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innehåll

Ålö:s affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, 
tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med till-
behör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, 
industri och samhälle.
 Under ledning av koncernchefen ansvarar två själv-
ständiga affärsområden, Marknad och Produktion, för 
all verksamhet i tretton produktions- och säljbolag i 
åtta länder.
 Ålö är världsledande och har en position som num-
mer ett eller två på de flesta viktiga marknader i värl-
den. Ålö:s viktigaste tillväxtmarknad är Nordamerika. 
Ålö:s produkter distribueras via ett nätverk av återför-
säljare i fler än 40 länder. 
 Ålö förfogar över tre varumärken: Quicke, Trima  
och Veto.

starkt rekordår 
grundar för fortsatt offensiv
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ålö 2008

 1940-talet  1950-talet  1960-talet  1970-talet  1980-talet
Ålö lastare Quickeserien

1947 Karl-Ragnar Åström 
konstruerar den första 
svenska frontlastaren.

1949 Småskalig seriepro-
duktion börjar och AB Ålö- 
Maskiner registreras.

1958 Världens första lastare 
med snabbkoppling, Quicke, 
introduceras.

1959 Den första Quicke-lastaren 
exporteras.

1977 Ny fabrik öppnas i Brännland, Sverige.

1985 Ålös första säljbolag,  
Ålö Norge bildas.

1988 KMW förvärvas.  
Bolaget ombildas senare  
till Alo North America.h

is
t
o
r
ik

All time high. Vecka 27 nåddes all time high i 
orderingången med 36 600 lastare ackumulerat 
över 52 veckor. 

Prishöjning på stål. Året präglades av kost-
nadsökningar via kännbara löneökningar i flera 
produktionsländer och ett skenande stålpris. 
Tack vare framgångarna med det pågående ef-
fektiviserings- och besparingsprogrammet kunde 
effekterna på resultatet mildras.

Finanskris och fallande marknad. Hösten 
2008 präglades av den amerikanska finanskri-
sen och  finansiell oro ovanpå en redan 
tilltagande lågkonjunktur. Sista kvartalet 
vek marknaden kraftigt nedåt och Ålö 
tvingades som följd att varsla personal om 
uppsägning.

Lastare nummer 100 000. Under 2008 
passerades en verklig milstolpe i Ålös his-
toria när lastare 100 000 av de nya lastarge-
nerationerna Quicke Dimension och Trima 
Plus lämnade fabriken i Brännland. En 
händelse som föregår att bolaget nu under 
2009 firar 60 år som ledande leverantör av 
lastare.

Ett rekordår. Arbetet med att trimma 
maskineriet i produktionen i Brännland 
2007 betalade sig i en ökad effektivitet och 
stabilitet under 2008 vilket möjliggjorde 
både produktions- och omsättningsrekord.

Ökade marknadsandelar. 
På huvudmarknaderna har Ålö 
gått starkt framåt och vunnit 
marknadsandelar trots höjda 
priser och finansoro.

Affären med MX avblåst. Den 
beslutade affären med franska MX blev 
ej genomförd under året som tänkt. 
En vikande marknad, den dramatiska 
finansiella oron och konkurrensmyndig-
heternas tvekan gjorde att bägge bolagen 
gemensamt beslutade att avbryta en 
annars industriellt intressant affär.

Quicke Q500-serienHydro-Quicke

Vid tidpunkten tillverkades 
de flesta av Ålös frontlastare 
för traktorer med 40–60 hk.

1965 Konkurrenten Modig förvärvas.

1967 Fler lastare säljs på export än på den 
svenska marknaden.
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definitioner

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat (EBITA) inklusive intäktsräntor i relation till genomsnitt-
ligt Sysselsatt kapital, uttryckt i procent. Det genomsnittliga sysselsatta 
kapitalet utgör för respektive år ett genomsnitt av det utgående sys-
selsatta 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 nettoin-
vesteringar 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.

definitioner

Quicke



2008 i siffror
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 1990-talet  2000-talet  2009

Ålö 60-års lastare

2009 Ålö firar 60 år som företag. Karl-Ragnar 
Åströms första skiss på en frontlastare har nu 
utvecklats till en lastare som produceras i 34 000 
exemplar om året.

1992 Franska bolaget Agroma 
förvärvas och säljbolaget Agram 
Manutention bildas (senare ombildat 
till Alo France).

1999 Danska konkurrenten VETO  
förvärvas och Alo Danmark bildas.  
Även en brittisk importör förvärvas  
och Alo UK bildas.

2000 Svenske konkurrenten 
Trima förvärvas. 

2004 Ålö lanserar de nya lastargenerationerna  
Quicke Dimension och Trima Plus.

2005 Ny produktionsanläggning tas i drift i 
Brännland

Nyckeltal

2008 2007

Orderingång, mkr 1 918 1 777

Omsättning, mkr 1 911 1 728

EBITDA, mkr 196 158

EBITDA-marginal, % 10,2 9,1

EBITA, mkr 161 122

EBITA-marginal, % 8,4 7,1

Operativt kassaflöde, mkr 67 10

Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,8 11,6

Produktivitet 1,51 1,40

EBITDA, mkr och i procent av omsättning, 5 år
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ett rekordår
 trots global kris

4 vd-ord

2008 kommer för många att bli ihågkommet som året då 
den globala finanskrisen lamslog världsmarknaden. Men 
för oss på Ålö handlar det glädjande nog mera om succé, 
rekord och vunna marknadsandelar.

Låt mig säga det med en gång: 2008 är Ålös bästa år. Någonsin.
Ökad orderingång med 2 procent.
Ökad omsättning med 11 procent.
Ökat antal producerade lastare med 10 procent.
Ökat resultat med 24 procent.
Efter sommaren nådde vi en svindlande all time high i vår 12 

månaders rullande orderingång på ca 37 000 lastare.
En annan milstolpe markerades när vi den 6 november 2008 

skeppade vår 100 000:e lastare av de nya lastargenerationerna 
Quicke Dimension och Trima Plus från vår fabrik i Brännland.

När vi nu summerar 2008 är det ofrånkomligt att dessutom 
notera att rekorden till en del slogs i en svår uppförsbacke.

Vi gjorde ett resultatmässigt rekordår trots kraftigt ökade ma-
terialkostnader på framförallt stål.

Vi gjorde ett resultatmässigt rekordår trots att vi, på grund av 
valutasäkringar, inte kunde tillgodogöra oss de förbättrade valu-
takurserna under året.

Men framförallt, trots att vi under andra hälften av året gick 
in i en djup lågkonjunktur förstärkt av den finansiella krisen.

Allt detta bevisar att vårt hårda arbete med att effektivisera 
vår produktionsapparat tillsammans med våra riktade kostnads-
besparingsprojekt givit önskvärt resultat.

Arbetet med att trimma produktionen i Brännland inleddes 
2005 och var klart 2007 och har gjort det möjligt för oss att un-
der 2008 gå för högvarv och prestera på en hög och stabil nivå 
med få störningar.

Ålö kunde också – vilket är oerhört glädjande – ytterligare 
stärka sin ställning på våra huvudmarknader.

Tyvärr kom inte vår affär med MX att fullföljas under 2008 
som planerat. Då processen drog ut på tiden och konjunkturlä-
get kraftigt försämrades beslutade sig bägge företagsledningarna 
för att avbryta samgåendet. Affären var i grunden industriellt 
riktig, men marknadsläget gjorde den omöjlig och så här i ef-
terhand kan vi se att det var ett riktigt beslut att fokusera på vår 
befintliga verksamhet.

Under året har företagsledningen utarbetat en strategi: ”Vision 
2011”. I strategin fastställs Ålös målsättning att bli en  marknads-
ledande fullsortimentsleverantör. Det innebär att Ålö nu under 
2009 tar klivet in i två nya segment där vi tidigare inte verkat, 

dels de mindre kompakta lastarna för små traktorer, men också 
den rena lågprismarknaden där vi via innovativa produkt- och 
produktionslösningar kommer att kunna leverera högkvalitativa 
produkter till mycket konkurrenskraftiga priser.

Vi ser en stor tillväxtpotential för Ålös produkter i de här två 
segmenten och känner en trygghet i – trots rådande lågkonjunk-
tur – att det finns en underliggande efterfrågan som kommer att 
vara fortsatt stark under lång tid framöver.

Vi blir helt enkelt fler människor och det blir fler munnar att 
mätta.

Vår kommande etablering av ett inköpskontor i Kina är ett yt-
terligare steg för att kunna konkurrera på en allt mer priskänslig 
marknad. Den möjliggör att vi än mer aktivt kan dra nytta av 
den asiatiska marknadens kostnadsfördelar.

Ålö står alltså inte bara väl rustade inför framtiden, vi gör 
dessutom offensiva satsningar för att ytterligare stärka vår ställ-
ning. Det parat med ett fortsatt framgångsrikt kostnadsbespa-
ringsarbete och utveckling av nya och befintliga produkter sä-
kerställer att vi kommer att ha förmågan att växla upp snabbt när 
efterfrågan på nytt tar fart.

2009 fyller vårt Ålö 60 år.
Ett bolag grundat av en bonde utanför Umeå i norra Sverige 

har växt organiskt och via företagsförvärv i 60 år och utvecklats 
till en världsledande internationell koncern.

En i sanning fantastisk historia.
Men, den har bara börjat.

           Olle Pehrsson, vd
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6 det här är ålö

Ålö är idag världsledande tillverkare av frontlastare med tillhö-
rande redskap och har drygt 25 procent av världsmarknaden 
inom segmentet jordbrukstraktorer med motorstyrka på mer 
än 50 hk. Av den totala produktionen exporteras ca 90 procent. 
Ålö är idag representerat i över 40 länder varav företaget har en 
ledande position i fler än 15. Försäljningen uppgick under 2008 
till ca 33 500 lastare, 53 000 redskap och 35 000 anfästningar.   

Ålö har antagit en offensiv målsättning att via två nya pro-
duktlinjer för segmenten kompakta lastare och lågprislastare, 
etablera sig som en marknadsledande fullsortimentsleverantör. 
Lanseringen av de nya produktlinjerna sker under 2010.

Den första Quicke-lastaren presentera-
des 1958. Under årens lopp har lastaren 
kontinuerligt utvecklats i olika generationer 
fram till dagens produktfamilj. Quicke för-
knippas sedan flera decennier tillbaka med 
ledande teknik, hög kvalitet och design.

ålös varumärken

alo usa inc.

alo north  
america inc.

alo skive a/s

37 000 redskap/år
50 medarbetare
Skive, Danmark

Ledning, Produktion & Marknad

Produktion

Marknad

offensiv teknikutveckling ger 
marknadsledande 
ställning i världen
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Trima-lastarens föregångare började produceras 1956 av 
Bergsjöverken. Sedan 1963 tillverkas lastaren under det 
nuvarande namnet Trima.  Idag är den forna konkurren-
ten ett av Ålö:s två huvudvarumärken. Trima förknippas 
med ledande teknik, hög kvalitet och trygghet.

Veto förvärvades 1999 från Nord-
sten A/S. Veto-lastaren bygger 
idag på samma grundkonstruk-
tion som Trima.

alo deutschland 
vertriebs gmbh

alo france sas

alo uk ltd.

ålø norge as

ålö sverige

ålö ab

alo danmark a/s

ålö cylinder ab

155 000 cylindrar/år
32 medarbetare

Umeå

ålö brännland

34 400 frontlastare/år
220 medarbetare

Umeå

trima ab

68 800 lagerlådor/år
34 400 redskapsfästen/år

17 000 redskap/år
60 medarbetare

Bergsjö

agroma sas

26 500 anfästningar/år
125 medarbetare
Matha, Frankrike
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ålös produkter

Frontlastare
Frontlastaren bär redskapen. I takt med 
utvecklingen mot större och tekniskt mer 
avancerade jordbrukstraktorer, går även 
frontlastarna mot en ökad grad av sofisti-
kering. Generellt sett uppfyller de flesta av 
marknadens lastare grundkraven på styrka 
och räckvidd. Skillnaderna ligger i högre grad 
i egenskaper som manöverbarhet, flexibla 
infästningar och redskapsfästen samt stötfri 
lastöverföring.
 Frontlastaren har till uppgift att ge redska-
pet maximal funktionsduglighet, flexibilitet 
och nyttjandegrad.
 Både Ålö och Trima har de senaste decen-
nierna legat i frontlinjen av utvecklingen, vil-

ket resulterat i funktioner som parallellföring, 
lastdämpning och hydrauliska redskapslås. 
Dessa lösningar har även blivit stilbildande 
och har på senare år fått starkt genomslag  
i bl a Nordamerika, Oceanien och Japan.

Redskap
Skopan var länge frontlastarens domine-
rande redskap. Med jordbrukets utveckling 
har behovet av nya redskap växt fram. Idag 
är flexibiliteten och användbarheten de 
viktigaste konkurrensfaktorerna.
 En viktig uppgift för koncernens produktu-
veckling är att, i nära dialog med användar-
na, tillhandahålla nya funktioner genom nya 
och bättre redskap.

Anfästningar
Anfästningen är konstruktionen för lastarens 
infästning mot traktorn. Den är den mest 
anonyma, men samtidigt en av de strategiskt 
viktigaste delarna av lastaren. Ålö har en 
ömsesidigt betydelsefull relation med trak-
tortillverkarna, vilket innebär tidig tillgång 
till konstruktionsunderlag. 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.

organisation

alo france sasålö brännland

r&d

hr ekonomi/it

vd

ålö cylinder ab

agroma sas

alo skive a/s

trima ab

alo uk ltd.alo north  
america inc.

alo deutschland 
vertriebs gmbh

affärsområde
marknad

affärsområde
produktion

alo usa inc.

ålø norge asalo danmark a/s

ålö sverige

Förutom moderbolaget består Ålökoncernen av 12 
sälj- och produktionsbolag i åtta länder.

Moderbolagets roll är att med en effektiv orga-
nisation och strategiska riktlinjer samordna och 
styra verksamheten i två affärsområden: Produk-
tion och Marknad. I koncernledningen ingår vd, 
cheferna för respektive affärsområde, produkt-
utvecklingschefen samt cheferna för stabsorga-
nisationerna ekonomi/IT och HR. Koncernens 
marknadsorganisation finns representerad i Sve-
rige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland, Stor-
britannien, USA och Kanada. Ålö hade under 
2008 produktion i fem anläggningar; tre i Sverige 
(Umeå och Bergsjö), en i Danmark (Skive) och en 
i Frankrike (Matha). 

En förändring i strukturen är etableringen av 
ett säljbolag i Sverige. Anledningen är att struk-
turellt hantera Sverige som marknad på samma 
sätt som övriga regioner och därigenom skapa 
ett utökat marknadsfokus. Arbetet med att in-
tegrera affärsområdet Eftermarknad i Marknad 
är genomfört och därigenom har Ålö i dag en 
mer logisk och effektiv organisation med två  
affärsområden: Marknad och Produktion.

 nytt säljbolag ger 
ökat marknadsfokus i sverige
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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 

marknadsföra dem så att de positioneras som 
kundens förstahandsval på respektive marknad. 

-  Fokusera alla resurser på väl avgränsade produkt-
segment. 

-  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 säljorganisa-
tioner för maximal styrning och optimering av 
marknads- och säljresurser.

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

-  Driva ett utvecklingsarbete som säkerställer positio-
nen som marknadsledande fullsortimentsleverantör.

Med stark närvaro på våra 
marknader och närhet till 
våra kunder ska Ålö vara bäst 
och snabbast på att utveckla, 
producera och globalt mark-
nadsföra frontlastare med 
tillhörande redskap.

Ålö har som marknadsledande fullsortimentsleverantör mål-
sättningen att äga positionen som kundens självklara för-
staval. 

Optimering av konkurrenskraften 
Ålö:s mål är att kontrollera alla strategiskt viktiga delar i verk-
samheten där konkurrenskraften påverkas av tillgången på uni-
ka kompetenser och resurser. Det gäller hela flödet, från inköp 
av material och standardkomponenter till gränssnittet mot åter-
försäljaren. Syftet är att fokusera på och optimera varje detalj 
som påverkar koncernens konkurrenskraft. 

Fokus på kundnyttan 
I en hårdnande konkurrens tävlar traktortillverkarna med nya 
modeller, ständiga förbättringar och allt kortare produktlivs-
cykler. Tack vare företagets marknadsledande ställning vill trak-
tortillverkarna gärna samarbeta med Ålö. Det garanterar tidig 

10 strategier

tillgång till de tekniska underlag som krävs för ett parallellt ut-
vecklingsarbete. Ålö förfogar idag över marknadens bredaste 
sortiment av anfästningar och frontlastare till över 1 000 trak-
tormodeller. Utvecklingen av själva frontlastaren är i sin tur be-
roende av slutkunderna – användare inom jordbruket, industrin 
och olika samhällssektorer. Ålö måste därför förfoga över djup 
kunskap om varje marknads utveckling och förändring som på-
verkar 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. Ålö:s ambition är att från en stark 
underliggande enhetlig avsändare äga och aktivt utveckla tre av 
världens branschledande varumärken: Quicke, Trima och Veto.



finansiella måltal

mål resultat

11finansiella mål

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

EBITDA, mkr och i procent av omsättning, 5 år
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Att uppnå en årlig 
tillväxt som överstiger 
10%.

Omsättning (mkr)

  Norden 27%
517,7 mkr (523,4 mkr)

  Övriga Europa 41%
788,2 mkr (681,8 mkr)

  Nordamerika 27%
509,5 mkr (457,1 mkr)

  Övriga marknader 5%
95,1 mkr (65,8 mkr)

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, väg-
da (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 lön-
samhet och slutligen tillväxt. Lönsam tillväxt har högsta priori-
tet för Ålö. Denna tillväxt skall ske med en balans av organisk 
tillväxt och tillväxt genom förvärv.

Att kontinuerligt öka  
effektiviteten av rörelse-
kapitalet, det vill säga 
lager, kundfordringar, 
leverantörsskulder samt 
övriga rörelseskulder/
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)

Avkastning på sysselsatt kapital, %, 5 år
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3 frågor

Tomas Nygren,  
produktutvecklingsdirektör
Vad har ni utvecklat under 2008?
 - Vi har genomfört en större förstudie 
som har resulterat i ett helt nytt lastar-
koncept, en produktfamilj som riktar sig 
mot semiprofessionella kunder. En delvis 
ny kundgrupp, kostnadskänslig, men 
som vill ha bra prestanda. Utifrån den 
reaktion vi fick i februari på SIMA-mäs-

san så verkar vi onekligen träffat rätt. 
Det kommer fler nya Ålö-produkter.
 - Det nya styrsystemet har vi arbetat 
hårt med under 2008 och vi planerar 
för en lansering under 2009. Vi kommer 
återigen att sätta en ny branschstan-
dard. Vi kommer att leverera bättre 
ergonomi, lägre energiförbrukning och 
ökad effektivitet i arbetet.

Ni arbetar också vidare med att  
effektivisera produktionen.
 - Vi har tagit fram ett nytt anfäst-
ningssystem, Two Piece System. Det ger 
fördelar för våra kunder som monterar 
anfästningarna direkt i fabrik där en 
del kan monteras tidigt i linjen och den 
andra delen på slutet. För Ålö betyder 
det att vi får en ökad komponentsam-
ordning.

Jan Sandsjö, produktionsdirektör.
Vad är du mest stolt över under 
2008?
 - Volymökningen vi har lyckats 
åstadkomma. Vi nådde både produk-
tions- och försäljningsrekord under 
året. Vi producerade i en stabil takt 
om 800 lastare i veckan och det är 
den överlägset högsta nivån vi varit 
på. Vi har jobbat systematiskt med att 

få bort produktionsförluster i anlägg-
ningarna och parallellt med detta har 
vi också fått ner produktionstiden så 
att vi blivit mer effektiva.
Vilka förändringar vill du lyfta?
 - Vi har på ett helt annat sätt börjat 
kartlägga problemen och sedan också 
gått till botten med dem och löst det 
vi hittat. Det systematiska arbetet gör 
verkligen skillnad. Och det har vi haft 

fokus på hela vägen från ledning till 
verkstadsgolvet.
Vilken strategi är värd att nämna 
särskilt?
 - Vårt resurseffektiva och flexibla 
materialförsörjningsupplägg som även 
möjliggör att enkelt byta leverantör 
och som nu kommer att rullas ut suc-
cessivt i övriga koncernen.

Niklas Åström, inköpschef
Vad var din största utmaning 2008?
 - Prisökningen på stål på cirka 20 
procent var definitivt en. Vårt fokus var 
att minimera effekten av den genom 
att arbeta intensivt med en översyn av 
avtal och prisnivåerna för att nå bästa 
möjliga affär. Och vårt arbete med att 
omfördela våra inköp gav bra resultat.

Vilka egna investeringar  
vill du lyfta?
  - Vårt nya digitala system för order-
hantering. Vi har skapat ett system där 
leverantören äger och planerar vårt 
lager vilket är fördelaktigt för oss då 
det ger en lägre kapitalbindning. Vi har 
också gjort vårt ordersystem tillgängligt 
globalt då det är internetbaserat.

Ni har intresserat er för Kina  
under året…
 - Ja, vi arbetar med att etablera ett 
inköpskontor i Kina för att bättre ta 
tillvara de kostnadsfördelar som finns 
på den asiatiska marknaden. Vi ser en 
stor potential för vår kostnadseffekti-
visering där, kan vi sänka kostnaderna 
med en eller två procent påverkar det 
direkt vårt resultat.

innovativa satsningar 
 som ger resultat
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12 prioriterade områden

Samverkan är nyckelordet som ska utveckla framtidens Ålö, 
dels genom kostnadsbesparingar via koordinerade inköp 
inom koncernen, dels genom ökad kvalitet i utvecklings-
arbetet via tvärfunktionella arbetsgrupper som tar tillvara 
hela bolagets kunskap i innovationsprocessen.

Efter de genomgripande förändringar i verksamheten som ge-
nomfördes under 2005 har åren därefter i hög grad kommit att 
präglas av konsolidering, kostnadsreduktion och fokus på att 

öka kapaciteten i de producerande enheterna. 2008 var inte bara 
ett rekordår sett till orderingång och antal producerade lastare 
utan också ett år med hög strategisk aktivitet. Under 2008 be-
slutades om en ny organisation för produktutveckling, ökade re-
surser och en ny utvecklingsmodell med tvärfunktionella grup-
per blev verklighet. Omstruktureringen av R&D-organisationen 
har samlat produktutveckling, produktanpassning och teknisk 
support under samma ledning för att samordna resurser och ut-
nyttja varandras kompetenser bättre. Allt för att öka slagkraften 
i Ålös utvecklingsarbete.



område nuläge framtid

Produktutveckling
Resurserna för produktveckling är fristå-
ende från fabriksorganisationerna och 
samlade i en gemensam stabsorganisa-
tion. Syftet är att samordna och tillvarata 
de gemensamma resurserna på ett för 
koncernen optimalt sätt.

Produktion
Ålö:s produktionsenheter är organisera-
de under Affärsområde Produktion och 
är specialiserade mot sina respektive 
produkter. De är dimensionerade för 
att ta fullt ansvar för den dagliga pro-
duktionen men har stöd av affärsområ-
desövergripande funktioner för Inköp, 
Produktionsteknik och Huvudplanering.

Inköp
Inköp är centraliserat inom Af-
färsområde Produktion och alla 
inköpsaktiviteter inom Ålö styrs 
av en grupp på åtta medarbetare. 
Gruppen ska genom samordning 
på en global marknad erbjuda den 
mest kostnadseffektiva material-
försörjningen för samtliga fabriker 
inom bolaget.

Med nya produktsegment riktade mot 
lågprismarknader kommer nya krav 
på inköp att utveckla mer effektiva 
lösningar genom att t ex köpa in mer 
komplexa produkter i lågkostnadslän-
der. En ökad flexibilitet för att kunna 
följa marknaden och utnyttja de 
fördelar som bjuds är ett måste.

Ålö utvecklar nya planerings- och 
styrningsfunktioner som bygger på en 
högre grad av koordinering av produk-
tionen i de olika fabrikerna. Effekterna 
blir en förbättrad leveranssäkerhet och 
kortare ledtider. Vi kommer också att 
fortsätta utrullingen av projekt inom 
ramen för de principer vi etablerat 
inom Alo Manufacturing System.

Ålö:s bedömning är att teknikutveck-
lingen kommer att medföra en halvering 
av livslängden för en produktgeneration, 
från dagens cirka 10–15 år till under 
halva den tiden. Detta förhållande 
gynnar Ålö som har resurser att bära 
utvecklingskostnaderna i en situation 
med kortare produktlivscykler och krav 
på tekniskt högre förädlade produkter.

60 procent av Ålös kostnadsmassa 
består av inköp av material och kom-
ponenter och därför ligger naturligtvis 
ett stort fokus på kostnadsreducering 
via koncernsamverkan och en global 
marknadsnärvaro. 

Ett betydande arbete pågår i enheterna 
för att ytterligare förbättra effektivitet, 
kvalitet och leveranssäkerhet inom 
ramen för projektet Alo Manufacturing 
System. Projektet innefattar förbättring 
av ställtider, reducering av batchstorle-
kar, utökat förebyggande underhåll och 
att få igång ständiga förbättringar som 
grundläggande arbetssätt.

Flexibiliteten och användbarheten 
hos redskapen är en av de viktigaste 
konkurrensfaktorerna. I nära dialog 
med användarna är målet att tillhan-
dahålla nya funktioner genom nya och 
bättre produkter. En väsentlig uppgift 
för produktutveckling är därför att 
utveckla produkter som maximerar 
jordbrukstraktorns användbarhet och 
nyttovärde.

13

Nya produkter ger ökad tillväxt
2009 väntar lansering av ett nytt banbrytande styrsystem, ett 
nytt tvådelat anfästningssystem som ger stora fördelar för både 
kund och för Ålö genom den komponentsamordning som blir 
möjlig samt två nya produktlinjer som riktar sig dels mot mark-
nanden för mindre, kompakta lastare och dels mot lågprisseg-
mentet. Två segment där Ålö inte varit verksamma tidigare och 
som öppnar för nya tillväxtmöjligheter i Nordamerika och på 
andra viktiga marknader.

Andra produkter som utvecklats under året är bl a Powergrab 
som är ett redskap för ensilagehantering samt olika varianter av 
redskapsfästen. Dessa varianter har lett till en ökad marknad i 
framförallt USA, då Ålös produkter blir kompatibla med fler 
vanliga redskapssortiment samt ERC, en ny snabbtömning av 
redskap.



fokusområden 2009

Etablering
 - Etableringen av ett inköpskontor i 
Kina ska vara genomfört vid halvårsksiftet 
2009 och skapa nya möjligheter genom 
att Ålö får en kontinuitet i sin närvaro 
som inköpare på världens just nu hetaste 
lågprismarknad.

Överutbud
 - Utnyttja det överutbud som finns 
på materialmarknaden på grund av den 
globala lågkonjunkturen för stål och dra 
kostnadsfördelar av det genom en allt 
aktivare strategi i att kontinuerligt omvär-
dera avtal och leverantörer.

Samverkan
 - Ålö ska ytterligare öka samverkansvin-
sterna i koncernen genom att dra nytta av 
Ålös samlade inköpsvolymer.

Effektivisering
 - Att fortsätta att utveckla och effektivi-
sera produktionsapparaten. Att göra det 
arbetet till en naturlig del av vardagen. En 
del av Ålös företagskultur.

Leveranssäkerhet
 - Att förbättra leveranssäkerheten. Att 
säkra att vi klarar leveranstiderna i 95% 
av fallen är målet. I dag ligger vi runt 
70–75%. Det är väldigt viktigt för oss att 
klara att leverera på utsatt tid.

Samordna
 - Rulla ut den globala inköpsorganisa-
tionen i hela koncernen så att alla pro-
duktionsenheter koordineras i inköpen. 

Lågkostnadslastare
 - Våra två nya produktlinjer; lågkost-
nadslastare och kompakta lastare. Vi 
räknar med lansering under 2010 och 
serien kommer sannolikt att bestå av åtta 
modeller.

Energieffektivisering
 - Nya styrsystemet kommer att vara 
fortsatt prioriterat, vi vet att våra kunder 
har ett förstärkt fokus på att minska 
energiförbrukningen och där har vårt 
nya styrsystem stora fördelar. Vi kommer 
systematiskt söka allt energieffektivare 
lösningar i alla våra produkter.

Framtidssatsning
 - Ålö kommer även fortsatt att satsa 
på strategisk produktutveckling för att 
säkerställa att vi klarar den ökade efter-
frågan på nya lösningar och produkter på 
marknaden när konjunkturen åter vänder 
uppåt.

14 prioriterade områden
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Lönsamheten säkerställs
Ålös nya produktutvecklingsmodell har införts under 2008. 
Modellen går ut på att produkter redan från idéstadiet arbetas 
fram tvärfunktionellt för att korta tiden till marknad och säkra 
att man implementerar produkterna på ett bra och säkert sätt i 
produktionen. Projektmodellen bygger på en tydligare projekt-
styrning med olika faser och avstämningar vilket har styrt upp 
arbetsprocessen och ställer högre krav på alla inblandade.

Ett kontinuerligt arbete med produktkalkylen i alla led säker-
ställer en lönsam slutprodukt. Och när alla är delaktiga från start 
blir slutresultatet bättre.

I slutfasen av produktutvecklingen har också en tekniksats-
ning i Brännlandsanläggningens nya laboratorium kunnat korta 
de många gånger tidskrävande fältprov hos bönder som idag till 
stor del kan ersättas av avancerade system för simuleringar och 
hållfasthetstest.

Bättre och billigare 
Under de senaste åren har koncernen satsat stora resurser på att 
sänka kostnaderna på befintliga produkter. 2006 och 2007 gick 
produktutvecklarna igenom befintligt lastarsortiment i syfte att 
sänka kostnaderna. Nu har arbetet gått vidare med redskap och 
anfästningar. 

Arbetet handlar om att optimera materialanvändningen och 
anpassa materialet för att ge en bättre funktion. Det handlar 
också om att anpassa produkter för automatiserad produktion, 
samordna komponentval och underlätta för inköp att förhandla 
fram bra priser. Projektet har därmed kunnat eliminera pro-
duktproblem och förbättrat produkten mot kund – samtidigt 
som kostnaden sänkts. 
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Stabilare och mer flexibelt
Ett hårt arbete har också lagts ned på att förbättra det logistiska 
inflödet till fabrikerna för att genom en förenklad godsmot-
tagning sänka kostnaderna och dessutom öka flexibiliteten och 
göra det möjligt att byta leverantörer utan produktionsstörning-
ar. Urvalsstrategin som Ålö tagit fram ställer höga kvalitéts- och 
logistikkrav på leverantören för att säkerställa att ett lågt pris 
inte förvandlas till en hög kostnad.

Vikten av att ha ett både stablilt och flexibelt leverantörsför-
sörjningssystem är avgörande för att snabbt kunna möta föränd-
ringar i efterfrågan.

Den nya internetbaserade orderhanteringen har gett företaget 
ett nödvändigt verktyg för kunna samordna koncernens inköp 
och stödja strategin för att optimera och omfördela avtal.

Då inköp av material och komponenter står för ca 60 % av 
Ålös totala kostnader så ligger fortsatt fokus på att utveckla för-

delarna med att köpa in mer komplexa produkter från lågkost-
nadsländer och inte bara enklare komponenter. Etableringen av 
ett inköpskontor i Kina är ytterligare en pusselbit i det arbete 
som fullt utbyggt öppnar för betydande besparingar och ökad 
lönsamhet.

Minskad kapitalbindning
Ålös arbete med att hela tiden utveckla företaget har under 2008 
resulterat i ett mera effektivt logistiksystem som minskar kapi-
talbindningen. Konceptet bygger på att leverantörerna äger och 
planerar lagren i Ålös fabriker.



16 marknad

En stark tillväxt på våra huvudmarknader och ökade 
marknadsandelar präglade rekordåret 2008.

Efterfrågan började ta fart redan under hösten 2007 och under 
det första halvåret 2008 pekade kurvorna dramatiskt uppåt på 
i princip samtliga marknader. Trots en rekordhög produktion 
blev de kortsiktiga effekterna en växande orderstock och långa 
leveranstider. Den finansiella instabilitet som bolånekrisen i 
USA orsakade drabbade branschen under det andra halvåret 
och fick reellt genomslag i koncernens orderingång under det 
tredje tertialet. Vid den tidpunkten hade Ålö fortfarande fyllda 
orderböcker som trots en vikande marknad möjliggjorde ett 
starkt helårsresultat och en rekordhög fakturering.

urstarkt 2008 grundar för 
  nya offensiva satsningar

Omsättning (mkr)

  Norden 27%
517,7 mkr (523,4 mkr)

  Övriga Europa 41%
788,2 mkr (681,8 mkr)

  Nordamerika 27%
509,5 mkr (457,1 mkr)

  Övriga marknader 5%
95,1 mkr (65,8 mkr)

jämfört med 2007. Vi bedömer att vi under året ökat vår mark-
nadsandel i Nordamerika från 27 procent till 30 procent i det 
aktuella marknadssegmentet. Här är det också värt att nämna 
att Ålö i USA ökat sin marknadsandel från 9 procent 2005 till 
23 procent 2008. 

Faktureringen i Övriga Europa ökade från 682 mkr till 788 
mkr vilket motsvarar en ökning om 16 procent jämfört med 
2007. Vi bedömer att vi under året ökat våra marknadsandelar 
med två procentenheter från 38 procent till 40 procent. Ökning-
en förklaras av en stark tillväxt i Tyskland, Frankrike, Schweiz 
och Österrike. Särskilt glädjande är att notera den positiva ut-
vecklingen i det forna Östeuropa där framförallt Polen tagit 
fart efter ett par års marknadsbearbetning. Polen som enskild 
marknad ståtar med en ökning om ca 20 procent över de senaste 
tre åren. Stark försäljningstillväxt noteras även i Ungern och i 
Baltikum.

Övriga marknader ökade med 45 procent från 66 mkr till 95 
mkr vilket förklaras av stark tillväxt på marknaderna i Austra-
lien och Nya Zeeland.

Översyn av varumärken
Under 2008 påbörjades en omorganisation av verksamheten i 
Sverige och ett svenskt ”säljbolag” (”Sverigebolaget”) bildades. I 
”Bolaget” ingår funktioner för marknad och försäljning, order/
logistik, fakturering och teknisk support. Syftet med omorgani-

Faktureringen i Norden hamnade i nivå med utfallet 2007, våra 
marknadsandelar bedöms i princip oförändrade.

Tillväxten i Nordamerika är fortsatt stark. Faktureringen 
uppgick till 509 mkr vilket motsvarar en ökning om 11 procent 
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Marknadsandel Europa
40%

Marknadsandel Nordamerika
30%

Marknadsandel Globalt
25%

Marknadsandel Norden
78%

Marknadsledande

Representerat, ej marknadsledande

Ej representerat
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sationen är att öka fokus på den svenska marknaden och bear-
beta Sverige som marknad på samma sätt som övriga säljbolag 
i koncernen.

En översyn av Ålös varumärken har genomförts under året 
(”Branding Project”). Projektet har gett en ökad förståelse för 
marknaden, konkurrenternas varumärkesstrategier och har lagt 
grunden för ett fortsatt arbete med att se över produktvarumär-
kena Quicke/Trima och den grafiska profilen för Ålö. Den över-
gripande målsättningen är att tydliggöra en enhetlig avsändare 
i alla kanaler.

2008 bjöd inte på så många nya produktlanseringar, utan 
präglades istället av ett intensivt inre produktutvecklingsarbete 
på bred front vars resultat kommer att presenteras under 2009 
och 2010.

En bred och stark produktportfölj kommer nu att bli ännu 
bredare och ännu vassare genom lanseringen av produkter inom 
två nya segment, mindre lastare för kompakttraktorer och enk-
lare och billigare lastare för lågprissegmentet. Ålös investerings-
takt och utvecklingsplaner inom produktutveckling ligger fast 
trots rådande konjunkturläge.

Transportera billigare och bättre
Ålö har under de senaste åren arbetat hårt med att utveckla 
framtidens logistikstrategi. Arbetet ska utmynna i både effek-

tivare och bättre transporter. På lite längre sikt råder det inga 
tvivel om att just transporter kommer att bli en växande kostnad 
i takt med att drivmedelspriserna ökar och då ställs helt nya krav 
på att hitta mera kostnadseffektiva lösningar. Ett exempel på hur 
vi har agerat för att möta den här utvecklingen är öppnandet 
av en direktlinje från Umeå hamn till Antwerpen. Fördelarna är 
inte bara ekonomiska utan också miljömässiga då sjöfrakter är 
ett mycket energieffektivt transportsätt. 

Vi har under året etablerat ett distributionscenter i Tyskland 
vilket gett en effektivare hantering och kortare leveranstider. Vi 
utreder också en eventuell etablering av ett distributionscenter 
i Sverige.

Totalt sett har arbetet med att hitta en effektivare logistik va-
rit framgångsrikt och lett till att Ålö kunnat parera de ökande 
kostnaderna.

Fortsätta vara förstavalet
2009 blir på många sätt ett strategiskt mycket viktigt år där utma-
ningen ligger i att fortsätta att, via nya produkter och en offensiv 
marknadsbearbetning, växa på en för tillfället svag marknad.

Ålö ska bli det självklara förstavalet på fler nya marknader.

marknad
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tillsammans utvecklar vi 
   morgondagens företag
Ett systematiskt och uthålligt arbete för att öka delaktighet 
och ansvarstagande stärker Ålös utveckling.
 Effektiviteten och kreativiteten ökar via de resultat som 
tvärfunktionella grupper med blandade kompetenser ger.

Samverkan och delaktighet är nyckelorden i Ålös personalpoli-
tik. ”Jag vill och jag tar ansvar”, är andan som ska prägla koncer-
nens anställda. 

För att nå detta mål eftersträvar Ålö en  företagskultur som är 
mindre formell, där man har en öppenhet när det gäller infor-
mation vilket i sig skapar delaktighet.

Vi har en platt organisation som fokuserar på ett systematiskt 
arbete med gränsöverskridande projekt som involverar anställ-
da från olika delar av organisationen. Ett konkret exempel är att 
man inom produktutveckling arbetat med att blanda kompeten-
ser för ökad delaktighet och i slutändan mer effektiva helhets-
lösningar.

Uthålligt arbete ger resultat
Ålö består i dag av fem produktionsbolag, tre i Sverige, ett i Dan-
mark och ett i Frankrike, och ytterligare åtta säljbolag i Sverige, 
Norge, Danmark, England, Tyskland, Frankrike, Kanada och 
USA. Ålö är med andra ord en koncern spridd över olika världs-
delar med flera olika kulturer och förhållningssätt.

Att bygga en synkroniserad helhet av koncernen med en ge-
mensam företagskultur som bygger ansvarstagande via ökad 
delaktighet kräver därför stor tydlighet och uthållighet.

Ansvar och delaktighet är något som stabsorganisationen för 
HR prioriterat under 2008. Arbetet har gett ett konkret resultat 
som kan utläsas i de årliga medarbetarmätningarna.

2007 angav medarbetarna möjligheten till ansvar och delak-
tigheten till 3,1 på en betygskala 1–5 där 5 är bäst, 2008 var mot-
svarande betyg 3,4.

En aktivitet som ska öka medarbetarnas delaktighet i koncer-
nen är det årliga medarbetarsamtalet. 2007 hade 62% av medar-
betarna genomfört sådana samtal, motsvarande siffra 2008 var 
67%.

.
För att skapa en gemensam värdegrund satsar Ålö på en stor 
öppenhet i sin information till sina anställda, bl a skriver vd ett 
personligt koncernbrev till alla en gång i månaden för att infor-
mera om hur det går för företaget, ge ledningens reflektioner på 
aktuella händelser och vilka målsättningar som finns den när-
maste tiden.

Vd och övriga medlemmar i koncernledningen är aktivt ute 
och möter koncernens medarbetare genom informella träffar 
och dialoger som hålls minst två gånger per år.  

Målet är självklart: Alla ska vara med och utveckla företaget.
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Rekrytering och utveckling
Vid varje rekrytering till ledande positioner involveras vd och 
HR-direktör tillsammans med respektive bolagschef enligt den 
så kallade ”farfars-principen”, där vd/HR-direktör tar ansvar för 
att de rekryteringar som görs är i linje med koncernens övergri-
pande mål samt ledar- och medarbetarprofiler.

Vid rekryteringen genomförs tester som ger underlag, inte 
bara för rekryteringsbeslutet, utan också för den individuella 
utvecklingsplan som sedan arbetas fram för den nyrekryterade 
ledaren. Det kan leda till praktik på områden där personen be-
höver förkovra sig, stöttande utbildningar eller rent mentorstöd 
i vardagen.

Ålö arbetar aktivt med att stärka sin ledarstab och utveckla 
kompetensen via sitt fokus på individuell ledarskapsutveckling.

Ett arbete som startade 2007, men som på allvar aktiverades 
under 2008 var identifieringen av potentiella ledar- och pro-
jektledarkandidater; Young potentials. Kartläggningen sker i 
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samband med HR-enhetens besök/dialoger med koncernens 
bolagschefer. Kandidaterna kan sedan involveras i projekt där 
de tillåts växa och utveckla sig via utmaningar vars resultat kom-
mer företaget till gagn. 

En annan nyhet under året var den nya värderingsmallen för 
den högsta ledningen som togs fram och som implementerades 
för att följa ledarskapets utveckling utifrån parametrar som bl a 
prestation, arbetsmetodik och måluppfyllelse. Ett arbete som vd 
och HR-direktör tillsammans med respektive ansvarig affärsom-
rådeschef är delaktiga i.

Strategiska satsningar stärker
Under 2008 lades stort fokus på de strategiskt viktiga områdena 
produktutveckling och inköp. Inom dessa områden skedde där-
för ett antal nyrekryteringar.

I det mer lokala perspektivet genomfördes ett projekt för att 
öka medvetenheten om Ålö i Umeåregionen. 
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Projektet ”Ålö lyfter Umeå” hade som uppgift att synliggöra Ålö 
som en stor internationell, världsledande koncern med huvud-
kontor i Umeå och att bygga den lokala stoltheten och stärka va-
rumärket Ålös attraktionskraft på hemmaplan för att därigenom 
underlätta framtida kompetensförsörjning.

Projektet inrymde en bejublad traktorbalett utomhus i samar-
bete med professionella artister från Cirkus Cirkör, en annons-
kampanj regionalt med egna medarbetare i annonserna och en 
körtävling där övrig lokal industri utmanades i en sångtävling 
som engagerade tusentals västerbottningar.

Ansvarstagande nedskärningar
Den globala krisen på finansmarknaden som drabbade världen 
under hösten 2008 gick inte heller Ålö obemärkt förbi. En vi-
kande marknad och orderingång under sista kvartalet tvingade 
företaget att varsla medarbetare om uppsägning i Sverige och att 
avisera permitteringar i övriga produktionsenheter.

Genomsnittsålder * Omsättning per anställd, MSEK Ansvar och delaktighet **
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*) Sjukfrånvarouppgifter och genom-
snittsålder avser koncernens svenska 
bolag. För koncernens övriga bolag 
ligger sjukfrånvaron oförändrad på 
1–4% för 2008.

**) Medarbetarna fick ange möjlig-
heten till ansvar och delaktighet på 
en betygskala 1–5 där 5 är bäst.

Generellt arbetar Ålö i situationer som dessa aktivt för att –  
utifrån respektive lands regelverk och möjligheter – hjälpa med-
arbetare vidare till nya utmaningar. Det kan till exempel ske 
genom att ett omställningsföretag med fokus på den enskilde 
individens möjligheter att komma vidare engageras. 

För att om möjligt undvika personalnedskärningar i bolagen 
i Sverige har förhandlingar förts med IF Metall. Lösningen som 
föreslagits är att alla går ner i arbetstid och lön och via IF Metall 
får utbildning och ekonomisk kompensation.

En lösning som i en första fas kan komma att vara verksam 
fram till halvårsskiftet 2009. 

Framåt ligger också stort fokus på att klara lågkonjunkturen 
genom att kostnadseffektivisera och med alla till buds stående 
medel behålla företagets kompetens för att stå väl rustade den 
dag det åter vänder uppåt.
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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 Intres-
senter AB, bildades vilket förvärvade samtliga aktier i Ålö AB. 
Förvärvsfinansieringen ökade koncernens nettoskuldsättning 
kraftigt, därtill uppstod en betydande goodwillpost. Den nya 
koncernstrukturen tillsammans med koncernens nya finansiella 
situation bör beaktas när jämförelser görs mot tidigare år.

Orderingång och fakturering
Koncernens orderingång uppgick 2008 till 1 918 mkr vilket mot-
svarar en ökning med 141 mkr eller 8 procent jämfört med fö-
regående år. Orderingången mätt i antal lastare uppgick 2008 
till 33 183 (32 441), en ökning med 2 procent jämfört med före-
gående år. 

Koncernens fakturering uppgick 2008 till 1 911 mkr vilket 
motsvarar en ökning med 182 mkr eller 11 procent jämfört med 
föregående år. Justerat för valutakurseffekter ökade fakturering-
en med 152 mkr (9 procent). Antalet fakturerade lastare upp-
gick 2008 till 33 513 (31 573). Antalet fakturerade redskap ökade 
med 6 procent från 50 100 till 53 000. Redovisning och rappor-
tering av Eftermarknaden har ändrats. Från och med 2008 ingår 
endast Reservdelar (”Parts”) i affärsområdet. Områdets fakture-
ring 2008 uppgick till 110 mkr vilket motsvarar en ökning om 
14 procent jämfört med 2007. Eftermarknadens andel av kon-
cernens totala omsättning uppgick till 6 procent (6). 

Faktureringen i Nordamerika uppgick 2008 till 509 mkr vil-
ket motsvarar en ökning om 11 procent jämfört med föregående 
år. Faktureringen i Norden minskade marginellt från 523 mkr 
(2007) till 518 mkr (2008). Faktureringen i Övriga Europa ökade 
från 682 mkr till 788 mkr vilket motsvarar en ökning om 16 pro-
cent jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av en stark 
tillväxt i Tyskland, Frankrike, Polen, Schweiz och Österrike. Öv-

riga marknader ökade med 45 procent från 66 mkr till 95 mkr 
vilket förklaras av höga tillväxttal på marknaderna i Australien 
och Nya Zeeland. Genomsnittlig faktureringstillväxt under pe-
rioden 2003–2008 uppgår till 12 procent per år.

Producerad volym 2008 uppgick till 34 439 lastare (31 303) en 
ökning om 10 procent jämfört med föregående år.

Resultat
De första sex månaderna karaktäriserades av en mycket stark ef-
terfrågan, en växande orderstock, långa leveranstider och fokus 
på att öka kapaciteten i de producerande enheterna. Faktorpri-
serna på stål, olja och elenergi ökade kraftigt och för att kompen-
sera för detta har kundpriserna höjts vid två tillfällen under året. 
Den kraftiga inbromsningen i världsekonomin i samband med 
finanskrisen som tog sin början sommaren 2008 fick genomslag 
i koncernens orderingång först under det tredje tertialet. Där-
efter har följt en ovanligt snabb försvagning av affärsklimatet. 
Nedgången i efterfrågan medförde att vi redan under tidig höst 
fattade beslut om att sätta igång de åtgärder som är nödvändiga 
inför en lågkonjunktur. I produktionsenheterna varslades cirka 
70 personer om uppsägning vidare initierades ett koncernöver-
gripande besparingsprogram syftande till att successivt anpassa 
kostnadsstrukturen till en lägre produktionstakt.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
ökade från 158 mkr till 196 mkr och rörelsemarginalen ökade 
från 9,1 procent till 10,2 procent. I årets resultat ingår kostnader 
om 15 mkr relaterade till avbrutet förvärv av MX (redovisas som 
jämförelsestörande post).

I jämförelse med föregående år har resultatet påverkats posi-
tivt av högre volymer, ett högt kapacitetsutnyttjande i våra pro-
duktionsanläggningar, en positiv marknadsmix och en förbätt-
rad prisrealisering (i termer av högre priser). I början av 2006 
initierades ett projekt med målsättningen att, under perioden 
2006–2007, reducera kostnaden per producerad lastare med 
2 500 kr. Projektet har varit framgångsrikt och uppsatta bespa-
ringsmål har uppnåtts. Effekten på resultatet 2008 bedöms till ca 
25 mkr. 2008 startades ytterligare ett kostnadsbesparingsprojekt, 
nu med fokus på redskap och fundament. Målsättningen är att 
spara 35 mkr under perioden 2008–2009. Effekten på resultatet 
2008 bedöms till ca 5 mkr.

I jämförelse med föregående år har Ålö under 2008 påverkats 
negativt av växelkursförändringar både genom omräknings-
differenser och genom nettoexponeringen vid handel i främ-
mande valutor. Påverkan på resultatet (EBITDA) beräknas till 
ca 30 mkr. Kostnaderna för råmaterial (främst stål) har fortsatt 
att öka och påverkar resultatet negativt. De negativa effekterna 

Nyckeltal

2008 2007

Orderingång, mkr 1 918 1 777

Omsättning, mkr 1 911 1 728

EBITDA, mkr 196 158

EBITDA-marginal, % 10,2 9,1

EBITA, mkr 161 122

EBITA-marginal, % 8,4 7,1

Operativt kassaflöde, mkr 67 10

Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,8 11,6

Produktivitet 1,51 1,40

ekonomisk översikt
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av ökade råmaterialpriser beräknas till ca 60 mkr. Genomförda 
prisökningar under året har inte fullt ut kompenserat för ovan 
nämnda kostnadsökningar.

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade 
från 122 mkr till 161 mkr av skäl som anges ovan. Årets avskriv-
ningar enligt plan uppgår till 68,2 mkr (69,1), varav byggnader 
och maskiner/inventarier utgjorde 32,6 mkr (33,5) och imma-
teriella tillgångar 35,6 mkr (35,6). Ålö tillämpar, från och med 
2003, en avskrivningstid på tjugo år för goodwill.

 
Finansnetto
Koncernens finansnetto (inklusive kursdifferenser) för året upp-
gick till -78,0 mkr (-69,3) varav räntekostnader och liknande 
resultatposter -79,8 mkr (-74,3). Under året har koncernens 
långfristiga skulder minskats med 50,9 mkr att jämföra med en 

minskning om 29,4 mkr föregående år. Senior skuld det vill säga 
långfristiga skulder exklusive konvertibellån och lån från aktieä-
garna har under året minskats med 79,1 mkr att jämföra med 
en minskning om 55,4 mkr föregående år. Finansnettot har på-
verkats negativt av högre räntenivåer i koncernens huvudvaluta 
(koncernens finansiering sker i huvudsak i SEK) samt den effekt 
som uppstår genom att upplupen ränta på konvertibellånen och 
lån från aktieägarna läggs till ursprungliga kapitalbelopp. 

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster ökade från 19,7 mkr till 49,5 
mkr. Avkastningen på sysselsatt kapital, det vill säga EBITA in-
klusive intäktsräntor i relation till genomsnittligt sysselsatt kapi-
tal, blev 14,8 procent (11,6). Avkastningen på sysselsatt kapital 
överstiger koncernens totala, vägda (WACC), kapitalkostnad
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Rörelsekapital*, mkr och i % av omsättning, 5 år
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Kundfordringar
Kundfordringar i Ålökoncernen uppgick till 403,2 mkr den 31 
december 2008, vilket motsvarar en ökning om 31,8 mkr jäm-
fört med 2007. I relation till nettoomsättningen uppgår kund-
fordringar (i medeltal under året) till 17,5 procent (17,9). En 
förbättrad kundkredithantering och en ökad andel OEM av den 
totala omsättningen har påverkat nyckeltalet positivt.

Varulager*, mkr och i % av omsättning, 5 år
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Kundfordringar*, mkr och i % av omsättning, 5 år
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Rörelsekapital 
Koncernens rörelsekapital, det vill säga koncernens lager, kund-
fordringar, leverantörsskulder samt övriga rörelseskulder/rörel-
sefordringar, uppgick till 417,6 mkr den 31 december 2008, vilket 
motsvarar en ökning om 44,0 mkr jämfört med 2007 (373,6). I 
relation till nettoomsättningen uppgår rörelsekapitalet (i medel-
tal under året) till 18,9 procent (19,2). 

Ökad kapitaleffektivitet är ett centralt och prioriterat område. 
I en vikande konjunktur är det mycket viktigt att agera snabbt för 
att sänka koncernens kostnadsnivå, hantera kundkreditrisker och 
tillse att inte för stora lager byggs upp. Dessutom är det i rådande 
läge av största vikt att fortsätta att minska kapitalbindningen och 
arbeta fokuserat med att skapa kassaflöden, som bidrar till att 
öka koncernens handlingsfrihet. Sett i ett längre perspektiv har 
arbetet med att förbättra nyckeltalet varit mycket framgångsrikt. 
År 2002 uppgick rörelsekapitalet (i medeltal under året) i koncer-
nen till 28,5 procent av nettoomsättningen. I samband med att de 
finansiella målen reviderades för koncernen fastställdes en mål-
sättning om att kontinuerligt öka effektiviteten av rörelsekapitalet 
till en uthållig nivå om max 20 % av nettoomsättningen. Nyckel-
talet har förbättrats sex år i rad och för verksamhetsåren 2006, 
2007 och 2008 har koncernens finansiella målsättning uppfyllts. 

Skatter
För 2008 redovisas en skattekostnad uppgående till 22,3 mkr 
jämfört med 20,5 mkr under föregående år. I årets skattekost-
nad ingår latent skattekostnad (”Uppskjuten skatt”) med 4,8 
mkr (6,0). Skattekostnaden i relation till resultatet, det vill säga 
årets skattkostnad dividerad med resultatet före skatt plus good-
willavskrivningar, uppgår till 26,9 procent (38,6). Outnyttjade 
underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej redovi-
sats uppgår till 53,7 mkr. 

 
Tillgångar
Under året ökade koncernens totala tillgångar med 63,8 mkr till 
1 519,9 mkr. Kapitalomsättningshastigheten, det vill säga om-
sättningen dividerad med balansomslutningen (i medeltal un-
der året), ökade från 1,20 till 1,30.

Varulager
Lagervärdet var 299,2 mkr (251,8) vid utgången av 2008. I re-
lation till nettoomsättningen minskade lagervärdet (i medeltal 
under året) till 15,0 procent (15,3). Förbättringen i nyckeltalet 
beror dels på att koncernens order till leveranssystem trimmats 
in ytterligare, dels på ett antal framgångsrikt genomförda aktivi-
teter, bland annat har ett VMI-upplägg med leverantörsstyrda- 
och ägda lager rullats ut i koncernen under året vilket frigjort ett 
betydande kapital.

ekonomisk översikt
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Investeringar
Investeringar i finansiella, materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 22,3 mkr (20,0) motsvarande 1,2 
procent (1,2) i relation till nettoomsättningen. Investeringarna 
i koncernen avser i huvudsak verktyg till koncernens redskaps-
tillverkning, ökad automatisering i koncernens fundaments-
tillverkning och ett förändrat tillverkningsupplägg vid tillverk-
ningen av hydraul- och slangsatser. 

Kassaflödesanalys
Likvida medel vid årets slut uppgick till 66,3 mkr (33,1) vilket 
motsvarar 3,5 procent (1,9) i relation till nettoomsättningen. 
Ålökoncernens operativa kassaflöde (det vill säga kassaflöde 
från den löpande verksamheten med avdrag för nettoinveste-
ringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar) upp-
gick till 67 mkr jämfört med ett operativt kassaflöde om 10 mkr 
föregående år. Ökningen av operativt kassaflöde är i huvudsak 
att hänföra till ett förbättrat resultat. Ordinarie utdelning till ak-
tieägare utbetaldes under året med 0 mkr (0).

Eget kapital och skulder
Koncernens nettoskuldsättning, det vill säga skillnaden mellan 
seniora räntebärande skulder (ej inkluderat konvertibellån och 
lån från aktieägarna) och likvida medel, uppgick vid årets utgång 
till 407 mkr (519). Koncernens egna kapital ökade med 88 mkr 
under året och uppgick per den 31 december 2008 till 179 mkr 
(90), motsvarande en soliditet om 12 procent (6). 2003 besluta-
des om emission av optionsrätter inom ramen för ett options-
program riktat till anställda och styrelseledamöter (’nyckelper-
soner’) i koncernen. Optionsinnehavare har under året påkallat 
att anmäla teckning av 770 054 aktier i enlighet med villkoren i 
optionsprogrammet. Aktiekapitalet ökar därmed från 2 532 kkr 
till 3 302 kkr. Fritt eget kapital ökar med 48 837 kkr.

Antal anställda
Medelantal anställda inom Ålökoncernen minskade under 2008 
med 22 personer till 627 (649), vilket motsvarar en minskning 
om 3 procent. Omsättningen per anställd uppgick till 3,1 mkr 
vilket motsvarar en ökning om 15 procent jämfört med före-
gående år. Antal anställda utanför Sverige minskade under året 
med 4 personer till 287 (291). Produktiviteten, det vill säga För-
ädlingsvärdet dividerat med totala lönekostnader inklusive lö-
nebikostnader, ökade med 8 procent till 1,51 (1,40).

Medeltal anställda, 5 år
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2008 2007

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

141 99

Förändring av rörelsekapital -52 -73

Kassaflöde från den löpande verksamheten 89 26

Investeringar i anläggningar -22 -14

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0

Företagsförvärv - -4

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - -2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 -20

Betalda utdelningar - -

Ökning/Minskning långfristiga skulder -90 -55

Nyemission 50 -

Övrig finansverksamhet 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -40 -55

Förändring av likvida medel 26 -49

Kassaflödesanalys
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förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Ålö Intressenter AB 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 
-- 2008-12-31.
 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor 
(kkr). Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Information om verksamheten
Historik
Ålö Intressenter AB bildades under 2002 i samband med att 
ägandet i Ålö AB omstrukturerades. I samband med omstruktu-
reringen bildade 3i tillsammans 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 ägarean-
delen till 69,3 %. Balticgruppen AB (556197-8734) äger 37,8 % 
av bolaget, resterande del ägs av bolagets ledning och styrelse. 

Nyemission
2003 beslutades om emission av optionsrätter inom ramen för 
ett optionsprogram riktat till anställda och styrelseledamöter 
(’nyckelpersoner’) i koncernen. Optionsinnehavare har under 
året påkallat att anmäla teckning av 770 054 aktier i enlighet med 
villkoren i optionsprogrammet. Aktiekapitalet ökar därmed från 
2 532 kkr till 3 302 kkr. Fritt eget kapital ökar med 48 837 kkr.

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

Koncernen
Ålö-koncernens verksamhet består av tillverkning och försälj-
ning 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 marknaden. 
Marknaderna i Nordamerika samt i Central- och Östeuropa 
ökar i betydelse.

Koncernförhållanden och intressebolag
Ålö Intressenter 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 och Alo USA Inc bedriver verksamhet i Ka-
nada respektive USA. I Danmark och England finns bolagen Alo 
Skive A/S och Alo UK Ltd. I Sverige bedrivs cylindertillverkning 
i bolaget Ålö Cylinder AB. Dotterbolaget Ålö Norge AS bedriver 
verksamhet i Norge. Samtliga ovan nämnda bolag ägs till 100% 
av Ålö AB.
 Dotterbolaget Alo Component S.R.O  (Tjeckien) bedriver för 
närvarande ingen verksamhet. 
 I Ålö AB-koncernen ingår vidare Trima-koncernen som or-
ganiserats som en underkoncern till moderbolaget. Trima-kon-
cernen omfattar utöver moderbolaget Trima AB i Bergsjö även 
dotterbolagen Alö Deutschland Vertriebs-GmbH i Tyskland 
samt Alo Danmark A/S i Danmark. 

Utvecklingen under räkenskapsåret
2008 var sammantaget ett mycket bra år på flertalet av våra 
marknader. Efter de genomgripande förändringar i verksamhe-
ten som genomfördes under 2005 kom verksamhetsåret 2008, 
i likhet med 2006 och 2007, att i hög grad präglas av konsoli-

förvaltningsberättelse
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dering, kostnadsreduktion och fokus på att öka kapaciteten i de 
producerande enheterna. Arbetet har fallit ut väl och en rekord-
omsättning och rekordproduktion redovisas. 
 I december 2007 tecknades ett avtal om att förvärva samtliga 
aktier i den franska lastaretillverkaren MX. I oktober 2008 be-
slutade dock ägarna till Ålö och MX gemensamt att avbryta det 
planerade samgåendet av bolagen. Huvudorsakerna till beslutet 
är dels den låga sannolikheten att erhålla ett godkännande från 
berörda konkurrensmyndigheter, dels det rådande världsläget.
 Koncernens nettoomsättning uppgick 2008 till 1 911 Mkr 
vilket motsvarar en ökning med 182 Mkr eller 11 % jämfört 
med föregående år. Mätt i antal sålda frontlastare ökade försälj-
ningen med 6 %. Ökningen förklaras i huvudsak av en fortsatt 
stark tillväxt i Nordamerika och på våra huvudmarknader i Eu-
ropa (Tyskland, Frankrike och Storbritannien). Vidare redovisas 
höga tillväxttal på marknaderna i Australien och Nya Zeeland, 
marknader som återhämtat sig efter ett antal år av dämpad ef-
terfrågan.
 Koncernens resultat före finansnetto, skatt, avskrivningar och 
goodwillavskrivningar (EBITDA) uppgick 2008 till 196 Mkr vil-
ket motsvarar en ökning med 38 Mkr jämfört med föregående 
år. I resultatet ingår kostnader om 15 Mkr relaterade till förvär-
vet av MX (redovisas som jämförelsestörande post). Koncernens 
resultat påverkas positivt av högre volymer och en förbättrad 
prisrealisering (i termer av högre priser). Koncernens resultat 
har påverkats negativt av prisökningar på ingående material 
(främst stål) samt valutaförändringar.

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar har skett med 22 318 kkr 
(19 973) avseende koncernen, i moderbolaget 0 kkr (1 371). 
Investeringarna i koncernen avser bland annat verktyg till kon-
cernens redskapstillverkning samt kapacitetsökande och ratio-
naliserande investeringar i koncernens redskaps- och funda-
mentstillverkning. 

Miljöredovisning
Koncernens svenska bolag Ålö AB, Ålö Cylinder AB och Trima 
AB bedriver anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken. Verksamheterna påverkar miljön genom 
buller, utsläpp av lösningsmedel och i mindre omfattning stoft. 
Anmälningsplikt avser ändring och utökning av tillverknings-
processen avseende utsläpp till vatten och luft. Tillstånd krävs 
för målerianläggningar genom utsläpp av avloppsvatten och lös-
ningsmedel 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 konkurrenskraft. Fortsatta satsning-
ar på produkt-, produktions- och marknadsutveckling kommer 
att ske i syfte att befästa koncernens ställning som världsledande 
frontlastartillverkare.

Förslag till vinstdisposition
Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår fritt eget kapital 
till 132 050 kkr. Ingen avsättning till bundet eget kapital före-
slås.

Moderbolaget
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Fria reserver 234 166
Årets resultat -2 358

Totalt tillgängliga medel 231 808

Styrelsen föreslår att tillgängliga medel om kr 231 807 766, 
balanseras i ny räkning.
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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Belopp i Kkr Not
2008-01-01 

-2008-12-31
2007-01-01 

-2007-12-31

Nettoomsättning 1 1 910 522 1 728 076

Kostnad för sålda varor -1 381 810 -1 278 707

Bruttoresultat 528 712 449 369

Försäljningskostnader -244 207 -224 560

Administrationskostnader -108 729 -102 331

Jämförelsestörande poster 25 -14 871 –

Avskrivning goodwill -33 438 -33 473

Rörelseresultat 2,3–4 127 466 89 005

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 863 5 013

Räntekostnader och liknande resultatposter -79 827 -74 295

Resultat före skatt 49 503 19 723

Skatt på årets resultat 6 -22 277 -20 537

Minoritetens andel i årets resultat – -426

Årets resultat 27 225 -1 240
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Belopp i Kkr Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 7 7 444 9 681

Goodwill 8 461 667 495 141

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 2 000 2 000

471 111 506 822

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 53 691 53 541

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 132 306 135 892

Inventarier, verktyg och installationer 11 25 815 27 077

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar

12 5 083 6 009

216 895 222 519

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 14 22 24

22 24

Summa anläggningstillgångar 688 028 729 365

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 66 818 63 602

Varor under tillverkning 26 118 27 180

Färdiga varor och handelsvaror 206 237 161 005

299 173 251 787

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 403 203 371 401

Skattefordringar 13 407 21 656

Övriga fordringar 37 873 33 359

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 11 938 15 469

466 421 441 885

Kassa och bank 66 316 33 137

Summa omsättningstillgångar 831 910 726 809

SUMMA TILLGÅNGAR 1 519 938 1 456 174
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Belopp i Kkr Not 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 302 2 532

Bundna reserver 43 279 41 608

46 581 44 140

Fritt eget kapital

Fria reserver 104 825 47 326

Årets resultat 27 225 -1 240

132 050 46 086

178 631 90 226

Avsättningar

Avsättningar för skatter 17 3 060 4 575

Negativ goodwill 18 382 403

Övriga avsättningar 19 30 572 30 661

34 014 35 639

Långfristiga skulder 20–23

Konvertibla lån 20 202 468 202 468

Checkräkningskredit 23 52 944 62 103

Övriga skulder till kreditinstitut 419 888 489 739

Övriga skulder 284 033 255 916

959 333 1 010 226

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 204 884 192 131

Skatteskulder 8 341 5 505

Övriga skulder 15 753 13 725

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 118 982 108 722

347 960 320 083

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 519 938 1 456 174

STäLLDA SäKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – KONCERNEN

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 58 668 57 777

Företagsinteckningar 219 525 219 525

Övriga 25 210 26 377

Summa ställda säkerheter 303 403 303 679

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser 2 000 2 989

2 000 2 989

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.
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Koncernen Moderbolaget

Kassaflödesanalyser Kkr
2008-01-01 

-2008-12-31
2007-01-01 

-2007-12-31
2008-01-01 

-2008-12-31
2007-01-01 

-2007-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 127 466 89 005 -10 847 -7 904

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 68 237 69 093 2 303 2 303

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 2 751 5 886 1 371 -

198 454 163 984 -7 173 -5 601

Erhållen ränta 1 863 5 013 431 293

Erlagd ränta -46 992 -47 108 -40 177 -34 977

Skatter -12 459 -23 272 - -1 088

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

140 866 98 617 -46 919 -41 373

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av varulager -47 386 -21 922 - -

Ökning/Minskning av fordringar -32 785 -36 415 -74 760 51 259

Ökning/Minskning av leverantörsskulder 12 753 -7 812 231 1 172

Ökning/Minskning av övriga korta skulder 15 487 -6 752 3 557 -1 038

Kassaflöde från den löpande verksamheten 88 935 25 716 -117 891 10 020

Investeringsverksamhet

Förvärv av dotterbolag - -4 013 - -

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -1 621 - -1 371

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22 318 -14 339 - -

Försäljning av anläggningstillgångar 215 224 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 103 -19 749 0 -1 371

Finansieringsverksamhet

Inbetalning likvid optionsprogram - 420 - 420

Ökning/Minskning av långfristiga skulder -90 152 -55 419 -80 000 -54 900

Nyemission 49 607 - 49 607 -

Erhållet/lämnat koncernbidrag - - 74 192 65 084

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -40 545 -54 999 43 799 10 604

Ökning/Minskning av likvida medel 26 287 -49 032 -74 092 19 253

Likvida medel vid årets början 33 137 81 503 -35 681 -54 934

Kursdifferens i likvida medel 6 892 666 - -

Likvida medel vid årets slut 66 316 33 137 -109 772 -35 681

Likvida medel vid årets slut i moderbolaget utgör 
moderbolagets skuld på gemensamt koncernkonto.
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Belopp i Kkr Not
2008-01-01 

-2008-12-31
2007-01-01 

-2007-12-31

Nettoomsättning 1 11 332 9 869

Bruttoresultat 11 332 9 869

Administrationskostnader -17 852 -15 471

Jämförelsestörande poster 25 -2 024 –

Avskrivning Goodwill 8 -2 303 -2 303

Rörelseresultat 2,3–4 -10 847 -7 904

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 431 293

Räntekostnader och liknande resultatposter -66 135 -59 609

Resultat efter finansiella poster -76 551 -67 220

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag, erhållna 74 192 65 084

Resultat före skatt -2 358 -2 136

Skatt på årets resultat 6 – –

Årets resultat -2 358 -2 136

resultaträkning moderföretaget
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Belopp i Kkr Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 8 33 770 36 073

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar – 1 371

33 770 37 444

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 933 858 933 858

933 858 933 858

Summa anläggningstillgångar 967 628 971 302

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 171 086 96 373

Skattefordringar 1 088 1 089

Övriga fordringar 64 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 19

172 241 97 481

Kassa och bank – –

Summa omsättningstillgångar 172 241 97 481

SUMMA TILLGÅNGAR 1 139 869 1 068 783

balansräkning moderföretaget
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Belopp i Kkr Not
2008-01-01 

-2008-12-31
2007-01-01 

-2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital (3 302 489 aktier á nom. 1 kr) 3 302 2 532

Reservfond 3 022 3 022

6 324 5 554

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 234 166 187 465

Årets resultat -2 358 -2 136

231 808 185 329

238 133 190 883

Långfristiga skulder 20–23

Långfristiga räntebärande skulder

Konvertibla lån 20 202 468 202 468

Övriga skulder till kreditinstitut 203 700 373 700

Övriga skulder 283 583 255 466

689 751 831 634

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 90 000 –

Leverantörsskulder 2 269 2 038

Skulder till koncernföretag 109 772 35 682

Övriga skulder 660 545

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 9 284 8 001

211 985 46 266

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 139 869 1 068 783

STäLLDA SäKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – MODERFÖRETAGET

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

balansräkning moderföretaget
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Allmänna redovisningsprinciper    
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. I resultaträkningen tillämpas den funktions-
indelade 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 an-
skaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 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 förbätt-
rade 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 anskaffningsvärdet 
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 redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. 
 Den ekonomiska livslängden för uppkommen goodwill beräknas utifrån eko-
nomisk 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%

Belopp i Kkr om inget annat anges

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräk-
nas inflyta.

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, DKK, CAD 
samt USD t.o.m. 2010. Per bokslutsdagen fanns en ej redovisad, orealiserad 
kursförlust uppgående till 48 803 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 anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och 
skälig andel av indirekta kostnader. 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 beräknas 
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 accep-
terade principer för pensionsredovisning innebärande att intjänad pensionsrätt 
löpande redovisas som kostnad. Sålunda beräknade kostnader och avsättningar 
har utan vidare omräkning intagits i koncernredovisningen.   
      
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 transaktion 
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 vär-
den 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 skillna-
der beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga 
till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom 
överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade 
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reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Vid beräkning av latent 
skatt har aktuella skattesatser i respektive land tillämpats. Uppskjutna skat-
tefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag 
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre 
skatteutbetalningar i framtiden.

Avsättningar (förutom negativ goodwill och uppskjuten skatt)
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller in-
formellt 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. 

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 (faktu-
rabelopp) 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 löpande 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 uppkom-
mit 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 transaktionen 
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 leasingav-
tal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med 
dessa regler.

Koncernredovisning 
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekom-
mendation 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 dotterföretagets 
tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inklude-
ras i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller 
negativ goodwill. 
 

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av an-
delar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde 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 driftsmäs-
siga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalan-
delsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresse-
företagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens 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. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i 
koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intres-
seföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandels-
fonden 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 elimineras 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”. Orealiserade förluster elimineras på 
samma sätt som orealiserade vinster såvida det inte föreligger ett nedskrivnings- 
behov.        

Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter
Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräk-
ningar i självständiga utlandsverksamheter.    
 Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder 
omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen 
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 företagsgrupp 
som företaget tillhör.      

Kassaflödesanalys      
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finan-
siella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluk-
tuationer, dels
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 
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Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

 2008-01-01 2007-01-01
 -2008-12-31 -2007-12-31
Koncernen
Nettoomsättning per geografisk marknad
Norden 517 670 523 382
Övriga Europa 788 238 681 805
Nordamerika 509 478 457 113
Övriga marknader 95 136 65 776
 1 910 522 1 728 076
Moderföretaget
Nettoomsättning per geografisk marknad
Norden 6 956 7 066
Övriga Europa 3 273 2 226
Nordamerika 1 103 577
 11 332 9 869

Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

 2008-01-01 varav 2007-01-01 varav
Medelantalet anställda -2008-12-31 män -2007-12-31 män

Moderföretaget
Sverige 7 71% 7 71%
Totalt i moderföretaget 7 71% 7 71%

Dotterföretag
Sverige 333 88% 351 91%
Frankrike 138 90% 144 91%
Danmark 58 91% 61 92%
Norge 11 55% 11 55%
England 13 92% 13 92%
Tyskland 18 83% 17 88%
USA 14 93% 13 92%
Kanada 35 67% 32 66%
Totalt i dotterföretag 620 87% 642 89%
Koncernen totalt 627 87% 649 89%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
 2008-12-31 2007-12-31
Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor
Moderföretaget  
Styrelsen 0% 0%
Övriga ledande befattningshavare 17% 17%

Koncernen totalt  
Styrelsen 0% 0%
Övriga ledande befattningshavare 8% 8%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2008-01-01--2008-12-31 2007-01-01--2007-12-31
 Löner och Sociala Löner och Sociala
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 8 928 5 026 7 733 4 841
(varav pensionskostnad) 1) (1 501) 1) (1 733)
Dotterföretag 229 730 73 866 218 628 74 950
(varav pensionskostnad)  (10 138)  (12 313)
Koncernen totalt 238 658 78 892 226 361 79 791
(varav pensionskostnad)  (11 639)  (14 046)
1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 619 (f.å. 456) 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 föregå-
ende två årens bonuslöner.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer       Koncern Moderföretag
KPMG  
Revisionsuppdrag 1 776 266
Andra uppdrag 2 213 1 834

Övriga revisorer  
Revisionsuppdrag 419 –

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter 
m.fl. och övriga anställda
 2008-01-01--2008-12-31 2007-01-01--2007-12-31
 Styrelse Övriga Styrelse Övriga
 och VD anställda och VD anställda
Moderföretaget
Sverige 2 990 5 938 3 083 4 650
(varav tantiem o.d.) (1 060) (797) (–) (518)
Moderföretaget totalt 2 990 5 938 3 083 4 650
(varav tantiem o.d.) (1 060) (797) (–) (518)

Dotterföretag i Sverige 40 124 159 42 120 307
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Dotterföretag utomlands
Frankrike 2 354 35 475 2 891 32 762
Danmark 2 184 28 061 1 885 23 897
Norge 977 4 218 915 3 708
England 1 074 3 711 1 050 4 277
Tyskland 1 306 8 318 1 202 8 564
USA – 4 817 – 4 479
Kanada 1 064 11 972 1 105 11 544
Dotterföretag totalt 8 999 220 731 9 090 209 538
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)
Koncernen totalt 11 989 226 669 12 173 214 188
(varav tantiem o.d.) (1 060) (797) (–) (518)

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

 2008-01-01 2007-01-01
 -2008-12-31 -2007-12-31
Koncernen  
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion  
Kostnad för sålda varor 32 102 32 624
Försäljningskostnader 1 341 1 378
Administrationskostnader 1 356 1 618
 34 799 35 620

Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing

Koncernen  
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 10 652 10 043
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Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

 2008-01-01 2007-01-01
 -2008-12-31 -2007-12-31
Koncernen  
Ränteintäkter, övriga 1 863 5 013
 1 863 5 013
Moderföretaget
Ränteintäkter, övriga 431 293
 431 293

Not 6 Skatt på årets resultat

 2008-01-01 2007-01-01
 -2008-12-31 -2007-12-31
Koncernen  
Aktuell skatt -17 477 -14 531
Uppskjuten skatt -4 800 -6 006
 -22 277 -20 537
Moderföretaget
Aktuell skatt – –
 – –

Not 7  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

       Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början och slut 15 821 –
 15 821 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början -6 140 –
Årets avskrivning enligt plan -2 238 –
 -8 378 –

Redovisat värde vid periodens slut 7 444 –

Koncernen tillämpar RR15 Immateriella tillgångar.

Not 8 Goodwill

       Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 662 112 46 052
Årets omräkningsdifferenser -58 –
 662 054 46 052

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -166 971 -9 979
Årets avskrivning enligt plan -33 459 -2 303
Årets omräkningsdifferenser 43 –
 -200 387 -12 282

Redovisat värde vid periodens slut 461 667 33 770

Not 9 Byggnader och mark

       Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 65 957 –
Nyanskaffningar 1 019 –
Årets valutakursdifferenser 2 711 –
 69 687 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -12 416 –
Årets avskrivning enligt plan -2 785 –
Årets valutakursdifferenser -795 –
 -15 996 –

Redovisat värde vid periodens slut 53 691 –

Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) 23 688 –
Taxeringsvärden, mark (i Sverige) 3 200 –

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

       Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 221 042 –
Nyanskaffningar 11 822 –
Avyttringar och utrangeringar -988 –
Omklassificeringar 7 748 –
Årets valutakursdifferenser 12 653 –
 252 277 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början -80 839 –
Avyttringar och utrangeringar 968 –
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -26 274 –
Årets valutakursdifferenser -9 515 –
 -115 660 –
Ackumulerade nedskrivningar  
Vid årets början -4 311 –
 -4 311 –

Redovisat värde vid periodens slut 132 306 –

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

       Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 50 214 –
Nyanskaffningar 977 –
Avyttringar och utrangeringar -170 –
Omklassificeringar 509 –
Årets valutakursdifferenser 3 137 –
 54 667 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -23 137 –
Avyttringar och utrangeringar 164 –
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -3 502 –
Årets valutakursdifferenser -2 377 –
 -28 852 –

Redovisat värde vid periodens slut 25 815 –
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Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar

       Koncern Moderföretag
Vid årets början 6 009 –
Omklassificeringar -8 257 –
Investeringar 8 500 –
Avyttringar och utrangeringar -1 559 –
Årets valutakursdifferenser 390 –
Redovisat värde vid periodens slut 5 083 –

Not 14 Andra långfristiga fordringar

       Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 54 –
 54 –
Ackumulerade nedskrivningar
Omklassificeringar -30 –
Årets valutakursdifferenser -2 –
 -32 –

Redovisat värde vid årets slut 22 –

Not 17 Avsättningar för skatter

       Koncern Moderföretag
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 3 060 –
 3 060 –

Not 19 Övriga avsättningar

       Koncern Moderföretag
Avsättningar till pensionsförpliktelser 13 111 –
Garantiåtaganden 13 659 –
Övrigt 3 802 –
 30 572 –

Not 18 Negativ goodwill

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

Ackumulerade upplösningar 
Vid årets början -16 –
Årets upplösningar – negativ goodwill hänförlig till
framtida förluster/kostnader1) -21 –
Vid årets slut -37 –

Redovisat värde vid periodens början 403 –
Redovisat värde vid periodens slut 382 –

1) Årets upplösningar redovisas på följande rader i resultaträkningen: 
Avskrivning goodwill -21 –
 -21 –

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

       Koncern Moderföretag
Upplupna bidrag 3 838 –
Förutbetald hyra 1 455 –
Förutbetald försäkring 635 –
Förutbetald leasing 828 –
Övriga poster 5 182 3
 11 938 3

Not 16 Eget kapital

 Aktie- Bundna Fritt eget
Koncernen kapital reserver kapital
Vid årets början 2 532 41 608 46 086
Nyemission 770 – 48 837
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  1 671 -1 671
Årets resultat   27 225
Årets valutakursdifferens   11 573
Vid årets slut 3 302 43 279 132 050
   
  Aktie- Reserv-
Moderföretaget  kapital  fond
Utgående balans enligt balansräkning föregående år  2 532 3 022
Nyemission    770 –
Vid årets slut  3 302 3 022
   
  Uppskriv- Fritt eget
Moderföretaget  ningsfond  kapital
Vid årets början  – 185 329
Nyemission   48 837
Årets resultat   -2 358
Vid årets slut  – 231 808

Not 13 Andelar i koncernföretag

      2008-12-31 2007-12-31
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 % 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 Component S.R.O Tjeckien  
    933 858
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Not 21 Långfristiga skulder

       Koncern Moderföretag
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 959 333 689 751
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen – –
 959 333 689 751

Not 22 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

       Koncern Moderföretag
Fastighetsinteckningar 46 668 –
Företagsinteckningar 219 525 –
Övriga 25 210 –
 291 403 –

Not 23 Checkräkningskredit

       Koncern Moderföretag
Beviljad kreditlimit 134 795 50 000
Outnyttjad del -81 851 -25 000
Utnyttjat kreditbelopp 52 944 25 000

 Säkerheter redovisas i not  ’Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut’.

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

       Koncern Moderföretag
Löne- och semesterlöneskulder 37 810 2 005
Skuld sociala kostnader 18 352 1 181
Upplupen kostnadsränta 3 320 2 227
Övriga poster 59 500 3 872
 118 982 9 284

Not 25 Jämförelsestörande poster

 2008-01-01 2007-01-01
 -2008-12-31 -2007-12-31
Koncernen
Kostnadsförda förvärvskostnader vid uteblivet förvärv -14 871 –
 -14 871 –
Moderföretaget
Kostnadsförda förvärvskostnader vid uteblivet förvärv -2 024 –
 -2 024 –

Not 20 Konvertibla lån

Företaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt 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.

  

  
  Umeå den 20 februari 2009

 Stelio Demark Krister Olsson Bo Ulván 
 Ordförande      
  

  Lars Erik Blom  Olle Pehrsson
    Verkställande direktör     
 

  
  Vår revisionsberättelse har avgivits 2009-02-23

     
  Birgitta Gustafsson
  Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i Ålö Intressenter 
AB för år 2008. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernre-
dovisningen och förvaltningen på grundval av vår 
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte ab-
solut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsent-
liga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan in-
formation i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämp-
ning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande 
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Som underlag för vårt ut-
talande om ansvarsfrihet har vi granskat väsent-

liga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören är ersättningsskyldig mot bola-
get. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har hand-
lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision 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 re-
sultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen 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 23 februari 2009
KPMG AB 

Birgitta Gustafsson
Auktoriserad revisor 

Till årsstämman i Ålö Intressenter AB
Org nr 556622-5917

revisionsberättelse
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Stelio Demark
Ordförande

Krister Olsson
Ledamot

Bo Ulván
Ledamot

Lars Erik Blom
Ledamot

Hans Andersson
Ledamot

(Arbetstagar- 
representant)

Lennart Engström
Ledamot

(Arbetstagar- 
representant)

Olle Pehrsson
Verkställande direktör

Född: 1949
Anställd: 1998

Urban Hadarsson
Försäljningsdirektör

Född 1966
Anställd 1988

Jan Sandsjö
Produktionsdirektör

Född 1963
Anställd 2003

Tomas Nygren
Produktutvecklingsdirektör

Född 1966
Anställd 2005

Lena Rydström
Personaldirektör

Född 1953
Anställd 2003

Mattias Byström
Ekonomidirektör

Född 1971
Anställd 2001

koncernledning

Birgitta Gustavsson

revisor
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ålö 2008

 1940-talet  1950-talet  1960-talet  1970-talet  1980-talet
Ålö lastare Quickeserien

1947 Karl-Ragnar Åström 
konstruerar den första 
svenska frontlastaren.

1949 Småskalig seriepro-
duktion börjar och AB Ålö- 
Maskiner registreras.

1958 Världens första lastare 
med snabbkoppling, Quicke, 
introduceras.

1959 Den första Quicke-lastaren 
exporteras.

1977 Ny fabrik öppnas i Brännland, Sverige.

1985 Ålös första säljbolag,  
Ålö Norge bildas.

1988 KMW förvärvas.  
Bolaget ombildas senare  
till Alo North America.h

is
t
o
r
ik

All time high. Vecka 27 nåddes all time high i 
orderingången med 36 600 lastare ackumulerat 
över 52 veckor. 

Prishöjning på stål. Året präglades av kost-
nadsökningar via kännbara löneökningar i flera 
produktionsländer och ett skenande stålpris. 
Tack vare framgångarna med det pågående ef-
fektiviserings- och besparingsprogrammet kunde 
effekterna på resultatet mildras.

Finanskris och fallande marknad. Hösten 
2008 präglades av den amerikanska finanskri-
sen och  finansiell oro ovanpå en redan 
tilltagande lågkonjunktur. Sista kvartalet 
vek marknaden kraftigt nedåt och Ålö 
tvingades som följd att varsla personal om 
uppsägning.

Lastare nummer 100 000. Under 2008 
passerades en verklig milstolpe i Ålös his-
toria när lastare 100 000 av de nya lastarge-
nerationerna Quicke Dimension och Trima 
Plus lämnade fabriken i Brännland. En 
händelse som föregår att bolaget nu under 
2009 firar 60 år som ledande leverantör av 
lastare.

Ett rekordår. Arbetet med att trimma 
maskineriet i produktionen i Brännland 
2007 betalade sig i en ökad effektivitet och 
stabilitet under 2008 vilket möjliggjorde 
både produktions- och omsättningsrekord.

Ökade marknadsandelar. 
På huvudmarknaderna har Ålö 
gått starkt framåt och vunnit 
marknadsandelar trots höjda 
priser och finansoro.

Affären med MX avblåst. Den 
beslutade affären med franska MX blev 
ej genomförd under året som tänkt. 
En vikande marknad, den dramatiska 
finansiella oron och konkurrensmyndig-
heternas tvekan gjorde att bägge bolagen 
gemensamt beslutade att avbryta en 
annars industriellt intressant affär.

Quicke Q500-serienHydro-Quicke

Vid tidpunkten tillverkades 
de flesta av Ålös frontlastare 
för traktorer med 40–60 hk.

1965 Konkurrenten Modig förvärvas.

1967 Fler lastare säljs på export än på den 
svenska marknaden.
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definitioner

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat (EBITA) inklusive intäktsräntor i relation till genomsnitt-
ligt Sysselsatt kapital, uttryckt i procent. Det genomsnittliga sysselsatta 
kapitalet utgör för respektive år ett genomsnitt av det utgående sys-
selsatta 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 nettoin-
vesteringar 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.

definitioner

Quicke
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innehåll

Ålö:s affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, 
tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med till-
behör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, 
industri och samhälle.
 Under ledning av koncernchefen ansvarar två själv-
ständiga affärsområden, Marknad och Produktion, för 
all verksamhet i tretton produktions- och säljbolag i 
åtta länder.
 Ålö är världsledande och har en position som num-
mer ett eller två på de flesta viktiga marknader i värl-
den. Ålö:s viktigaste tillväxtmarknad är Nordamerika. 
Ålö:s produkter distribueras via ett nätverk av återför-
säljare i fler än 40 länder. 
 Ålö förfogar över tre varumärken: Quicke, Trima  
och Veto.

starkt rekordår 
grundar för fortsatt offensiv

årsredovisning 2008

ÅLÖ AB
Brännland 300
SE-901 37 Umeå
Tel: +46 90 17 05 00
Fax: +46 90 17 05 99
Olle Pehrsson, VD
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ÅLÖ CYLINDER AB
Strömvägen 10
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Pekka Karelmo

TRIMA AB
P.O Box 301
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Peter Sandström

ÅLØ NORGE AS
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Norge
Sverre Bye

ALO SKIVE A/S
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DK-7800 Skive
Danmark
Niels Nyegaard

ALO DANMARK A/S
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DK-7800 Skive
Danmark
Arne Fisker
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Robert Eckert
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France
Christian Lamy
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France
Gérald Depriester
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Philip Nunn

ALO USA INC.
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