användarna, tillhandahålla nya funktioner 
genom nya och bättre redskap.

Anfästningar
Anfästningen är konstruktionen för lasta-
rens infästning mot traktorn. Den är den 
mest anonyma, men samtidigt en av de 
strategiskt viktigaste delarna av lasta-
ren. Ålö har en ömsesidigt betydelsefull 
relation med traktortillverkarna, vilket 
innebär tidig tillgång till konstruktionsun-
derlag. Därmed kan Ålö erbjuda en lastare 
samtidigt som traktorn kommer ut på 
marknaden. Med marknadens överlägset 
största utbud av anfästningar kan Ålö 
idag erbjuda frontlastare för mer 1 000 
traktormodeller.

Ålös produkter

Organisation

Research & Development

Human Resources Ekonomi/IT

Ålö Brännland

Trima AB

Alo Agricultural Machinery 
 Ningbo Co Ltd.

Alo Skive A/S

Ålö Cylinder AB

Agroma SAS

Alo Trading Ningbo Co Ltd.

Alo Tennessee Inc.

Affärsområde
Produktion

Alo France SAS

Alo UK Ltd.Alo North  
America Inc.

Alö Deutschland  
Vertriebs GmbH

Affärsområde
Marknad

Alo USA Inc.

Ålø Norge ASAlo Danmark A/S

Ålö Sverige

Vd

Ledning

Produktion

Marknad

Etablering 2010

Nedläggning 2010/2011

Omstrukturering av produktionen  
ökar bolagets lönsamhet
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Kundens självklara val
som fullsortimentsleverantör

Strategier

Vision

Affärsidé

Ålö ska på alla marknader vara 
kundens självklara förstaval. 

-  Vara ledande på alla marknader där bolaget agerar. 
-  Bygga, äga och utveckla egna varumärken och mark-

nadsföra dem så att de positioneras som kundens för-
stahandsval på respektive marknad. 

-  Fokusera alla resurser på väl avgränsade produktseg-
ment. 

-  Kontinuerlig ökning av försäljningsvolymen genom  
organisk tillväxt och förvärv av marknadsandelar. 

-  Vara snabbast med att tillhandahålla lösningar för nya 
förutsättningar och behov på marknaden.

-  Koncernen skall förfoga över egna säljorganisationer  
för maximal styrning och optimering av marknads-  
och säljresurser.

-  Styra och optimera alla strategiskt viktiga delar i pro-
duktions- och distributionskedjan där målet är ökad 
specialisering och flexibilitet.

-  Driva ett utvecklingsarbete som säkerställer positionen 
som marknadsledande fullsortimentsleverantör.

Med stark närvaro på våra 
marknader och närhet till våra 
kunder ska Ålö vara bäst och 
snabbast på att utveckla, pro-
ducera och globalt marknads-
föra frontlastare med tillhörande 
redskap.

Ålö har som marknadsledande fullsortiments-
leverantör målsättningen att äga positionen 
som kundens självklara förstaval. 

Optimering av konkurrenskraften 
Ålös mål är att kontrollera alla strategiskt viktiga delar i verksam-
heten där konkurrenskraften påverkas av tillgången på unika kom-
petenser och resurser. Det gäller hela flödet, från inköp av material 
och standardkomponenter till gränssnittet mot återförsäljaren. Syf-
tet är att fokusera på och optimera varje detalj som påverkar kon-
cernens konkurrenskraft. 

Fokus på kundnyttan 
I en hårdnande konkurrens tävlar traktortillverkarna med nya mo-
deller, ständiga förbättringar och allt kortare produktlivscykler. Tack 
vare företagets marknadsledande ställning vill traktortillverkarna 

gärna samarbeta med Ålö. Det garanterar tidig tillgång till de teknis-
ka underlag som krävs för ett parallellt utvecklingsarbete. Ålö förfo-
gar idag över marknadens bredaste sortiment av anfästningar och 
frontlastare till över 1 000 traktormodeller. Utvecklingen av själva 
frontlastaren är i sin tur beroende av slutkunderna – användare 
inom jordbruket, industrin och olika samhällssektorer. Ålö måste 
därför förfoga över djup kunskap om varje marknads utveckling och 
förändring som påverkar återförsäljarens, importörens och kundens 
behov. Det är nödvändigt, inte bara för fortsatt produktutveckling, 
utan även för ett framgångsrikt marknads- och försäljningsarbete. 

Egna, starka varumärken 
På en marknad där många produkter upplevs likvärdiga är ett starkt 
varumärke avgörande för att kunden ska kunna särskilja en produkt 
från de övriga. Ålös ambition är att från en stark underliggande en-
hetlig avsändare äga och aktivt utveckla tre av världens bransch-
ledande varumärken: Quicke, Trima och Veto.
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Finansiella måltal

Mål Resultat

Att uppnå en EBITDA- 
marginal som uthålligt 
överstiger 15%.

Att uppnå en årlig tillväxt 
som överstiger 10 %.

Styrelsen i Ålö styr verksamheten med hjälp av fyra finansiella 
mål. Det övergripande målet för Ålö är att uppnå en avkastning på 
sysselsatt kapital som alltid överstiger koncernens totala, vägda 
(WACC), kapitalkostnad parallellt med koncernens tillväxt. 

Sammantaget kommer detta leda till att Ålö kontinuerligt skapar 
ett ökat aktieägarvärde. Den strategi som används för att uppnå 

dessa mål följer den utvecklingsmodell som gäller för alla operativa 
enheter inom koncernen, stabilitet först, därefter lönsamhet och 
slutligen tillväxt. Lönsam tillväxt har högsta prioritet för Ålö. Denna 
tillväxt skall ske med en balans av organisk tillväxt och tillväxt ge-
nom förvärv.

Att kontinuerligt öka  
effektiviteten av rörelse-
kapitalet, det vill säga lager, 
kundfordringar, leverantörs-
skulder samt övriga rörelse-
skulder/rörelsefordringar till 
en målnivå om max 20 %  
av nettoomsättningen.
*) Medeltal under året

Att uppnå en avkastning 
på sysselsatt kapital som 
alltid överstiger koncernens 
totala, vägda kapitalkostnad 
(WACC).
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Omsättning (mkr)

  Norden 24%
357,9 mkr (517,7 mkr)

  Övriga Europa 44%
666,8 mkr (788,2 mkr)

  Nordamerika 29%
439,4 mkr (509,5 mkr)

  Övriga marknader 3%
52,2 mkr (95,1 mkr)
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Delaktighet ger engagemang och engagemang 
ger utveckling.
 Det är kanske därför inte så konstigt att en 
ung ingenjör som för knappt tre år sedan börja-
de som praktikant nu är ansvarig projektledare 
för etableringen i Kina.
 En målmedveten strategi att förädla bolagets 
talanger ger resultat.

Ålö har som uttalad målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare 
för att säkerställa kompetensförsörjningen i framtiden. Att attra-
hera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är avgörande 
för möjligheterna att skapa uthållig konkurrenskraft och därmed 
varaktig framgång. Därför prioriteras aktiviteter gentemot t.ex. uni-
versitet och yrkesskolor för att marknadsföra Ålö som arbetsgivare 
och synliggöra de karriärmöjligheter som erbjuds inom den interna-
tionella koncernen.

Ålö arbetar idag systematiskt med ett internationellt utbyte för 
alla medarbetare, från den högsta ledningen till verkstadsgolvet. På 
alla nivåer och inom alla inriktningar finns det utrymme för talanger 
att växa och utvecklas. Alla anställda får varje år via enskilda ut-
vecklingssamtal ge sin bild av hur de vill utvecklas och tillsammans 
med sin chef arbeta fram en individuell utvecklingsplan. 

Varje år identifieras ett antal medarbetare som har potential 
att utvecklas till en ny nivå, till att ta mera ansvar och kanske byta 
befattning. Ett aktuellt exempel på hur det här arbetet bär frukt är 
Ålös etablering i Kina, ett projekt som leds av en ung ingenjör som 
för knappt tre år sedan gjorde sin praktik på Ålö. Ett annat exempel 

är de två unga medarbetare som arbetat i projektet ”Order To Deli-
very”, O2D, som nu reser runt i världen och implementerar det nya 
systemet hos sina kolleger.

Dialog ger delaktighet
Vad är det då som gör detta möjligt? En av de definitiva grunderna 
är delaktighet.

Ålö strävar medvetet mot målet att alla anställda ska leva upp till 
devisen ”jag vill och jag tar ansvar”. Att via en öppenhet och dialog 
skapa en delaktighet som i sin tur föder ett engagemang och ett 
ökat ansvarstagande. Arbetet sker i flera steg. En av grundstenar-
na är en öppen och informell företagskultur. Inom Ålö är det inte 
långt mellan högsta chef och verkstadsgolvet, här råder tvärtom 
en familjär stämning där alla är ”du” med varandra. Ålö är ett bolag 
där vd:n signerar sina månadsrapporter med ett avväpnande ”Olle”. 
Varför då denna ledarstil? Varför denna avslappnade hållning? Sva-
ret är lika enkelt som konceptet är framgångsrikt. En ökad delak-
tighet leder till ett ökat ansvarstagande och om alla medarbetare 
tar ansvar för att utveckla bolaget såväl i vardagen som inom de 
affärskritiska projekten så blir utväxlingen hög. Detta är en stor del 
av hemligheten bakom Ålös höga kvalitet på sina processer och sina 
produkter. En stark stomme av engagerade, lojala och stolta med-
arbetare utgör ryggraden i Ålös världsledande utvecklingsarbete.

Korsbefruktning
I takt med att Ålö växer och etablerar sig på nya marknader och i 
nya kulturer så växer utmaningen att sprida denna familjära före-
tagskultur. Arbetet sker på flera olika nivåer t.ex. via vd:s månads-
brev, dialogträffar där ledningen 2–3 ggr per år träffar medarbetare 
i mindre grupper och via de individuella utvecklingssamtalen som 
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Anställda per region

  Norden 61 %, 346 st

  Övriga Europa 28 %, 163 st

  Nordamerika 11 %, 62 st

  Övriga världen 0 %, 0 st

Könsfördelning

  Kvinnor 12 %

  Män 88 %

  I Sverige      Utanför Sverige
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hålls varje år. Ett annat exempel på samverkan och delaktighet  
hittar vi inom produktveckling där ett viktigt utbyte sker via de 
tvärfunktionella grupper som tillsätts i varje projekt. Självklart  
involveras personal från de regioner där produkten sedan ska säljas 
för att få en kvalitativ input på vad just denna marknad ställer för 
krav, information som är viktig för att säkerställa att den utveck-
lade slutprodukten är designad för att svara upp mot kundernas 
reella behov. Ett rationellt och effektivt sätt att både säkerställa en 
kontinuerlig kunskapsöverföring och affärsmässighet. Inte minst 
för att Ålö i dag verkar i en tid där förändring sker allt snabbare och 
där förmågan att anpassa produkter och tillhörande tjänster blir allt 
mer avgörande.

Samförstånd i krisen
Efter flera år av tillväxt fick personalavdelningarna under 2009 han-
tera effekterna av motsatsen. Finanskris, lågkonjunktur och mins-
kad efterfrågan på Ålös produkter tvingade fram nedskärningar och 
omorganisation på individnivå. Denna anpassning av kapacitet och 
kostnader skulle samtidigt balanseras mot behovet av att behålla 
viktig kompetens i bolaget. Neddragningarna runt om i koncernen 
har kunnat genomföras snabbt, flexibelt och i samförstånd med de 
fackliga organisationerna. T.ex. har avtal om arbetstidsförkortning 
med inkomstminskning träffats. Därutöver har vi tillämpat olika for-
mer av permittering där staten, medarbetarna och företaget delar 
på kostnaderna. Resultatet av ovan nämnda åtgärder blev en snabb 
minskning av personalkostnaderna och en möjlighet att till viss del 
undvika uppsägningar och därmed bibehålla kompetensen i bolaget 
i väntan på en konjunkturförbättring.

Beslutade nedläggningar av fabrikerna i Skive och Bergsjö var 
naturligtvis tuffa besked att förmedla, men även här arbetade Ålö 
enligt sin tes om stor öppenhet och delaktighet. Direkt efter att 
besluten fattats startade förhandlingarna och arbetet med att dra 
igång en omställningsprocess för att ge alla berörda medarbetare 
så goda förutsättningar som möjligt att hitta en väg till ett nytt ar-
bete och en framtida försörjning. Omställningsprocessen bestod 

av en arsenal av aktiva åtgärder. Coachning hade en central roll, där 
alla uppsagda som ett första steg fick träffa en omställningscoach 
för att utröna vad nästa steg skulle bli. Studier? Starta eget bolag? 
Annat arbete? Pensionslösningar? Tack vare denna öppna dialog 
kunde också arbetet med att avveckla de två fabrikerna inledas i 
samförstånd utan några konflikter. 

Bibehållen kvalitet
De två nedläggningsbesluten rymmer också en affärskritisk  
utmaning. Produktionen i de befintliga fabrikerna måste fortgå med 
bibehållen volym och kvalitet tills dess att den nya fabriken i Kina 
är i full drift. Ålö valde därför att införa en produktionsbonus i Skive 
och i Bergsjö och på så vis skapa tydliga incitament och fokus för 
de uppsagda medarbetarna. Resultatet så här långt är positivt, 
båda fabrikerna klarar sina produktionsmål. än en gång visar Ålös 
medarbetare ett stort ansvarstagande och en gedigen yrkesstolt-
het – trots ett på många sätt tufft läge. En lojalitet som på alla plan 
genomsyrar vårt Ålö.

2009 rymmer också offensiva satsningar inom strategiskt vikti-
ga områden. Produktutvecklingsavdelningen ökade antalet tjänster 
med 20 procent och den centrala inköpsfunktionen har fördubblat 
sin bemanning. Etableringen i Kina har startat och rekryteringen 
pågår. Inom en tvåårsperiod beräknas fabriken ha cirka 100 an-
ställda. I samband med övertagandet av Bush Hogs fabrik i USA ge-
nomfördes en analys där fabrikens personal- och kompetensbehov 
definierades och kalibrerades mot den befintliga personalstyrkan. I 
skrivande stund har Alo Tennessee Inc. cirka 50 anställda, när fabri-
ken går för fullt ska personalstyrkan uppgå till cirka 100 personer. 
Ålös expansion i Nordamerika och i Kina bidrar till att öka bolagets 
fokus på att arbeta med att stärka en mångfald i bolagets avgöran-
de processer. Ett ökat utbyte där olikheterna berikar varandra och 
ger en fördjupad förståelse för marknadernas unika krav. 

En utökad Ålö-familj som även fortsättningsvis kommer att 
kunna läsa vd:ns månadsbrev på svenska, engelska, franska, tyska 
– och kinesiska – signerade ”Olle”.
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Ekonomisk översikt och analys

Koncernstruktur (jämförelseår)
I samband med att ägandet i Ålö AB omstrukturerades år 2002 
etablerades en ny koncernstruktur. Ett NewCo, Ålö Intressenter 
AB, bildades vilket förvärvade samtliga aktier i Ålö AB. Förvärvsfi-
nansieringen ökade koncernens nettoskuldsättning kraftigt, därtill 
uppstod en betydande goodwillpost. Koncernstrukturen tillsam-
mans med koncernens finansiella situation bör beaktas när analy-
ser och jämförelser görs mot tidigare år.

I augusti 2009 tecknade Ålö ett avtal med Bush Hog, en av USA:s 
ledande jordbruksmaskinstillverkare, om att överta deras frontlas-
tarverksamhet. Verksamheten bedrivs i det nyetablerade dotter-
bolaget Alo Tennessee Inc. Alo Tennesse Inc. har konsoliderats från 
och med augusti 2009.

Finansiella måltal
Styrelsen i Ålö styr verksamheten med hjälp av fyra finansiella 
mål. Det övergripande målet för Ålö är att uppnå en avkastning på 
sysselsatt kapital som alltid överstiger koncernens totala, vägda 
(WACC), kapitalkostnad parallellt med koncernens tillväxt. Koncer-
nens övriga finansiella mål är;
- att uppnå en årlig tillväxt som överstiger 10 %,
- att uppnå en EBITDA-marginal som uthålligt överstiger 15 %
- att kontinuerligt öka effektiviteten av rörelsekapitalet, det vill 

säga lager, kundfordringar, leverantörsskulder samt övriga rö-
relseskulder/rörelsefordringar till en målnivå om max 20 % av 
nettoomsättningen.

Sammantaget kommer detta leda till att Ålö kontinuerligt skapar 
ett ökat aktieägarvärde. Den strategi som används för att uppnå 
dessa mål följer den utvecklingsmodell som gäller för alla operativa 
enheter inom koncernen, stabilitet först, därefter lönsamhet och 
slutligen tillväxt. Lönsam tillväxt har högsta prioritet för Ålö. Denna 
tillväxt skall ske med en balans av organisk tillväxt och tillväxt ge-
nom förvärv.

Orderingång, produktion och fakturering
Efter den kraftiga nedgången under det tredje tertialet 2008 fort-
satte den svaga efterfrågan att prägla de flesta av Ålökoncernens 
marknader under 2009. Aldrig tidigare i koncernens historia har 
så många marknader samtidigt varit så kraftigt påverkade av låg-
konjunkturen. Koncernens orderingång uppgick 2009 till 1 435 mkr 
vilket motsvarar en minskning med 483 mkr eller 25 procent jäm-
fört med föregående år. Orderingången mätt i antal lastare uppgick 
2009 till 23 000 (33 000), en minskning med 30 procent jämfört 
med föregående år. 

Producerad volym 2009 uppgick till 22 949 lastare (34 439) vil-
ket motsvarar en minskning om 33 procent jämfört med föregå-
ende år. Redan under hösten 2008 inleddes personalneddragningar 
för att anpassa kapaciteten till den lägre efterfrågan. Ytterligare 
personalneddragningar genomfördes under 2009 parallellt med 
ett koncernövergripande besparingsprogram syftande till att suc-
cessivt anpassa kostnadsstrukturen till en lägre produktionstakt. 
Kostnaderna i produktionssystemet kunde dock inte sänkas i sam-
ma takt som den mycket snabba nedgången i efterfrågan, vilket 
medförde övertalighet i tillverkningen och att täckningen av fasta 
kostnader var låg.

Koncernens fakturering uppgick 2009 till 1 516 mkr vilket mot-
svarar en minskning med 394 mkr eller 21 procent jämfört med 
föregående år. Antalet fakturerade lastare uppgick 2009 till 23 359 
(33 513). Antalet sålda redskap minskade med 34 procent från 53 
000 till 35 000. Redovisning och rapportering av Eftermarknaden 
har ändrats. Från och med 2008 ingår endast Reservdelar (”Parts”) 
i affärsområdet. Områdets fakturering 2009 uppgick till 106 mkr 
vilket motsvarar en minskning med 4 procent jämfört med 2008. 
Eftermarknadens andel av koncernens totala omsättning uppgick 
till 7 procent (6). 

Norden stod för 24 % (27) av koncernens nettoomsättning och 
drabbades hårt av den globala finanskrisen. Faktureringen 2009 
uppgick till 358 mkr vilket motsvarar en minskning om 31 procent 
jämfört med 2008. Marknaderna i Övriga Europa, som utgör 44 % 
(40) av koncernens nettoomsättning, påverkades också av den 
globala finanskrisen, men efterfrågan på våra huvudmarknader 
(Storbritannien, Frankrike och Tyskland) stod emot bättre än i de 
flesta andra regioner. Faktureringen i Övriga Europa minskade från 
788 mkr till 667 mkr vilket motsvarar en minskning om 15 procent 
jämfört med föregående år. Nordamerika, som står för 29 % (27) 
av koncernens nettoomsättning, minskade relativt sett minst av 
koncernens huvudmarknader. Faktureringen i Nordamerika upp-
gick 2009 till 439 mkr vilket motsvarar en minskning om 14 procent 
jämfört med föregående år. Övriga marknader minskade med 45 
procent från 95 mkr till 52 mkr.

Genomsnittlig faktureringstillväxt under perioden 2004–2009 
uppgår till 5 procent per år.
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Nyckeltal

2009 2008

Orderingång, mkr 1 435 1 918

Omsättning, mkr 1 516 1 911

EBITDA, mkr 128 196

EBITDA-marginal, % 8,4 10,2

EBITA, mkr 91 161

EBITA-marginal, % 6,0 8,4

Operativt kassaflöde, mkr 102 67

Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,4 14,8

Produktivitet 1,30 1,51



Resultat
Koncernens resultat före finansnetto, skatt, nedskrivningar, av-
skrivningar och goodwillavskrivningar (EBITDA) minskade från 196 
mkr till 128 mkr och rörelsemarginalen minskade från 10,2 procent 
till 8,4 procent. 

I jämförelse med föregående år har resultatet påverkats negativt 
av lägre volymer, ett lågt kapacitetsutnyttjande i våra produktions-
anläggningar och valutakursförändringar. Förvärvet av Alo Tennes-
see Inc. har påverkat koncernens resultat (EBITDA) med -11 mkr. I 
årets resultat ingår därtill kostnader om 2 mkr relaterade till beslu-
tet att flytta koncernens produktion av redskap till Kina (redovisas 
som jämförelsestörande post). Resultatet har påverkats positivt av 
en förbättrad prisrealisering (i termer av högre priser) och lägre fak-
torpriser (främst stål). 

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) minskade från 
161 mkr till 91 mkr av skäl som anges ovan. Årets avskrivningar en-

ligt plan uppgår till 70,3 mkr (68,2), varav byggnader och maskiner/
inventarier utgjorde 34,6 mkr (32,6) och immateriella tillgångar 35,7 
mkr (35,6). Ålö tillämpar, från och med 2003, en avskrivningstid på 
tjugo år för goodwill.

 
Finansnetto
Koncernens finansnetto (inklusive kursdifferenser) för året uppgick 
till -53,0 mkr (-78,0) varav räntekostnader och liknande resultat-
poster -54,3 mkr (-79,8). Under året har koncernens långfristiga 
skulder minskats med 72,0 mkr att jämföra med en minskning om 
50,9 mkr föregående år. Senior skuld det vill säga långfristiga skul-
der exklusive konvertibellån och lån från aktieägarna har under året 
minskats med 100,5 mkr att jämföra med en minskning om 79,1 mkr 
föregående år. Det förbättrade finansnettot speglar såväl en lägre 
räntebärande skuld, tack vare ett starkt kassaflöde, som lägre rän-
tenivåer i koncernens huvudvaluta (koncernens finansiering sker i 
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huvudsak i SEK). Effekten som uppstår genom att upplupen ränta på kon-
vertibellånen och lån från aktieägarna läggs till ursprungliga kapitalbelopp 
påverkar finansnettot negativt.

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster minskade från 49,5 mkr till -3,7 mkr. I 
resultatet ingår kostnader om 10 mkr (redovisas som jämförelsestörande 
post) relaterade till beslutet att lägga ned produktionsenheterna i Bergsjö 
(Trima AB) och Skive (Alo Skive A/S). Kostnaderna avser nedskrivning av 
byggnader, byggnadsinventarier och mark i Bergsjö samt avsättningar till 
omstruktureringsreserv (lokalhyra och leasingavgifter). Avkastningen på 
sysselsatt kapital, det vill säga EBITA inklusive intäktsräntor i relation till ge-
nomsnittligt sysselsatt kapital, blev 8,4 procent (14,8). Koncernen använde 
2009 en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 9,0 procent, 
som minimikrav för investeringar och som övergripande jämförelsemått.

Skatter
För 2009 redovisas en skattekostnad uppgående till 7,8 mkr jämfört med 
22,3 mkr under föregående år. I årets skattekostnad ingår latent skattein-
täkt (”Uppskjuten skatt”) med 17,4 mkr att jämföra med en latent skatte-
kostnad om 4,8 mkr 2008. Skattekostnaden i relation till resultatet, det vill 
säga årets skattkostnad dividerad med resultatet före skatt plus good-
willavskrivningar, uppgår till 26,3 procent (26,9). Outnyttjade underskotts-
avdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej redovisats uppgår till 42,0 mkr. 

 
Tillgångar
Under året minskade koncernens totala tillgångar med 201,2 mkr till 1 318,7 
mkr. Kapitalomsättningshastigheten, det vill säga omsättningen dividerad 
med balansomslutningen (i medeltal under året), minskade från 1,30 till 1,08.

Rörelsekapital
Lagervärdet var 250,8 mkr (299,2) vid utgången av 2009. I relation till net-
toomsättningen ökade lagervärdet (i medeltal under året) till 18,3 procent 
(15,0). Kundfordringar i Ålökoncernen uppgick till 267,1 mkr den 31 decem-
ber 2009, vilket motsvarar en minskning om 136,1 mkr jämfört med 2008.  
I relation till nettoomsättningen uppgår kundfordringar (i medeltal under 
 året) till 18,5 procent (17,5). Leverantörsskulder uppgick till 109,5 mkr 
(204,9) vid utgången av 2009. I relation till nettoomsättningen minskade 
leverantörsskulder (i medeltal under året) till 8,5 procent (10,0).

Koncernens rörelsekapital, det vill säga koncernens lager, kundfordringar, 
leverantörsskulder samt övriga rörelseskulder/rörelsefordringar, uppgick 
till 377,3 mkr den 31 december 2009, vilket motsvarar en minskning om 
40,4 mkr jämfört med 2008 (417,6). I relation till nettoomsättningen uppgår 
rörelsekapitalet (i medeltal under året) till 24,9 procent (18,9). 

Den dramatiska nedgången i efterfrågan på koncernens produkter efter 
krisen i det finansiella systemet har påverkat Ålökoncernens fakturering, 
resultat och relativa kapitalbindning negativt under 2009. Koncernen har 
under året genomfört omfattande åtgärder för att anpassa verksamheten 
till den lägre efterfrågan och förbättra den finansiella positionen. I en vi-
kande konjunktur är det mycket viktigt att agera snabbt för att sänka kon-
cernens kostnadsnivå, hantera kundkreditrisker och förhindra att för stora 
lager byggs upp. Dessutom är det i rådande läge av största vikt att fortsätta 
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att minska kapitalbindningen och arbeta fokuserat med att skapa kassa-
flöden, som bidrar till att öka koncernens handlingsfrihet. Utfallet 2009 
utgör ett tillfälligt hack i kurvan. Sett i ett längre perspektiv har emellertid 
arbetet med att förbättra kapitalbindningen varit mycket framgångsrikt. År 
2002 uppgick rörelsekapitalet (i medeltal under året) i koncernen till 28,5 
procent av nettoomsättningen. I samband med att de finansiella målen re-
viderades för koncernen fastställdes en målsättning om att kontinuerligt 
öka effektiviteten av rörelsekapitalet till en uthållig nivå om max 20 procent 
av nettoomsättningen. Nyckeltalet har förbättrats sex år i rad och för verk-
samhetsåren 2006, 2007 och 2008 har koncernens finansiella målsättning 
uppfyllts. 

Investeringar
Investeringar i finansiella, materiella och immateriella anläggningstillgångar 
uppgick till 34,5 mkr (22,3) motsvarande 2,3 procent (1,2) i relation till net-
toomsättningen. Investeringar exklusive förvärv av dotterbolag i relation 
till årets avskrivningar (exklusive avskrivningar på goodwill) uppgår till 84,9 
procent (64,1). Investeringarna i koncernen avser bland annat förvärvet 
av Bush Hogs frontlastarverksamhet, kapacitetsökande investeringar vid 
fabriken i Tennessee, aktiverade utvecklingskostnader avseende Loader 
Control System (LCS) samt kapacitetsökande och rationaliserande inves-
teringar i koncernens fundamentstillverkning. 

Kassaflödesanalys
Likvida medel vid årets slut uppgick till 65,9 mkr (66,3) vilket motsvarar 
4,3 procent (3,5) i relation till nettoomsättningen. Ålökoncernens operativa 
kassaflöde (det vill säga kassaflöde från den löpande verksamheten med 
avdrag för nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar) uppgick till 102 mkr jämfört med ett operativt kassaflöde om 
67 mkr föregående år. Ökningen av operativt kassaflöde är i huvudsak att 
hänföra till ett förbättrat rörelsekapital och ett lägre räntenetto vilka kom-
penserar för ett lägre resultat och ökade skatteutbetalningar. Förvärvet av 
Alo Tennessee Inc. har påverkat koncernens nettokassaflöde med -32 mkr. 
Ordinarie utdelning till aktieägare utbetaldes under året med 0 mkr (0).

Eget kapital och skulder
Koncernens nettoskuldsättning, det vill säga skillnaden mellan seniora rän-
tebärande skulder (ej inkluderat konvertibellån och lån från aktieägarna) 
och likvida medel, uppgick vid årets utgång till 306 mkr (407). Koncernens 
egna kapital minskade med 13 mkr under året och uppgick per den 31 de-
cember 2009 till 166 mkr (179), motsvarande en soliditet på 13 procent (12). 

Antal anställda
Medelantal anställda inom Ålökoncernen minskade under 2009 med 56 
personer till 571 (627), vilket motsvarar en minskning om 9 procent. Alo 
Tennessee Inc. ingår med 19 årsanställda (i medeltal). Omsättningen per 
anställd uppgick till 2,7 mkr vilket motsvarar en minskning om 13 procent 
jämfört med föregående år. Antal anställda utanför Sverige minskade un-
der året med 4 personer till 283 (287). Produktiviteten, det vill säga Föräd-
lingsvärdet dividerat med totala lönekostnader inklusive lönebikostnader, 
minskade med 14 procent till 1,30 (1,51).

Kassaflödesanalys 2009 2008

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 76 141

Förändring av rörelsekapital 60 -52

Kassaflöde från den löpande verksamheten 137 89

Investeringar i anläggningar -28 -22

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0

Företagsförvärv -3 -

Investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar

-4 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -34 -22

Betalda utdelningar - -

Ökning/Minskning långfristiga skulder -100 -90

Nyemission - 50

Övrig finansverksamhet 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -100 -40

Förändring av likvida medel före kursdifferenser 2 26
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Ålö Intres-
senter AB får härmed avge årsredovisning för räken-
skapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen-
tals kronor (kkr). Uppgifter inom parantes avser före-
gående år.

Information om verksamheten
Historik. Ålö Intressenter AB bildades under 2002 i 
samband med att ägandet i Ålö AB omstrukturerades. 
I samband med omstruktureringen bildade 3i tillsam-
mans med Balticgruppen AB ett nytt bolag (Ålö 
Intressenter AB) som tecknat avtal om att förvärva 
samtliga aktier i Ålö AB. 

Ägarförhållanden. 3i Group plc, äger 38,3 % av bolaget 
med option att öka ägarandelen till 69,3 %. Baltic-
gruppen AB (556197-8734) äger 37,8 % av bolaget, 
resterande del ägs av bolagets ledning och styrelse. 

Dagens verksamhet
Bolaget. Verksamheten i Ålö Intressenter AB syftar 
till att självt eller genom dotterbolag äga och förvalta 
aktier i rörelsedrivande dotter- och intressebolag, 
självt eller genom dotterbolag driva tillverkning och 
försäljning av maskiner och transportmaterialtillbehör 
samt därmed förenlig verksamhet. I Ålö Intressenter 
AB finns koncernledningen i Ålö-koncernen anställda. 

Koncernen. Ålökoncernens verksamhet består av 
tillverkning och försäljning av frontlastare avsedda för 
montering på traktorer med huvudsaklig användning 
inom jordbruk, industri och den kommunala sektorn. 
Försäljningen sker via importörer, egna säljbolag samt 
via OEM-avtal med ett antal traktortillverkare. Ålö 
säljer sina produkter främst på den europeiska mark-
naden. Marknaderna i Nordamerika samt i Central- 
och Östeuropa ökar i betydelse.

Koncernförhållanden och Intressebolag. Ålö Intres-
senter AB utgör moderföretag i en koncern med dot-
terbolag och intressebolag enligt not 13.

Ålö Intressenter AB äger 100 % av Ålö AB  
(556081-0482).

I Ålö AB-koncernen ingår dotterbolagen Agroma 
SAS och Alo France SAS med verksamhet i Frankrike. 
Dotterbolagen Alo North America Inc., Alo Tennessee 

Inc. och Alo USA Inc. bedriver verksamhet i Kanada 
respektive USA. I Danmark och England finns bolagen 
Alo Skive A/S och Alo UK Ltd. I Sverige bedrivs cylin-
dertillverkning i bolaget Ålö Cylinder AB. Dotterbola-
get Ålö Norge AS bedriver verksamhet i Norge. Samt-
liga ovan nämnda bolag ägs till 100 % av Ålö AB.

Dotterbolaget Alo Component S.R.O  (Tjeckien) be-
driver för närvarande ingen verksamhet. 

I Ålö AB-koncernen ingår vidare Trimakoncernen 
som organiserats som en underkoncern till moderbo-
laget. Trimakoncernen omfattar utöver moderbolaget 
Trima AB i Bergsjö även dotterbolagen Alö Deutsch-
land Vertriebs-GmbH i Tyskland samt Alo Danmark 
A/S i Danmark. 

Utvecklingen under räkenskapsåret
Den kraftiga inbromsningen i världsekonomin i sam-
band med finanskrisen som tog sin början sommaren 
2008 fick genomslag i koncernens orderingång först 
under det tredje tertialet. Därefter har följt en ovanligt 
snabb försvagning av affärsklimatet med en stabili-
sering först under det andra halvåret 2009. Verksam-
hetsåret 2009 har därför i hög grad präglats av kon-
solidering och fokus på att minska kostnaderna och 
kapaciteten i de producerande enheterna. 

Koncernens nettoomsättning uppgick 2009 till 
1 516 Mkr vilket motsvarar en minskning med 394 Mkr  
eller 21 % jämfört med föregående år. Mätt i antal 
fakturerade frontlastare minskade försäljningen med 
30 %. Samtliga huvudmarknader har drabbats även 
om efterfrågan minskat relativt sett mindre i Nord-
amerika och på våra huvudmarknader i Europa exklu-
sive Norden (Storbritannien, Frankrike och Tyskland).

Koncernens resultat före finansnetto, skatt, ned-
skrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar 
(EBITDA) uppgick 2009 till 128 Mkr vilket motsvarar 
en minskning med 68 Mkr jämfört med föregående  
år. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om  
2 Mkr (15).

Koncernen redovisar ett rörelseresultat om 49 Mkr 
vilket skall jämföras med ett rörelseresultat om 
127 Mkr föregående år. I rörelseresultatet ingår kost-
nader om 10 Mkr (redovisas som jämförelsestörande 
poster) relaterade till beslutet att lägga ned enheterna 
i Bergsjö (Trima AB) och Skive (Alo Skive A/S).

Koncernens resultat påverkas negativt av mins-
kade volymer, ett lågt kapacitetsutnyttjande samt 
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valutaförändringar. Koncernens resultat har påver-
kats positivt av en förbättrad prisrealisering (i termer 
av högre priser) och lägre priser på ingående material 
(främst stål).

Trots ett svagt affärsklimat görs ett antal offen-
siva satsningar för att ytterligare stärka koncernens 
ställning. 

I augusti tecknade Ålö ett avtal med Bush Hog, en 
av USA:s ledande jordbruksmaskintillverkare, om att 
överta deras frontlastarverksamhet. I avtalet ingår 
därtill rätten att hyra en sex år gammal produktions-
anläggning i Tennessee, USA. Avtalet innebär att Ålö 
kommer att tillverka Bush Hogs frontlastare för den 
nordamerikanska marknaden och nyttja fabrikens ka-
pacitet till att tillverka andra produkter. Verksamheten 
bedrivs i det nyetablerade dotterbolaget Alo Tennes-
see Inc. 

Avtalet innebär flera fördelar för Ålö. Förutom pro-
duktionsmässiga synergier har Bush Hog ett pro-
duktsortiment som kompletterar Ålös nuvarande 
sortiment. Med stor sannolikhet kommer marknads-
segmentet för mindre och billigare lastare att växa 
avsevärt de närmaste åren. I och med övertagan-
det har Ålö en fabrik att tillgå där man kan producera 
denna typ av lastare. Nordamerika är dessutom den 
kontinent där detta marknadssegment är störst och 
förväntas öka snabbast. 

I december fattade styrelsen i Ålö ett beslut om att 
flytta all redskapsproduktion till Kina. Beslutet innebär 
att Ålös redskapsfabrik i Bergsjö, Hälsingland läggs 
ned under 2010 och att produktionen i Ålös redskaps-
fabrik i Skive, Danmark läggs ned senast under 2011. 
även produktionen av redskapsfästen och lagerlådor 
kommer att flyttas från Bergsjö. Etableringen i Kina 
bedöms ge stora kostnadsmässiga fördelar och kom-
mer att stärka Ålös konkurrenskraft och lönsamhet. 
Etableringen ger därtill Ålö en solid plattform för vi-
dare expansion och en närhet till de marknader i Asien 
som bedöms komma att växa kraftigt de närmaste 
tio åren.

Satsningarna i USA och Kina parat med ett fortsatt 
framgångsrikt kostnadsbesparingsarbete och ut-
veckling av nya och befintliga produkter säkerställer 
att Ålö kommer att ha förmågan att växla upp snabbt 
när efterfrågan på nytt tar fart.

Investeringar. Investeringar i anläggningstillgångar 
har skett med 34 466 kkr (22 318) avseende kon-
cernen, i moderbolaget 0 kkr (0). Investeringarna i 
koncernen avser bland annat förvärvet av Bush Hogs 
frontlastarverksamhet, kapacitetsökande investe-
ringar vid fabriken i Tennessee, aktiverade utveck-
lingskostnader avseende Loader Control System 
(LCS) samt kapacitetsökande och rationaliserande 
investeringar i koncernens fundamentstillverkning. 

Miljöredovisning. Koncernens svenska bolag Ålö AB, 
Ålö Cylinder AB och Trima AB bedriver anmälnings-
pliktig och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbal-
ken. Verksamheterna påverkar miljön genom buller, 
utsläpp av lösningsmedel och i mindre omfattning 
stoft. Anmälningsplikt avser ändring och utökning av 
tillverkningsprocessen avseende utsläpp till vatten 
och luft. Tillstånd krävs för målerianläggningar genom 
utsläpp av avloppsvatten och lösningsmedel till luft. 
Eftersom att alla produkter målas är vi i hög grad 
beroende av dessa tillstånd.

Framtida utveckling
Samordningen mellan bolagen i koncernen kommer 
att fortsätta i syfte att stärka koncernens konkur-
renskraft. Fortsatta satsningar på produkt-, produk-
tions- och marknadsutveckling kommer att ske i syf-
te att befästa koncernens ställning som världsledande 
frontlastartillverkare.

 
Förslag till vinstdisposition
Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår fritt 
eget kapital till 119 981 kkr. Ingen avsättning till bundet 
eget kapital föreslås.

Moderbolaget. Till bolagsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel

Fria reserver 231 808
Årets resultat -2 379
Totalt tillgängliga medel 229 429

Styrelsen föreslår att tillgängliga medel om 
kr 229 428 776, balanseras i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i öv-
rigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balans-
räkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning koncernen

Belopp i Kkr Not
2009-01-01 

-2009-12-31
2008-01-01 

-2008-12-31

Nettoomsättning 1 1 516 298 1 910 522
Kostnad för sålda varor -1 100 326 -1 381 810
Bruttoresultat 415 972 528 712

Försäljningskostnader -215 388 -244 207
Administrationskostnader -107 571 -108 729
Jämförelsestörande poster 25 -10 224 -14 871
Avskrivning goodwill -33 429 -33 438
Rörelseresultat 2,3–4 49 360 127 466

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 210 1 863
Räntekostnader och liknande resultatposter -54 257 -79 827
Resultat före skatt -3 686 49 503

Skatt på årets resultat 6 -7 823 -22 277
Minoritetens andel i årets resultat – –
Årets resultat -11 509 27 225
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Balansräkning koncernen

Belopp i Kkr Not 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 7 5 347 7 444
Goodwill 8 431 395 461 667
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 5 612 2 000

442 354 471 111
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 41 908 53 691
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 123 925 132 306
Inventarier, verktyg och installationer 11 26 136 25 815
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar

12 6 679 5 083

198 648 216 895
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 14 25 22

25 22
Summa anläggningstillgångar 641 027 688 028

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 55 705 66 818
Varor under tillverkning 20 445 26 118
Färdiga varor och handelsvaror 174 613 206 237

250 763 299 173
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 267 070 403 203
Skattefordringar 29 955 13 407
Övriga fordringar 53 094 37 873
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 10 947 11 938

361 067 466 421

Kassa och bank 65 880 66 316
Summa omsättningstillgångar 677 710 831 910
SUMMA TILLGÅNGAR 1 318 737 1 519 938
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Balansräkning koncernen

Belopp i Kkr Not 2009-12-31 2008-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 16
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 302 3 302
Bundna reserver 42 549 43 279

45 851 46 581
Fritt eget kapital
Fria reserver 131 490 104 825
Årets resultat -11 509 27 225

119 981 132 050
165 832 178 631

Avsättningar
Avsättningar för skatter 17 3 242 3 060
Negativ goodwill 18 361 382
Övriga avsättningar 19 27 384 30 572

30 987 34 014
Långfristiga skulder 20–23
Konvertibla lån 20 202 468 202 468
Checkräkningskredit 23 20 247 52 944
Övriga skulder till kreditinstitut 352 092 419 888
Övriga skulder 312 548 284 033

887 355 959 333
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 109 474 204 884
Skatteskulder 7 067 8 341
Övriga skulder 15 822 15 753
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 102 200 118 982

234 563 347 960
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 318 737 1 519 938

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – KONCERNEN
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 58 313 58 668
Företagsinteckningar 219 525 219 525
Övriga 28 783 25 210
Summa ställda säkerheter 306 621 303 403

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser 1 198 2 000

1 198 2 000

Av företagsinteckningar och fastighetsinteckningar har 259 525 ställts som säkerhet
för lån tagna av Ålö Intressenter AB. De kan dock enligt avtal med kreditgivarna endast göras
gällande upp till ett belopp som begränsas av reglerna i ABL 17:3 respektive ABL 21:3.
Därtill finns utfästelser avseende finansiella nyckeltal till koncernens långivare.
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Kassaflödesanalyser
Koncernen Moderbolaget

Belopp i Kkr
2009-01-01 

-2009-12-31
2008-01-01 

-2008-12-31
2009-01-01 

-2009-12-31
2008-01-01 

-2008-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 49 360 127 466 -6 990 -10 847

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 70 280 68 237 2 303 2 303
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 9 886 2 751 - 1 371

129 526 198 454 -4 687 -7 173

Erhållen ränta 1 210 1 863 15 431
Erlagd ränta -27 830 -46 992 -19 132 -40 177
Skatter -26 505 -12 459 - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

76 401 140 866 -23 804 -46 919

Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av varulager 48 410 -47 386 - -
Ökning/Minskning av fordringar 121 903 -32 785 -423 -74 760
Ökning/Minskning av leverantörsskulder -95 410 12 753 3 243 231
Ökning/Minskning av övriga korta skulder -14 625 15 487 -3 689 3 557
Kassaflöde från den löpande verksamheten 136 679 88 935 -24 673 -117 891

Investeringsverksamhet
Förvärv av dotterbolag -3 175 - - -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 754 - - -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -27 537 -22 318 - -
Försäljning av anläggningstillgångar 128 215 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -34 338 -22 103 0 0

Finansieringsverksamhet
Inbetalning likvid optionsprogram - - - -
Ökning/Minskning av långfristiga skulder -100 493 -90 152 -90 000 -80 000
Nyemission - 49 607 - 49 607
Erhållet/lämnat koncernbidrag - - - 74 192
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -100 493 -40 545 -90 000 43 799

Ökning/Minskning av likvida medel 1 848 26 287 -114 673 -74 092
Likvida medel vid årets början 66 316 33 137 -109 772 -35 681
Kursdifferens i likvida medel -2 284 6 892 - -
Likvida medel vid årets slut 65 880 66 316 -224 444 -109 772

Likvida medel vid årets slut i moderbolaget utgör  
moderbolagets skuld på gemensamt koncernkonto.

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar 8 382 1 371 - 1 371
Övriga avsättningar -3 188 -89 - -
Omräkningsdifferenser 4 692 1 469 - -

9 886 2 751 - 1 371
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Resultaträkning moderföretaget

Belopp i Kkr Not
2009-01-01 

-2009-12-31
2008-01-01 

-2008-12-31

Nettoomsättning 1 10 230 11 332

Bruttoresultat 10 230 11 332

Administrationskostnader -14 917 -17 852

Jämförelsestörande poster 25 – -2 024

Avskrivning Goodwill 8 -2 303 -2 303

Rörelseresultat 2,3–4 -6 990 -10 847

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 15 431

Räntekostnader och liknande resultatposter -46 244 -66 135

Resultat efter finansiella poster -53 219 -76 551

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag, erhållna 50 840 74 192

Resultat före skatt -2 379 -2 358

Skatt på årets resultat 6 – –

Årets resultat -2 379 -2 358
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Balansräkning moderföretaget

Belopp i Kkr Not 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 8 31 468 33 770
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar – –

31 468 33 770
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 933 858 933 858

933 858 933 858
Summa anläggningstillgångar 965 326 967 628

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 222 414 171 086
Skattefordringar 1 088 1 088
Övriga fordringar 2 64
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 – 3

223 504 172 241

Kassa och bank – –
Summa omsättningstillgångar 223 504 172 241
SUMMA TILLGÅNGAR 1 188 830 1 139 869

BAL ANSR äK N I NG MODE R FÖR E TAG E T   33



Balansräkning moderföretaget

Belopp i Kkr Not 2009-12-31 2008-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 16
Bundet eget kapital
Aktiekapital (3 302 489 aktier á nom. 1 kr) 3 302 3 302
Reservfond 3 022 3 022

6 324 6 324
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 231 808 234 166
Årets resultat -2 379 -2 358

229 429 231 808
235 753 238 133

Långfristiga skulder 20–23
Långfristiga räntebärande skulder
Konvertibla lån 20 202 468 202 468
Övriga skulder till kreditinstitut 203 700 203 700
Övriga skulder 312 098 283 583

718 266 689 751
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 22 – 90 000
Leverantörsskulder 5 514 2 269
Skulder till koncernföretag 224 444 109 772
Övriga skulder 337 660
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 4 516 9 284

234 811 211 985
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 188 830 1 139 869

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – MODERFÖRETAGET
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer
Allmänna redovisningsprinciper     
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning 
i mindre aktiebolag (K2-reglerna) samt vid redovisning av immateriella 
tillgångar där Redovisningsrådets rekommendation nr 15 har tillämpats. 
I resultaträkningen tillämpas den funktionsindelade uppställningsformen. 
I nettoomsättningen redovisas kursdifferenser av rörelsekaraktär.  
  
Värderingsprinciper m m     
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges nedan.     
  
Immateriella tillgångar     
Övriga immateriella tillgångar   
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas 
i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.   
 Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller 
teknisk kunskap redovisas som kostnad när de uppkommer. Utgifter för 
utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att 
åstadkomma förbättrade produkter eller processer, redovisas som en 
tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och 
kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja 
utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. 
Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material och indirekta utgifter 
som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. 
 Övriga utgifter för utveckling, redovisas i resultaträkningen som kostnad 
när de uppkommer.      
  
Tillkommande utgifter     
Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffnings-
värdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna. Alla andra 
utgifter kostnadsförs när de uppkommer.    
  
Avskrivningar      
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. 
 Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovi-
sas som kostnad i resultaträkningen.     
 Den ekonomiska livslängden för uppkommen goodwill beräknas utifrån 
ekonomisk ställning och  potential etc. Förvärvad goodwill bedöms ha en 
ekonomisk livslängd på 20 år.     
    
Följande avskrivningsprinciper tillämpas: Koncernen  Moderföretaget
Förvärvade immateriella tillgångar
Anslutningsavgift ställverk 10,0%
Lastare G2 14,3%  
Goodwill 5,0% 5,0%
   
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar  
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden 
minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod.   
  
Byggnader och mark 0-5 %  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4-60%  
Inventarier, verktyg och installationer 10-33%  
  
Fordringar      
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de 
beräknas inflyta.      
  

Belopp i Kkr om inget annat anges

Fordringar och skulder i utländsk valuta    
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs 
eller till terminskurs där terminskontrakt finns tecknat.  
 Bolaget har säkrat delar av sina framtida flöden i EUR, GBP, NOK, CAD 
samt USD t.o.m. 2010. Per bokslutsdagen fanns en ej redovisad, orealiserad 
kursvinst uppgående till 18 177 kkr.     
  
Varulager      
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2000:3, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först 
in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk 
beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffnings- 
värdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta kost-
nader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.  
  
Ersättningar till anställda     
Moderbolag 
Avgiftsbaserade pensioner:    
Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget skall 
bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen krävs det inga aktuariella 
antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga 
möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen beräk-
nas utan diskontering, utom i de fall de inte i sin helhet förfaller till betalning 
inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda 
utför de relaterade tjänsterna.     
  
Koncern
Avgiftsbaserade pensioner:
Koncernens dotter(- och intresse) bolag tillämpar i respektive land allmänt 
accepterade principer för pensionsredovisning innebärande att intjänad 
pensionsrätt löpande redovisas som kostnad. Sålunda beräknade kostna-
der och avsättningar har utan vidare omräkning intagits i koncernredovis-
ningen.       

Skatt
Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om 
redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt.    
 Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt 
som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering 
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas 
enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli 
utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som 
är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas 
ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar 
i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom över-
skådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskat-
tade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Vid beräk-
ning av latent skatt har aktuella skattesatser i respektive land tillämpats. 
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att 
dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.  
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Avsättningar (förutom negativ goodwill och uppskjuten skatt) 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt 
eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är 
troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.    

Garantireserv      
En avsättning redovisas när den underliggande produkten eller tjänsten har 
sålts.       
  
Omstruktureringsreserv    
En avsättning redovisas när en detaljerad omstruktureringsplan har 
fastställts och omstruktureringen antingen har påbörjats eller annonserats 
offentligt. Förutsättningarna för avsättning gällande flytt av redskapspro-
duktionen till Kina var vid räkenskapsårets utgång ej uppfyllda.  
  
Redovisning av intäkter      
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. 
 Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt 
värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt 
vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets 
försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de 
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande 
har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den lö-
pande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor 
som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt 
att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer 
att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas 
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   
 Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget 
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktio-
nen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten 
redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning 
för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få 
utdelning bedöms som säker.     
  
Leasing - leasetagare      
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av 
leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i 
enlighet med dessa regler.     
  
Koncernredovisning      
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets 
rekommendation RR 1:00.     
  
Dotterföretag     
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar 
mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag 
redovisas enligt förvärvsmetoden.    
 Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas 
som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dot-
terföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvs-
tidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets in-
täkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill.     
     

Goodwill      
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv 
av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade 
företagets identifierbara  nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
nedskrivning.       
   
Intresseföretag     
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 
50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den 
driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsme-
toden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet 
på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intres-
seföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga 
över- och undervärden.  I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel 
i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat 
efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar 
på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Kon-
cernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens 
skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intressefö-
retagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalan-
delsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital.  

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag  
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag 
i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimi-
neras i sin helhet. Orealiserade vinster uppkomna från transaktioner med 
intresseföretag och joint ventures elimineras till den del koncernen äger 
andelar i företaget. Orealiserade vinster uppkomna till följd av transaktioner 
med intresseföretag elimineras mot ”Andelar i intresseföretag”. Orealise-
rade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster såvida 
det inte föreligger ett nedskrivningsbehov.     
     
Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter 
Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balans-
räkningar i självständiga utlandsverksamheter.   
 Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultat-
räkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs 
direkt till eget kapital.     
 Vid avyttring av självständigt bedriven utlandsverksamhet, realiseras de 
till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna efter 
avdrag för eventuell valutasäkring, i koncernens resultaträkning.  
       
Koncernuppgifter
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av 
inköpen och 100 % av försäljningen andra företag inom hela den företags-
grupp som företaget tillhör.     
  
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kas-
saflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, 
kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obe-
tydlig risk för värdefluktuationer, dels

- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstid-

punkten.      
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Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

 2009-01-01 2008-01-01
 -2009-12-31 -2008-12-31
Koncernen   
Nettoomsättning per geografisk marknad   
Norden 357 942 517 670
Övriga Europa 666 755 788 238
Nordamerika 439 434 509 478
Övriga marknader 52 167 95 136
 1 516 298 1 910 522
   
Moderföretaget   
Nettoomsättning per geografisk marknad   
Norden 6 558 6 956
Övriga Europa 2 905 3 273
Nordamerika 767 1 103
 10 230 11 332

Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing

 2009-01-01 2008-01-01
 -2009-12-31 -2008-12-31
Koncernen   
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal   
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 10 976 10 652

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

 2009-01-01 2008-01-01
 -2009-12-31 -2008-12-31
Koncernen   
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion   
Kostnad för sålda varor 33 987 32 102
Försäljningskostnader 1 227 1 341
Administrationskostnader 1 636 1 356
 36 850 34 799

Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda 2009-01-01 varav 2008-01-01 varav
 -2009-12-31 män -2008-12-31 män
Moderföretaget     
Sverige 7 71% 7 71%
Totalt i moderföretaget 7 71% 7 71%
 
Dotterföretag   
Sverige 281 90% 333 88%
Frankrike 133 89% 138 90%
Danmark 47 91% 58 91%
Norge 11 64% 11 55%
England 13 92% 13 92%
Tyskland 17 88% 18 83%
USA 31 91% 14 93%
Kanada 31 68% 35 67%
Totalt i dotterföretag 564 88% 620 87%
Koncernen totalt 571 88% 627 87%
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Redovisning av könsfördelning i företagsledningar 2009-12-31 2008-12-31
Könsfördelning i företagsledningen Andel  kvinnor Andel  kvinnor
Moderföretaget  
Styrelsen 0% 0%
Övriga ledande befattningshavare 17% 17%
  
Koncernen totalt
Styrelsen 0% 0%
Övriga ledande befattningshavare 7% 8%

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter 
m.fl. och övriga anställda                                                        
                                                   2009-01-01 --2009-12-31         2008-01-01 --2008-12-31

 Styrelse Övriga Styrelse Övriga
 och VD anställda och VD anställda
Moderföretaget 
Sverige 2 288 4 905 2 990 5 938
(varav tantiem o.d.) (248) (337) (1 060) (797)
Moderföretaget totalt 2 288 4 905 2 990 5 938
(varav tantiem o.d.) (248) (337) (1 060) (797)
    
Dotterföretag i Sverige 40 111 412 40 124 159
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)
    
Dotterföretag utomlands    
Frankrike 2 628 35 893 2 354 35 475
Danmark 2 262 21 582 2 184 28 061
Norge 894 4 631 977 4 218
England 1 038 4 250 1 074 3 711
Tyskland 1 434 8 656 1 306 8 318
USA 331 10 087 – 4 817
Kanada 1 160 12 590 1 064 11 972
Dotterföretag totalt 9 787 209 101 8 999 220 731
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)
Koncernen totalt 12 075 214 006 11 989 226 669
(varav tantiem o.d.) (248) (337) (1 060) (797)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
                                                   2009-01-01 --2009-12-31          2008-01-01 --2008-12-31  
 Löner och Sociala Löner och Sociala
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader
Moderföretaget 7 193 4 486 8 928 5 026
(varav pensionskostnad) 1) (1 654) 1) (1 501)
Dotterföretag 218 888 69 054 229 730 73 866
(varav pensionskostnad)  (11 454)  (10 138)
Koncernen totalt 226 081 73 540 238 658 78 892
(varav pensionskostnad)  (13 108)  (11 639)
    
1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 659 (f.å. 619) gruppen styrelse 
och VD. 

Avgångsvederlag   
VD i moderbolaget erhåller en årslön om uppsägning sker från företagets sida, 
jämte ett belopp motsvarande genomsnittet av de vid uppsägningstillfället 
närmast föregående två årens bonuslöner.   

Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderföretag
KPMG   
Revisionsuppdrag 1 679 110
Andra uppdrag 1 183 34

Övriga revisorer   
Revisionsuppdrag 709 –
Andra uppdrag 119 –



Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 

 Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 54 667 –
Nyanskaffningar 4 238 –
Avyttringar och utrangeringar -9 968 –
Omklassificeringar 247 –
Årets valutakursdifferenser -1 079 –
 48 105 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -28 852 –
Avyttringar och utrangeringar 9 860 –
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -3 610 –
Årets valutakursdifferenser 948 –
 -21 654 –
Ackumulerade nedskrivningar   
Årets nedskrivningar -315 –
 -315 –

Redovisat värde vid periodens slut 26 136 –

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

 Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 252 277 –
Nyanskaffningar 15 360 –
Avyttringar och utrangeringar -5 149 –
Omklassificeringar 6 015 –
Årets valutakursdifferenser -5 697 –
 262 806 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -115 660 –
Avyttringar och utrangeringar 5 149 –
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -28 023 –
Årets valutakursdifferenser 3 964 –
 -134 570 –
Ackumulerade nedskrivningar   
Vid årets början -4 311 –
 -4 311 –

Redovisat värde vid periodens slut 123 925 –

Not 9 Byggnader och mark 

 Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 69 687 –
Nyanskaffningar 41 –
Årets valutakursdifferenser -1 118 –
 68 610 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -15 996 –
Årets avskrivning enligt plan  -2 980 –
Årets valutakursdifferenser 341 –
 -18 635 –
Ackumulerade nedskrivningar   
Vid årets början – –
Årets nedskrivningar -8 067 –
 -8 067 –

Redovisat värde vid periodens slut 41 908 –
   
Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) 23 688 –
Taxeringsvärden, mark (i Sverige) 3 200 –

Not 8 Goodwill

 Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 662 054 46 052
Nyanskaffningar 3 175 –
Årets omräkningsdifferenser 24 –
 665 253 46 052
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -200 387 -12 282
Årets avskrivning enligt plan -33 450 -2 303
Årets omräkningsdifferenser -21 –
 -233 858 -14 584
   
Redovisat värde vid periodens slut 431 395 31 468 
  

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

 Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 15 821 –
Nyanskaffningar 142 –
 15 963 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -8 378 –
Årets avskrivning enligt plan -2 238 –
 -10 616 –

Redovisat värde vid periodens slut 5 347 –

Koncernen tillämpar RR15 Immateriella tillgångar.

Not 6 Skatt på årets resultat 

 2009-01-01 2008-01-01
 -2009-12-31 -2008-12-31
Koncernen   
Aktuell skatt -25 250 -17 477
Uppskjuten skatt 17 427 -4 800
 -7 823 -22 277
Moderföretaget   
Aktuell skatt – –
 – –

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

 2009-01-01 2008-01-01
 -2009-12-31 -2008-12-31
Koncernen   
Ränteintäkter, övriga 1 210 1 863
 1 210 1 863
Moderföretaget   
Ränteintäkter, övriga 15 431
 15 431
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Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella  
                    anläggningstillgångar

 Koncern Moderföretag
Vid årets början 5 083 –
Omklassificeringar -6 262 –
Investeringar 7 898 –
Avyttringar och utrangeringar -20 –
Årets valutakursdifferenser -20 –
Redovisat värde vid periodens slut 6 679 –

Not 13 Andelar i koncernföretag 

 2009-12-31 2008-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden moderbolaget   
Vid årets början 933 858 933 858
Redovisat värde vid periodens slut 933 858 933 858

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag  
  Antal Andel Redovisat
Dotterföretag Säte andelar i %  1) värde
Ålö AB, 556081-0482, Umeå Sverige 12 255 100,0 933 858
Trima AB Sverige    
 Alö Deutschland GmbH Tyskland     
 Alo Danmark A/S Danmark  
Ålö Cylinder AB Sverige  
Agroma S.A.S. Frankrike  
Alo North America Inc. Kanada  
Alo USA Inc. USA  
Ålö Norge A/S Norge  
Alo Skive A/S Danmark 
Alo France S.A.S. Frankrike 
Alo UK Ltd. England  
Alo Tennessee Inc. USA 
Alo Component S.R.O Tjeckien
    933 858

Not 14 Andra långfristiga fordringar 

 Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 54 –
 54 –
Ackumulerade nedskrivningar   
Omklassificeringar -30 –
Årets valutakursdifferenser 1 –
 -29 –

Redovisat värde vid årets slut 25 –

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Koncern Moderföretag
Upplupna bidrag 2 244 –
Förutbetald hyra 1 670 –
Förutbetald försäkring 1 290 –
Förutbetald leasing 923 –
Övriga poster 4 820 –
 10 947 –

Not 16 Eget kapital 

 Aktie- Bundna Fritt eget
Koncernen kapital  reserver kapital
Vid årets början 3 302 43 279 132 050
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  -730 730
Årets resultat   -11 509
Årets valutakursdifferens   -1 290
Vid årets slut 3 302 42 549 119 981
  
  Aktie- Reserv-
Moderföretaget  kapital  fond
Utgående balans enligt balansräkning föregående år  3 302 3 022
Vid årets slut  3 302 3 022

  Uppskriv- Fritt eget
Moderföretaget  ningsfond  kapital
Vid årets början  – 231 808
Årets resultat   -2 379
Vid årets slut  – 229 429

Not 18 Negativ goodwill

 Koncern Moderföretag
Ackumulerad negativ goodwill vid förvärv   
Vid årets början 419 –
Vid årets slut 419 –

Ackumulerade upplösningar    
Vid årets början -37 –
Årets upplösningar - negativ goodwill hänförlig till   
framtida förluster/kostnader 1) -21 –
Vid årets slut -58 –

Redovisat värde vid periodens början 382 –
Redovisat värde vid periodens slut 361 –
   
1) Årets upplösningar redovisas på följande rader i resultaträkningen:  
Avskrivning goodwill -21 –
 -21 –

Not 19 Övriga avsättningar 

 Koncern Moderföretag
Avsättningar till pensionsförpliktelser 12 909 –
Garantiåtaganden 13 024 –
Övrigt 1 451 –
 27 384 –

Not 17 Avsättningar för skatter 

 Koncern Moderföretag
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 3 242 –
 3 242 –

   39



  

  
  Umeå den 26 februari 2010

 Stelio Demark Lars Erik Blom  
 Ordförande

 Bo Ulván  Olle Pehrsson
  Verkställande direktör    
  

  

  Vår revisionsberättelse har avgivits 2010-02-26
     
  Birgitta Gustafsson
  Auktoriserad revisor

Not 21 Långfristiga skulder 

 Koncern Moderföretag
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 887 355 718 266
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen – –
 887 355 718 266

Not 23 Checkräkningskredit 

 Koncern Moderföretag
Beviljad kreditlimit 132 369 50 000
Outnyttjad del -71 466 -25 000
Utnyttjat kreditbelopp 60 903 25 000
   
Säkerheter redovisas i not  ’Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut’.

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Koncern Moderföretag
Löne- och semesterlöneskulder 35 459 2 143
Skuld sociala kostnader 17 890 1 257
Upplupen kostnadsränta 1 230 824
Övriga poster 47 621 292
 102 200 4 516

Not 25 Jämförelsestörande poster 

 2009-01-01 2008-01-01
 -2009-12-31 -2008-12-31
Koncernen   
Kostnadsförda förvärvskostnader vid uteblivet förvärv – -14 871
Avsättning lokalhyror Alo Skive A/S -1 426 –
Nedskrivning byggnad och mark Trima AB -8 067 –
Nedskrivning byggnadsinventarier Trima AB -315 –
Avsättning leasingavgifter Trima AB -416 –
 -10 224 -14 871

Någon tillförlitlig uppskattning avseende ytterligare kostnader med anledning av 
beslutet att flytta redskapsproduktionen till Kina går ej att fastställa.  

Moderföretaget   
Kostnadsförda förvärvskostnader vid uteblivet förvärv – -2 024
 – -2 024

Not 22 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 

 Koncern Moderföretag
Fastighetsinteckningar 46 313 –
Företagsinteckningar 219 525 –
Övriga 28 783 –
 294 621 –

Not 20 Konvertibla lån 

Företaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med options-
rätt till nyteckning. De konvertibla skuldebreven omfattar totalt 202 468 kkr 
fördelade på sju (7) skuldebrev. Samtliga skuldebrev förfaller till betalning den 31 
juli 2012 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan. Skuldbreven kan från 
och med tiden för Bolagsverkets registrering av emissionen t.o.m den 31 juli 2012 
konverteras till 7.467.565 aktier i Ålö Intressenter AB. Skuldebreven löper med en 
årlig ränta om 0-7 %. Huvuddelen av upplupen  ränta läggs till kapitalbeloppet.

40   NOT E R



Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning i Ålö Intressenter AB för 
år 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-
valtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-
visningen, koncernredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions- 
sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom-
fört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter. En revision innefattar att granska ett ur-
val av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrel-
sen och verkställande direktören gjort när de upprät-
tat årsredovisningen och koncernredovisningen samt 
att utvärdera den samlade informationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Som underlag 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 

Till årsstämman i Ålö Intressenter AB
Org nr 556622-5917
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för att kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelsele-
damot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revi-
sion ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå den 26/2 2010
KPMG AB 

Birgitta Gustafsson
Auktoriserad revisor 



Styrelse, ledning och revisor

Birgitta Gustafsson

Revisor

Styrelse
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Året i korthet

Botten gick ur marknaden 
redan hösten 2008 då den 
globala krisen drabbade 
även Ålös kunder. Under 
2009 viker orderingången 
med 30 procent.

 Premiärvisningen av Ålös Quicke 
Compact Concept (QCC) sker på 
SIMA i Paris i februari. Ålös första 
steg mot att utvecklas till en full-
sortimentsleverantör.

 Förvärvet av Bush 
Hogs fabrik i Telford, TN, 
kompletterar Ålös pro-
duktprogram och skapar 
förutsättningar för fortsatt 
tillväxt i Nordamerika.

  I november lanseras LCS – Loader Control 
System – på Agritechnika i Hannover. LCS är 
ett unikt ventilprogram som är skräddarsytt 
för de behov och de funktioner som krävs av 
en frontlastare. Via en simulator kunde poten-
tiella kunder provköra systemet direkt på plats.

 60-årsjubileet av Ålö firades 
bl a med en jubileumslastare i 
guldmetallic som producerades 
i 60 numrerade exemplar.

 Beslutet att flytta koncernens produktion av redskap 
till Kina fattas i december. Fabrikerna i Skive och Bergsjö 
kommer att läggas ned och en ny fabrik kommer att byg-
gas upp i hamnstaden Ningbo.

Definitioner
Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat (EBITA) inklusive intäktsräntor i relation till genomsnitt-
ligt Sysselsatt kapital, uttryckt i procent. Det genomsnittliga syssel-
satta kapitalet utgör för respektive år ett genomsnitt av det utgående 
sysselsatta kapitalet för de tolv senaste redovisningsperioderna.

Capex
Capital Expenditure. Investeringar i anläggningstillgångar.

EBITDA
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Resultat
före finansnetto, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Detta
resultatmått är fullt jämförbart över tiden oberoende av vilka finansie-
ringskostnader och vilken avskrivning på goodwill och övervärden
som från tid till annan belastar koncernen.

EBITDA-marginal
EBITDA i förhållande till nettoomsättningen, uttryckt i procent.

EBITA
Earnings Before Interest, Tax and Amortization. Resultat före finans-
netto, skatt och goodwillavskrivningar. Detta resultatmått är fullt
jämförbart över tiden oberoende av vilka finansieringskostnader och
vilken avskrivning på goodwill och övervärden som från tid till annan
belastar koncernen.

Finansiell nettoskuld
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Förädlingsvärde
EBITA plus lönekostnader inklusive lönebikostnader.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning i förhållande till balansomslutningen (i medeltal
under året), uttryckt i gånger.

Medelantal anställda
De kostnader som har med antalet anställda att göra representerar
en väsentlig del av koncernens totala kostnader. Utvecklingen av
medelantalet anställda över tiden i förhållande till utvecklingen av
nettoomsättningen ger därför en indikation på den kostnadsrationali-
sering som sker.

Nettoomsättning
Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i koncernens
normala verksamhet, efter avdrag för lämnade rabatter, mervärdes-
skatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Omsättning per anställd
Nettoomsättning dividerat med Medelantal anställda.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten med avdrag för nettoinves-
teringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Orderingång
Order som har inkommit under kalenderåret, beräknat på samma sätt
som nettoomsättningen. Orderingången ger en hänvisning om den
aktuella efterfrågan på koncernens produkter som med varierande
fördröjning visar sig i nettoomsättningen.

Produktivitet
Förädlingsvärdet dividerat med totala lönekostnader inklusive lönebi-
kostnader.

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerade med eget kapital, uttryckt i gånger.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen exklusive icke räntebärande skulder, avsättningar
och minoritetsintresse.

WACC
Weighted Average Cost of Capital. Vägd kapitalkostnad.
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Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov ut-
veckla, tillverka och globalt marknadsföra front-
lastare med tillbehör för att maximera traktorns 
nyttovärde i jordbruk, industri och samhälle.
 Under ledning av koncernchefen ansvarar två 
självständiga affärsområden, Marknad och Pro-
duktion, för all verksamhet i sexton produktions- 
och säljbolag i nio länder.
 Ålö är världsledande och har en position som 
nummer ett eller två på de flesta viktiga mark-
nader i världen. Ålös viktigaste tillväxtmarknad 
är Nordamerika. Ålös produkter distribueras via 
ett nätverk av återförsäljare i fler än 40 länder. 
 Ålö förfogar över tre varumärken: Quicke, 
Trima och Veto.

Innehåll
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Pekka Karelmo 

Trima AB
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Peter Sandström

Ålø  Norge AS
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Sverre Bye

Alo Skive A/S
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Danmark
Thomas Sørensen
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Olle Pehrsson, VD
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Alo North America Inc.
8485 Montrose Road
Niagara Falls, Ontario L2H 3L7
Canada
Dana Hoover

Alo USA Inc.
101 Alo Boulevard
Telford, Tennessee 37690-2421 
USA
Dana Hoover

Alo Tennessee Inc. 
101 Alo Boulevard
Telford, Tennessee 37690-2421 
USA
Sanford Zahler 

Alo Agricultural Machinery 
(Ningbo) Co Ltd.
No. 61 Jingshui Road           
Nordic Industial Park       
Zhenhai, Ningbo 315221,         
P.R. China
Niels Sandberg

Alo Trading (Ningbo) Co Ltd.
No. 61 Jingshui Road           
Nordic Industial Park       
Zhenhai, Ningbo 315221,         
P.R. China
Niels Sandberg

www.alo.se




