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Alimak är global marknadsledare inom vertikala transportlösningar för industri- och 
byggsektorn. Produktutbudet omfattar bygg- och industrihissar samt arbetsplattformar, 
transportplattformar och tornkranshissar. Koncernen har även ett komplett utbud av 
eftermarknadstjänster. Alimak har försäljning i mer än 90 länder. 

Affärsområden

INDUSTRIAL  
EQUIPMENT 

Industrial Equipment 
utvecklar, tillverkar och 
säljer ett brett utbud av 
hissar och plattformar  
för permanent bruk. De 
viktigaste marknaderna  
är industrisektorer som 
energi, olja och gas, 
petrokemi, infrastruktur, 
cement, hamnar och varv. 

Försäljningsandel koncernen 

34% 18%

Alimak i korthet 

CONSTRUCTION 
EQUIPMENT 

Construction Equipment 
utvecklar, tillverkar och 
säljer ett brett utbud av 
hissar, arbets- och 
transportplattformar  
samt material- och 
tornkranshissar för 
temporärt bruk vid bygg- 
och renoveringsprojekt.   

33%

AFTER SALES 
 

After Sales erbjuder ett 
brett utbud av eftermark-
nadstjänster, främst riktat 
till Alimaks egna kunder. 
Erbjudandet omfattar 
installation, teknisk support, 
underhåll, reparation, 
renovering, modernisering, 
fjärrövervakning och 
utbildning. 

RENTAL 
 

Affärsområde Rental hyr ut 
Alimaks hissar och platt- 
formar till bygg industrin i 
ett flertal nyckelmarknader i 
Europa samt i Australien. 
Uthyrningen kompletteras 
med tillhörande support-
tjänster. Affärsområdet 
säljer även begagnad 
utrustning.

15%
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Huvudkontor

Tillverknings- 
anläggningar

Säljkontor

A) Construction  
Equipment, 25

B) Industrial  
Equipment, -4

C) Rental, 11

D) After Sales, 68

A) Europa, 51,6
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C) Americas, 8,9
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STARK GLOBAL MARKNADS
POSITION OCH VARUMÄRKE

Alimak har ett starkt varumärke med god 
kännedom på marknaden. Produkter 
och tjänster kännetecknas av hög 
säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet.

ATTRAKTIV AFFÄRSMODELL   
MED STABIL OCH LÖNSAM   
EFTERMARKNAD

Verksamheten spänner över hela 
värdekedjan från produktutveckling, 
tillverkning, marknadsföring, distri-
bution och försäljning till eftermark-
nadstjänster, vilket bidrar till stabila 
intäkter och god lönsamhet. Alimaks 
breda utbud av eftermarknadstjänster, 
främst riktat mot koncernens installe-
rade bas, är en viktig bidragande 
faktor till stabiliteten i kassaflödet.

OMFATTANDE NÄRVARO PÅ MOGNA 
OCH TILLVÄXTMARKNADER

Alimaks försäljning sker globalt 
genom egen säljorganisation och ett 
nätverk av distributörer. Den globala 
organisationen ger närhet till markna-
den vilket säkerställer en god kund - 
kännedom och långsiktiga relationer. 
Alimak har kostnadseffektiva och 
rationella produktionsanläggningar 
som långsiktigt bidrar till konkurrens-
kraften. Tillverkningen utvecklas 
kontinuerligt för att stärka positionen 
på de viktiga tillväxtmarknaderna i 
Asien och för att fullt ut kunna 
optimera produktions- och inköps-
kostnader.

SOLID LÖNSAMHET OCH STARK 
KASSAGENERERING

Koncernen har en lång historia av 
positiv lönsamhet och kassagenere-
ring vilket beror på den kostnadseffek-
tiva tillverkningsverksamheten, god 
hantering av kapital samt hög andel 
intäkter från eftermarknadstjänster.

POSITIONERAD FÖR TILLVÄXT

Viktiga makroekonomiska trender på 
både mogna och tillväxtmarknader 
ligger till grund för Alimaks marknads-
tillväxt. Urbanisering, hälsa, säkerhet 
och miljö samt automatisering och 
mekanisering har identifierats som 
särskilt viktiga.

Alimaks styrkor



Alimak är världsledande inom
vertikala transportlösningar 

Installerad bas*

22 000
Antal anställda, cirka

1 200
Börsvärde, MSEK

5  600 
Antal länder

>90

*Antal hissar och
  plattformar
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Januari – Alimaks affärsområde Construction 
Equipment erhåller nya beställningar av hissar  
till Indien. Det totala ordervärdet uppgår till cirka  
20 MSEK.

Maj – Stefan Rinaldo utnämns till COO. Stefan   
Rinaldo har arbetat för Alimak sedan 2007 och som 
CFO sedan 2012.

Alimak utvecklar partnerskapet med Bigge Crane and 
Rigging Co, en av USA:s främsta globala kranföretag, 
och erhåller en order på 16,5 MSEK som kompletterar 
Bigges växande bestånd av hissar från Alimak.

Alimak deltog vid världens största byggmässa,  
Bauma i Tyskland. 

September – Avtal träffas om avyttring av Alimaks 
uthyrningsverksamhet i USA, med bas i Atlanta, till 
Bigge Crane and Rigging Co. 

Oktober – Alimak träffar avtal om förvärv av 
australiensiska Facade Access Group, global marknads- 
ledare inom permanent installerade lösningar för 
fasadunderhåll. Facade Access Group omsätter cirka 
1,2 miljarder kronor och har 700 medarbetare.

Alimak deltog vid byggmässan Bauma i Shanghai, Kina.

December – Avtal om förvärv av danska Avanti Wind 
Systems, global marknadsledare av vertikala transport-
lösningar för vindkraftsindustrin. Avanti omsätter cirka 
900 MSEK och har 400 medarbetare. 

Styrelsen beslutar att föreslå en nyemission på upp 
till 800 MSEK och att kalla till en extra bolagsstämma i 
januari 2017.

Alimak erhåller order gällande bygg hissar och service i 
Storbritannien till ett värde av cirka 80 MSEK. 

Per Ekstedt tillträder tjänsten som CFO.

Förvärvet av Facade Access Group slutfördes den 
28 februari 2017. Facade Access Group är marknads- 
ledare inom permanent installerade lösningar för 
fasadunderhåll.

Förvärv efter räkenskapsårets slut

Förvärvet av Avanti Wind Systems slutfördes den 
30 januari 2017. Avanti Wind Systems är marknads-
ledare inom vertikala transportlösningar för 
vindkraftsindustrin.

Viktiga händelser

Året i korthet   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 
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 NYCKELTAL

Orderingång, MSEK 

2 144
Omsättning, MSEK  

2 049
Rörelseresultat, just., MSEK 

330

1) Beräknat på existerande antal aktier, 43 326 289.

Koncernen i sammandrag

Kassaflödet från den löpande verk-
samheten var 224 MSEK, 7 procents 
nedgång från 2015 och främst bero-
ende på förvärvsrelaterade utgifter.

Justerat rörelseresultat var 330 MSEK, 
6  procent lägre än 2015. Den lägre 
tillväxten i tre av fyra affärsområden 
kunde inte kompensera de lägre  
intäkterna inom Industrial Equipment.

Intäkterna ökade med 1 procent till 
2 144 MSEK efter ett utmanade år 
präglat av fortsatt svag utveckling 
inom råvaruindustrin.

Året i korthet   
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2016 2015 2014 2013 2012

Orderingång, MSEK 2 143,9 2 109,1 1 789,3 1 561,0 1 584,7

Intäkter, MSEK 2 048,6 2 036,3 1 742,5 1 517,1 1 498,3

Rörelseresultat (EBIT justerat), MSEK 329,6 350,3 316,9 275,3 248,2

Rörelsemarginal (EBIT justerat), % 16,1 17,2 18,2 18,1 16,5

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 306,8 296,2 287,7 267,3 137,4

Rörelsemarginal (EBIT), % 15,0 14,5 16,5 17,6 9,2

Resultat efter skatt, MSEK 194,0 135 46,5 79 40,6

Vinst per aktie, före/efter utspädning1, kr 4,48 3,12 1,07 1,82 0,94

Vinst per aktie, före/efter utspädning, kr 4,48 3,12 46,5 79 40,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 224,0 239,8 309,5 107,7 139,3

Intäkter och tillväxt  
 

Justerat rörelseresultat och  
justerad rörelsemarginal

Kassaflöde  
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Under 2016 passerade vi en milstolpe i Alimaks historia 
med två stora förvärv. Med Facade Access Group och 
Avanti Wind Systems fördubblas vår omsättning och 
vi får ett starkare och bredare kunderbjudande med 
global räckvidd. 

Förvärven av Facade Access Group och Avanti Wind 
Systems är i linje med vår tillväxtstrategi. Bolagen 
kompletterar Alimak inom angränsande nischer – 
vertikala transportlösningar för fasadunderhåll och 
vindkraftverk samt minskar exponeringen till olje & 
gasindustrin. Vi ser skalfördelar och synergier med 
Alimaks befintliga verksamhet inom flera områden 
såsom utveckling, inköp och försäljning. Genom att 
kombinera och utveckla eftermarknadstjänsterna skapar 
vi dessutom nya affärsmöjligheter. 

De förvärvade bolagen är liksom Alimak globala, har 
starka varumärken och sätter säkerhet, tillförlitlighet 
och kvalitet i främsta rummet. Lösningarna är ofta 
kritiska för kundens verksamhet, inte minst beträffande 
produktivitet och lönsamhet. Vi får en avsevärt större 
och starkare global organisation med närhet till våra 
kunder. 

PLATTFORM FÖR FORTSATT TILLVÄXT 
Både Facade Access Group och Avanti Wind Systems 
verkar på marknader med god underliggande tillväxt 
drivet av urbanisering, fortsatt fokus på hälsa, säkerhet  
och miljö samt investeringar i förnyelsebar energi. 
Tillsammans med de strategiska initiativ som Alimak 
arbetat intensivt med de senaste åren har vi nu en 
solid plattform för fortsatt tillväxt. 

Flera strategiska initiativ resulterade i en utökad pro-
duktportfölj under 2016. Vi lanserade ett antal nya 
produkter såsom en ny bygghiss i premiumsegmen-
tet och en lättare servicehiss för industriella miljöer. 

Strategiska förvärv stärker 
vår globala närvaro

 ”Vi får en avsevärt större och starkare 
global organisation med närhet till  
kunden som utgör en viktig grund i  
vår affärsmodell.”

Vd-ord   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 
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Utvecklingen av en ny hiss baserad på linhissteknologi 
går enligt plan. Vi har också fortsatt att investera i en 
förstärkt försäljnings- och serviceorganisation. Nät-
verket av distributörer har under året vuxit med  
drygt ett tjugotal till över 80 samarbetspartners i  
mer än 90 länder.

Vårt arbete med hållbarhet har intensifierats under 
året. Vi har identifierat fyra prioriterade områden – 
säkra och effektiva lösningar, resurseffektiv tillverk-
ning, ansvarsfulla inköps- och logistiklösningar samt 
medarbetare och affärsetik, som vi kommer att arbeta 
vidare med under de kommande åren.

STARK AVSLUTNING PÅ ETT UTMANANDE 2016 
2016 innehöll både framgångar och besvikelser. Externa 
faktorer, påverkade av politiska händelser och volatila 
råvarupriser, skapade delvis utmanande marknadsför-
utsättningar. Den justerade rörelsemarginalen för kon-
cernen blev 16,1 procent (17,2) vilket är i linje med våra 
förväntningar men lägre än föregående år, påverkat av 
svag utveckling inom Industrial Equipment. Samman-
taget var koncernens intäkter i nivå med föregående 
år. Utvecklingen av verksamheten visade stor variation 
mellan koncernens olika affärsområden.

Construction Equipment visade en stark utveckling 
med hög tillväxt och ett markant förbättrat resultat. Vår 
strategiska satsning på bygghissar för mellansegmen-
tet har fallit ut väl och skördat fina försäljningsfram-
gångar under 2016. Utvecklingen vittnar om att vi har 
ett attraktivt och konkurrenskraftigt erbjudande på alla 
marknader. 

Marknaden för Industrial Equipment är fortsatt utma-
nande till följd av låga investeringsnivåer inom olja 
och gas samt gruvindustrin. Samtidigt var investerings- 
viljan dämpad inom industrisektorn som helhet. Den 

bristande efterfrågan ledde till ett väsentligt bortfall i 
intäkter vilket medförde att affärsområdet visade en 
mindre rörelseförlust. 

After Sales visade en stabil utveckling under året. 
Resultat och lönsamhet låg på fortsatt höga nivåer. 
Affärsområdet drabbades visserligen också av ned-
gången inom olje- och gasindustrin men det kunde till 
stora delar uppvägas av en positiv efterfrågan inom 
den byggrelaterade verksamheten.

Rental utvecklades också positivt under 2016 och visade 
ett förbättrat resultat trots oförändrade intäkter. Den 
stigande lönsamheten berodde främst på ett högre  
kapacitetsutnyttjande av hyresflottan på alla marknader.

De finansiella målen har justerats under 2017 på grund 
av att förvärven av Facade Access Group och Avanti 
Wind Systems ändrar koncernens affärsmix. Den 
utdragna nedgången inom olja och gas är också åter-
speglad i det reviderade tillväxtmålet. Tillväxt kommer 
fortsatt att vara en central hörnsten i vår strategi även i 
framtiden samt en ökad betoning på lönsamhet.

Vårt fokus under 2017 är att utveckla förvärven och 
säkerställa synergivinster. Med Facade Access Group 
och Avanti Wind Systems blir vi dubbelt så stora och vi 
får en ännu starkare ställning på marknaden. 

Jag vill avsluta med att tacka våra kunder, aktieägare 
och partners för ett gott samarbete under året och 
också hälsa våra nya medarbetare välkomna till 
Alimak-gruppen samt tacka alla medarbetare för   
deras insatser.

Tormod Gunleiksrud
Vd och koncernchef

Alimak har alltid satt säkerhet, tillförlitlighet 
och kvalitet i främsta rummet. Hög säkerhet 
inom industri- och byggsektorn skapar en 
bättre arbetsmiljö, ger färre arbetsskador 
och lägre kostnader för samhället. De två 
förvärven har i detta avseende samma 
värdegrund som Alimak. 
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Ökat byggande gynnar Alimak 

Långsiktigt drivs efterfrågan även av ökad automati-
sering och krav på kostnadseffektiv produktion, vilket 
bidrar till uppgraderingar av befintliga hissar och 
investeringar i nya, moderna lösningar.

BYGGMARKNADEN
Inom affärsområde Construction Equipment är det 
främst befolkningstillväxt och urbanisering som   
leder till ökat byggande vilket driver marknaden för 
affärsområdet. Efterfrågan varierar stort mellan olika
geografiska regioner. Mer än hälften av allt  byggande 
sker i utvecklingsländer. Med en tillväxt på betydligt 
högre nivåer än mogna marknader beräknas de 
 utgöra en allt större andel av världsmarknaden.

INDUSTRIMARKNADERNA
Affärsområdet Industrial Equipment är aktivt inom 
flera industri segment. Den enskilt största har varit 
olje- och gas industrin. Kraftindustrin, petrokemi, 
 cementindustrin, hamnar och skeppsvarv samt pro-
duktionsanläggningar är andra viktiga segment.  

Mekanisering, automatisering och operationell 
 effektivitet inom industriell produktion ökar efter-
frågan på industrihissar. De senaste åren har de 
mogna marknaderna stagnerat medan tillväxtmark-
naderna fortsatt haft god tillväxt samtidigt som 
investeringstakten inom olja och gas har varit  
globalt försvagad.

6

Marknaden för vertikala transportlösningar varierar med efterfrågan från slutkunderna 
inom industri- och byggsektorn. Hälsa, säkerhet och miljö spelar en allt större roll för 
företagen vid val av leverantör. Strängare arbetsmiljölagstiftning ökar efterfrågan på säkra 
vertikala transportlösningar på såväl mogna som tillväxtmarknader. 
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1. 2. 3.
Investeringar inom  
offshore 

Global urbanisering Global BNP-utveckling 

201620152014 2000         2010          2020          2030 2014 2015 2016 2017E

Investeringsnivåer inom oljeindustrin 
har fortsatt att sjunka och ligger nu på 
samma nivåer som 2012.

Källa: Rystad Energy Ucube

Urbaniseringstillväxt förväntas driva 
utvecklingen av megastäder och byg-
gandet av höghus.

Källa: United Nations Population Division,  
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision 
(June 2014).

Världsbanken förväntar en fortsatt 
tillväxt i BNP 2017 efter flera år av 
återhämtning sedan finanskrisen. 

Källa: The World Bank, Global Economic Prospects,  
januari 2017.

3

2

1

0

100

80

60

40

20

400

300

200

0

Miljarder US Dollar %

7

BNP-tillväxt, %Nordamerika
Latinamerika
Europa

Världen genomsnitt
Asien
Afrika



8Affärsmodell  
Alimak Group, Årsredovisning 2016 

De bästa vertikala transporterna 
för bygg och industri
De bästa vertikala transporterna 
för bygg och industri

Värdeskapande

Säkerhet 
Hög säkerhet bidrar till en bättre arbets-
miljö med färre arbetsskador och olyckor.

Hållbara produktlösningar 
Alimaks produkter har hög kvalitet och 
tillförlitlighet samt lång livslängd, vilket 
bidrar till högre produktivitet i kundernas 
verksamhet.

Rätt produkt till rätt applikation samt 
löpande förbättringar i design, konstruktion 
och drivsystem bidrar till att minska 
energiförbrukningen hos slutanvändaren. 
Miljön påverkas positivt av att service, 
underhåll, reservdelar och renovering 
förlänger produkternas livslängd. 

Lönsamhet 
Alimak skapar värde i hela leveranskedjan 
vilket också skapar goda förutsättningar att 
långsiktigt generera en god rörelsemarginal.  

Alimaks affärsmodell

Alimak affärsmodell grundar sig i fyra 
styrkor; säkerhet, vertikal integration, 
anpassade lösningar och närhet till kund. 

Säkerhet 
Produkter och tjänster kännetecknas av 
hög säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet.

Vertikal integration 
Alimak genererar värden genom att 
kontrollera hela kedjan – från produkt-
design till eftermarknad. Med utgångs-
punkt från säkerhet och hög produktivitet 

har Alimak anpassat sin produktion för att 
maximera kundnyttan.

Anpassade lösningar 
Alimak har ett brett och konkurrenskraftigt 
produktprogram med standardhissar och 
kundspecifika hissar anpassade för olika 
kundbehov och marknadssegment.  
 
Närhet till kund 
Koncernens försäljning sker genom den 
egna säljorganisationen och ett globalt 
nätverk av distributörer som marknadsför 

och säljer koncernens produkter, support 
och service. Den globala organisationen 
ger närhet till kunderna vilket säkerställer 
en god kundkännedom, långsiktiga 
relationer och en hög servicenivå. 

Dessa styrkor innebär att Alimak har 
kunnat bygga det starka varumärket och 
utökat sina marknadsandelar och därmed 
också den installerade basen. De 22 000 
enheterna varav 14 500 bygghissar och 
7 500 industrihissar genererar en stabil 
och ökande intäktsström. 

Produkter och tjänster

Alimak är marknadsledande inom fasta 
vertikala transportlösningar för industrin 
och mobila lösningar för byggmarknaden.  

Industrihissar anpassas efter behov för 
respektive industri, som raffinaderier, 
oljeborrplattformar, hamnar, stålverk  
och gruvor. 

Hissarna och plattformarna för byggindu-
strin är normalt mer standardiserade och 
säkerhet är den mest prioriterade kompo- 
nenten. Alimak hyr även ut bygghissar och 
arbetsplattformar.

Ett globalt servicenätverk ger snabb och 
effektiv produktsupport och service.

Produkt- och serviceerbjudandet utvecklas 
kontinuerligt genom lansering av nya 
produkter för både befintliga och nya 
segment, samt genom förvärv inom 
utvalda nischer.

Koncernen erbjuder flera olika teknologier 
som kuggstångsdrift och linbaserad drift.

Alimaks starka varumärke och effektiva affärsmodell samt den omfattande installerade 
basen genererar stabila intäkter genom försäljning av service och reservdelar samt 
renovering och ombyggnation. 
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Säkerhet

Hållbara produktlösningar

Lönsamhet

Värdeskapande

Alimaks affärsmodell

Arbetsplattformar

MaterialhissarTornkranshissar

IndustrihissarBygghissar

Transportplattformar

Produkter och tjänster

Eftermarknadstjänster

Växande installerad bas

Utökade marknadsandelar

Säkerhet Vertikal integration
Anpassade 
lösningar

Närhet till kund

Alimaks affärsidé är att tillhandahålla  
säkra och tillförlitliga vertikala transport- 
lösningar för bygg- och industrikunder. 

Visionen är att Alimak ska vara den 
globalt marknadsledande aktören inom 
detta område.
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Finansiella mål och strategier

2016 var ett händelserikt år med många globala utma-
ningar. Politiska händelser tillsammans med fortsatt 
svaga råvarupriser satte press på framförallt affärs-
området Industrial Equipment. De lägre volymerna 
inom detta affärsområde var den främsta orsaken till 
att intäkts- och marginalmålsättningarna inte infriades.

De finansiella målen har justerats under första kvartalet 2017 på grund av att 
förvärven av Facade Access Group och Avanti Wind Systems ändrar koncernens 
affärsmix. Den utdragna nedgången inom olja och gas är också återspeglad i det 
reviderade tillväxtmålet.

Nya finansiella mål
Mål

Intäkter  6 %

EBITA-marginal 15 %

Nettoskuld 2 x EBITDA

Utdelningspolicy Cirka 50 %

1) Beslutas på stämman 2017

Mål och utfall under året
Mål 2016 Utfall 2016

Intäkter  10 % 1 %

EBIT-marginal 17 % 16,1 %

Nettoskuld 2 x EBITDA  1,5 x EBITDA

Utdelningspolicy Cirka 50 % 47 %1

Koncernens mål på medellång sikt är nu att ha en 
genomsnittlig årlig organisk intäktstillväxt på minst 
6 procent. Tillväxt kommer fortsatt att vara en central 
hörnsten i Alimaks strategi men med en ökad betoning 
på lönsamhet.

INTÄKTSTILLVÄXT
Koncernens mål på medellång sikt är att ha en genom-
snittlig årlig organisk intäktstillväxt på minst 6 procent.

EBITA MARGINAL
Koncernens mål på medellång sikt är att nå en EBITA-
marginal på minst 15 procent.

KAPITALSTRUKTUR
Alimak ska upprätthålla en effektiv kapitalstruktur med 
en nettoskuld på cirka två gånger EBITDA. Kapital-
strukturen ska vara flexibel och möjliggöra strategiska 
initiativ.

UTDELNINGSPOLICY
Alimak har som mål att ge en aktieutdelning på cirka 
50 procent av nettovinsten för den aktuella perioden. 
Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till koncernens 
finansiella ställning och kassaflöde. 
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Strategier för tillväxt Resultat under året

Alimak ska bredda och utveckla produktportföljen och 
öka försäljningen inom affärsområde Construction 
Equipment, Industrial Equipment och After Sales.

Affärsområdet After Sales ska växa genom att öka 
penetrationen av den installerade basen. 

Alimak ska fokusera på en effektivare produktutveck-
lingsprocess och lägre kostnader för ägande och drift 
av koncernens produkter och tjänster. 

Alimak ska expandera det globala försäljningsnätverket 
för att skapa fortsatt tillväxt och närhet till kunderna. 

Alimak ska utvärdera potentiella förvärv inom utvalda 
nischer för att stärka koncernens marknadsposition. 

Lansering av nya arbetsplattformar MC 650 och 450. 
En uppgraderad version av bygghissen Alimak Scando 
650 med förbättringar inom säkerhet, produktivitet 
och användarvänlighet. En linhiss för tuffa industriella 
miljöer som lanseras under 2017, samt en ny, enklare 
servicehiss för industrikunder i tillväxtmarknader.

Utvecklingen av nya industrihissar avsedda för 
tillväxtländer som är ämnade att hjälpa kunderna att 
ersätta trappor och steglösningar med automatiserade 
lösningar. 

Det globala försäljnings- och servicenätverket har 
 utökats genom en förstärkning av Alimaks egna sälj-
styrka samt en väsentlig utökning av distributörsnät-
verket. Distributörerna har ökat med över 30 procent 
och är nu drygt 80 spridda över hela världen. 

Alimak har förvärvat två ledande koncerner: Avanti  
Wind Systems samt Facade Access Group med en  
sammanlagd omsättning på cirka 2 miljarder kronor. 

Vänster: Raffinaderi i Gladstone,  
Queensland, Australien.

Höger: Urban Escape-kvarteret  
i Stockholm.

Ett antal affärsinitiativ har tagits för att öka antalet 
tjänster i produktportföljen. Affärsområdet har ökat 
penetrationen inom det växande byggsegmentet. 
Försäljningen av reservdelar har ökat. Fortsatt tillväxt 
av servicekontrakt och support till kunder med mindre 
uthyrningsverksamhet i främst Australien är en del av 
ökningen mot byggsegmentet.



12

Facade Access Group

Genom förvärvet stärker och bred-
dar Alimak sin befintliga produkt-
portfölj och möjliggör expansion 
inom en angränsande global nisch-
marknad. Facade Access Group 
passar väl in i Alimaks verksamhet 
och bolaget fokuserar på vertikala 
lösningar för fasadunderhåll, så 
kallade Building Maintenance   
Units (BMUs). 

Produkterna baseras på komplexa 
lösningar med höga säkerhetskrav 
och hög tillförlitlighet. BMUs har en 
lång livslängd med behov av efter-
marknadstjänster som service och 
underhåll. Eftermarknaden står
för cirka 24 procent av intäkterna. 
Företaget arbetar med två starka 
varumärken – CoxGomyl och 
Manntech. 

BMUs installeras i bland annat 
skyskrapor och höga byggnader, 

flygplatser, broar och shopping-
centra. Marknaden har en god 
underliggande tillväxt och drivs av 
befolkningstillväxt, urbanisering 
samt framväxten av megastäder. 

Den globala marknaden inklusive 
eftermarknad uppgår till cirka sex 
miljarder kronor och uppskattas 
växa med 8–10 procent per år. 
Kunderna återfinns inom bygg- och 
fastighetssektorn samt arkitekt-
byråer och distributörer. 

Facade Access Group har sitt säte i 
Melbourne, Australien och företa-
get har fyra tillverkningsanlägg-
ningar, två i Spanien, en i Tyskland 
och en i Nederländerna. Marknads-
föring, försäljning och service sker 
genom ett globalt nätverk av 27 
egna säljkontor, 15 serviceenheter 
och distributörer i 36 länder. 

Asien och Stillahavsområdet svarar 
för 43 procent av försäljningen, 
Europa för 30 procent, Nord- och 
Sydamerika för 15 procent och 
Mellanöstern och Afrika för tillsam-
mans 12 procent. 

Företaget grundades 1955 under 
namnet E W Cox. Under 1980-talet 
inleddes en internationell expan-
sion med etablering av kontor i 
strategiska städer. Spanska Gomyl 
förvärvades 2008 och tyska Mann-
tech 2014.

Facade Access Group ingår i  
koncernens räkenskaper från den  
1 mars 2017. 

Facade Access Group 2016

Intäkter, MSEK 1 044

EBIT, MSEK 45,2

Marginal EBITA, % 6,2

Antal anställda 700

Antal tillverkningsenheter 4

Antal säljkontor 27

Alimak förvärvade Facade Access Group i oktober 2016. Affären slutfördes  
den 28 februari 2017. Bolaget är en global marknadsledare inom permanent  
installerade lösningar för fasadunderhåll och installerad bas är 10 000 enheter. 

Installerad bas, antal

10 000

Förvärv 2017   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 
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Avanti Wind Systems

Avanti passar väl in i Alimaks verk-
samhet. Säkerhet och hög kvalitet 
är högsta prioritet och företaget har 
ett starkt varumärke i branschen. 
Avanti kompletterar och breddar 
koncernens produktprogram samt 
stärker den globala försäljnings- 
och serviceorganisationen. 

Produktprogrammet omfattar 
servicehissar, säkerhetsstegar, fall-
skydds- och säkerhetsutrustning. 
Avanti har också en betydande 
eftermarknadsaffär som består 
av installation av produkter och 
system, regelbundna besiktningar 
och service, samt utbildning inom 
säkerhet. 

Den globala marknaden för service-
hissar till vindkraftverk förväntas 
växa med fyra procent per år i 
volym under perioden 2016-2020. 

Förutom att allt fler vindkraftverk 
byggs så drivs marknaden av att 
vindkraftverken blir allt högre. 
Samtidigt ökar kraven på säker-
het och effektivitet. Vindkraftverk 
har en mycket lång livslängd och 
eftermarknaden med service och 
underhåll är betydande. 

Europa står för cirka hälften av 
Avantis försäljning medan Asien 
och Nord- och Sydamerika svarar 
för vardera en fjärdedel. Kunderna 
består av vindkraftsbyggare, ener-
gibolag och vindtornstillverkare.

Under de senaste 15 åren har bola-
get levererat 30 000 system och 
lösningar vilket utgör företagets 
installerade bas. Eftermarknads-
affären utgör cirka tio procent av 
Avantis totala omsättning. 

Huvudkontoret är beläget i Hillerød 
i Danmark och företaget har dotter-
bolag i nio länder. 

Avanti grundades i Danmark 1885 
med inriktning på tillverkning 
av trästegar som så småningom 
utvecklades till aluminiumstegar 
till vindkraftsindustrin. Den första 
servicehissen introducerades 2000 
och därefter breddades produktpro-
grammet och den internationella 
expansionen tog fart. 

Avanti ingår i koncernens räken
skaper från den 1 februari 2017.

Avanti Wind Systems 2016

Intäkter, MSEK 918

EBIT, MSEK 76,8

Marginal EBITA, % 9,5

Antal anställda 400

Antal tillverkningsenheter 6

Antal säljkontor 9

Alimak förvärvade danska Avanti i december 2016 och affären slutfördes den 30 januari 2017. 
Avanti är en global marknadsledare inom vertikala transportlösningar för den snabbt växande 
vindkraftsindustrin och bolagets installerade bas består av 30 000 enheter.

Installerad bas, antal

30 000

Förvärv 2017   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 
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Det nya Alimak

Både Facade Access Group och Avanti passar väl in i 
Alimaks affärsmodell och strategi. De är båda ledande 
inom respektive nischer med starka varumärken och 
verksamheter som kompletterar Alimak inom vertikala 
transportlösningar. Bolagen är kompatibla med Alimak 
gällande affärskultur och värderingsgrund. De båda 
bolagen har liksom Alimak en eftermarknadsaffär som 
verkar utjämnande mot svängningar i konjunkturen. 
Företagen spänner över hela värdekedjan från design, 
produktutveckling till tillverkning, försäljning och efter-
marknad. 

Alimaks globala organisation förstärks och utökas 
och antalet medarbetare ökar från 1 200 till 2 300.  
Det nya Alimak kommer att ha cirka 60 egna säljkontor, 
40 servicecentra och mer än 100 distributörer över 
hela världen. Antal tillverkningsenheter utökas från 
två till tolv.

Samordningsvinster och synergier har identifierats 
inom en rad områden. Förvärven möjliggör skalför-
delar och synergier inom inköp och produktion och 
skapar affärsmöjligheter, inklusive fortsatt utveckling 
av eftermarknadsaffären. Både inom Avanti och Facade 
Access Group svarar  eftermarknadsförsäljningen för 
en lägre andel av de  totala intäkterna jämfört med 
Alimak. Mot bakgrund av att koncernen kommer att ha 
en installerad bas på 62 000 enheter kommer efter-
marknadserbjudandet att kunna utvecklas genom 
Alimaks globala nätverk och starka affärsmodell för 
eftermarknaden. 

Alimak kommer att behålla bolagens starka varu-
märken och arbeta med fyra varumärken: Alimak, 
Avanti, CoxGomyl och Manntech.

Avantis och Facade Access Groups installationer är 
permanenta och kommer därför att rapporteras under 
affärsområdet Industrial Equipment. Detta kommer  
att skapa ett mer dynamiskt och diversifierat affärs-
område som är mindre beroende av olja och gas och 
gruvindustrin. 

Bolagens efter marknadsaffärer kommer att rapporteras 
under affärsområdet After Sales. Avanti ingår i kon-
cernens räkenskaper från den 1 februari 2017. Facade 
Access Group ingår i koncernens räkenskaper från den  
1 mars 2017. 

Alimak förstärker positionen som global marknadsledare inom vertikala 
transportlösningar med förvärven av Facade Access Group och Avanti 
Wind Systems. 

Facade Access Groups BMUs installeras i bland annat skyskrapor, 
shoppingcentra, på flygplatser och broar. 
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Proforma 2016
Intäkter 4 011 MSEK

Rörelseresultat, justerat 385,7 MSEK

Rörelsemarginal EBITA, %, 
justerad

12,0

Antal anställda, cirka 2 300 

Intäkter proforma 2016  
per marknad, %

Intäkter proforma 2016  
per affärsområde, %

 

A) Construction: 17

B) Industrial Equipment: 49

C) Rental: 8

D) After Sales: 26

A) Europe: 40

B) APAC: 30

C) Americas: 27

D) Övriga: 3

A

B

C

D

A

B

C

D

Global närvaro

Huvudkontor

Länder där Alimak 
är verksamt
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Alimaks verksamhet är organiserad utifrån fyra affärs områden, 
Construction Equipment, Industrial Equipment, Rental och After Sales. 
Affärsområdena är ansvariga för utveckling, produktplanering, 
marknadsföring, försäljning och resultat.

Alimak Groups   

Affärsområden       

Försäljning per affärsområde, % Rörelseresultat per affärsområde, %

A) Construction Equipment, 34

B) Industrial Equipment, 18

C) Rental, 15 

D) After Sales, 33

A) Construction Equipment, 25

B) Industrial Equipment, -4

C) Rental, 11

D) After Sales, 68

AD

BC

A

B

D
C
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Rörelseresultat, just. 
MSEK

83,5

Intäkter, MSEK

685,9

Orderingång, MSEK

779,1Affärsområde  

Construction 
Equipment



19Affärsområde Construction Equipment   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 

Construction Equipment erbjuder kunder inom bygg-
industrin vertikala transportlösningar för temporärt 
bruk. Affärsområdet har ett brett utbud av olika hissar 
samt transport-, material- och arbetsplatt formar. 
Ofta är produkterna anpassade och specificerade 
utifrån kundernas behov och användningsområde. 
Produkterna kan kostnadseffektivt installeras, flyttas 
och anpassas till olika projekt. Produktportföljen har 
på senare år kompletterats med en satsning på mer 
 standardiserade hissar. 

MARKNAD OCH TRENDER
Efterfrågan varierar stort mellan de viktigaste geo-
grafiska regionerna som utgörs av Asien och Stilla-
havsområdet, inklusive Australien och Nya Zeeland, 
samt Europa, Latinamerika och Nordamerika. 

Befolkningstillväxt och urbaniseringen är de främsta 
drivkrafterna bakom ett ökat byggande, vilket påverkar 
efterfrågan på hissar positivt. Säkerhet på arbetsplat-
serna ökar behovet av säkra vertikala transportlös-
ningar och utgör en allt viktigare drivkraft, både på 
mogna marknader och tillväxtmarknader. Ett exempel 
på detta är ett lagkrav från EU som träder i kraft 2017 
och som säger att klättringshöjden till förarhytten för 
kranförare får vara maximalt 50 meter, vilket gynnar 
efterfrågan på Alimaks tornkranshiss. 

Alimak har tidigare främst vänt sig till marknaden för 
modulbaserade premiumprodukter. På tillväxtmark-
nader utgör standardhissar merparten av marknaden. 
Sedan 2013 har Alimak utvecklat standardhissar för 
mellansegmentet på såväl mogna marknader som 
tillväxtmarknader och standardhissar utgör nu ett kost-
nadseffektivt och säkert inslag i produktportföljen. 

Konkurrenssituationen varierar från marknad till mark-
nad. På mogna marknader, där Alimak är marknads -

Installerad bas, 
tusental hissar

Marknad

Drivkrafter

Marknadstillväxt

Försäljnings-
kanaler

Tillväxtstrategi

Andel av Alimaks 
intäkter

Byggindustrin har behov av olika 
 typer av hissar, arbets- och trans-
portplattformar, samt tornkrans-
hissar för temporärt bruk.

Befolkningstillväxt och urbanisering 
är viktiga drivkrafter för byggindu-
strin generellt. Ett ökat fokus på 
säkerhet, hälsa och produktivitet är 
gynnsamt för efterfrågan på hissar 
för bygg- och renoveringsprojekt. 

Efterfrågan styrs av slutkunderna 
på bygg marknaden. Efterfrågan 
kan  variera stort mellan olika tids-
perioder och geografiska regioner. 

Alimak har ett globalt nätverk av 
egna säljkontor och distributörer. 

Strategin för ökad tillväxt är att 
bredda produktutbudet och för-
stärka den globala försäljnings-
organisationen.

14, 5

34%

Ett brett produktprogram för  
en växande marknad
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ledande, står de tre största aktörerna sammanlagt för 
cirka 75 procent av den konsoliderade marknaden.

På tillväxtmarknader är konkurrensbilden mer frag-
menterad. De största aktörerna har där sammanlagt 
mindre än 50 procent av marknaderna. Marknaden  
för kuggstångsdrivna tillämpningar är stor och i  
betyd ande utsträckning driven av den inhemska 
kinesiska byggmarknaden. Den kinesiska marknaden 
domineras av ett flertal lokala kinesiska aktörer.

KUNDER 
Kundbasen är omfattande och fragmenterad med 
ett fåtal stora regionala kunder men många lokala 
kunder. Slutkunderna är i allmänhet lokala byggbolag 
eller uthyrningsföretag. Den breda kundbasen runt 
om i världen utgör grunden för affärsområdets solida 
utveckling. 

VÄRDESKAPANDE 
Alimak är en pionjär i branschen och har varit mark-
nadsledande i snart 70 år. Varumärket är starkt på fler-
talet marknader och produkterna kännetecknas av hög 
säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. Få driftsavbrott och 
högt kapacitetsutnyttjande bidrar till högre produktivi-
tet och lönsamhet i kundernas verksamhet. 

DISTRIBUTION OCH FÖRSÄLJNING 
Alimak har ett globalt nätverk av 22 egna säljkontor 
och under året har antalet distributörer ökat med drygt 
20 till över 80 distributörer. Produkterna säljs till mer 
än 90 länder.

VERKSAMHETEN 2016
Construction Equipment utvecklades mycket starkt 
under 2016. Såväl orderingång som försäljning steg 
kraftigt, samtidigt som rörelseresultatet förbättrades 
markant. Efterfrågan har varit god i samtliga regioner. 

Samtliga produkter bidrog till den positiva utveck-
lingen. Byggindustrin i tillväxtmarknaderna i Asien, 
Mellanöstern och Afrika visade stort intresse för de nya 
standardhissarna för mellansegmentet. Satsningen 
har varit avgörande för att stärka Alimaks position på 
tillväxtmarknaderna. Även premiumsegmentet har ut-
vecklats mycket positivt. Tornkranshissarna som säljs i 
samarbete med en ledande krantillverkare, Manitowoc, 
visade goda försäljningsresultat.

2016 var också ett starkt nyhetsår med flera nya pro-
dukter, däribland en tornkranshiss och en arbetsplatt-
form. Några hissmodeller uppgraderades inom ramen 
för produktutvecklingsprogrammet.

Under året deltog Alimak vid världens största bygg-
mässa, BAUMA, som arrangerades i Tyskland i maj och 
i Kina i november.

Bosco Verticale i Milano, två bostadshus inflyttningsklara 2014 
med 900 träd som växer på terrasser.

 ”Den breda kundbasen av många små byggbolag 
samt stora uthyrnings- och byggbolag världen över 
utgör grunden för den solida utvecklingen inom 
Construction Equipment.”

Fredrik Betts, affärsområdeschef Construction Equipment
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Nyckeltal Construction Equipment

Andel av koncernens  
omsättning, %

Intäkter per region, % Andel av rörelse- 
resultatet, %

2016 2015 2014

Orderingång, MSEK 779,1 547,3 456,1

Intäkter, MSEK 685,9 553,3 333,4

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster, MSEK 83,5 58,8 -4,2

Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster, % 12,2 10,6 -1,3

Rörelseresultat, MSEK 73,2 38,3 -9,9

2016 lanserades tornkranshissen 
ALIMAK TCL. som maximerar kran-
användning genom tillförlitlig och 
smidig tillgång till kranhytten. Hissen 
är speciellt utvecklad för snabbt och 
enkelt montage och passar all torn-
kranar på marknaden.

A) Europa, 35

B) APAC, 24,7

C) Americas, 34,2

D) Övriga, 6,1

A) Construction  
Equipment, 34A

A

B

C

D
A) Construction  

Equipment, 25
A
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Affärsområde  

Industrial 
Equipment Rörelseresultat, just. 

MSEK

–13,7

Intäkter, MSEK

373,5

Orderingång, MSEK

342,8
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Anpassat för världens mest   
krävande miljöer

Industrial Equipment erbjuder vertikala transport-
lösningar för den industriella marknaden. Hissarna är 
 permanent installerade och anpassade till kundens 
 behov och användningsområde. Produkterna känne-
tecknas av höga krav på säkerhet, tillförlitlighet, 
 kvalitet och  effektivitet. Produkterna verkar ofta i 
krävande industriella miljöer. 

MARKNAD OCH TRENDER
Efterfrågan på industrihissar och plattformar följer 
generella investeringsnivåer inom respektive segment; 
olja- och gas, gruvor, hamnar, skeppsvarv, energi-
sektorn och cementindustrin.

Den globala marknaden består av både mogna mark-
nader och tillväxtmarknader. De senaste åren har de 
mogna marknaderna stagnerat medan tillväxtmark-
naderna fortsatt haft en god tillväxt. Inom olja och gas 
har de globala investeringarna minskat väsentligt. 
Kina och Sydostasien har ett ökat behov av elkraft och 
det globala antalet kol- och kärnkraftverk förväntas öka 
 vilket sammantaget ger ökade marknadsmöjligheter. 
Den förväntade ökningen av vindkraftverk och den 
 globala efterfrågeökningen på cement är likaså till 
fördel för Alimak. 

Marknaden för industriella kuggstångsdrivna tillämp-
ningar på tillväxtmarknader karaktäriseras av en hög 
konsolidering, där de tre främsta aktörerna, inklude-
rat Alimak täcker cirka 50–75 procent av marknaden. 
Situationen är liknande på mogna marknader där de 
tre främst konkurrerande aktörerna, inkluderat Alimak, 
täcker cirka 75 procent av marknaden för industriell 
kuggstångsdrift. 

Konkurrenssituationen i nischen för industriella lin-
baserade hissystem är generellt fragmenterad med en 
blandning av stora multinationella företag och mindre 

Installerad bas, 
tusental hissar

Marknad

Drivkrafter

Marknadstillväxt

Försäljnings-
kanaler

Tillväxtstrategi

Andel av Alimaks 
intäkter

De viktigaste marknaderna för  
Industrial Equipment är kraftindu-
strin, olja och gas, petrokemi, marin 
och offshore, cement, hamnar och 
varv samt produktionsanläggningar. 

Strävan efter ökad säkerhet, produk-
tivitet, automatisering och mekani-
sering inom industrisektorn är de 
viktigaste drivkrafterna.

Efterfrågan på vertikala transport-
lösningar avgörs framför allt av 
investeringsnivån för respektive 
industrisektor. 

Alimak har ett globalt nätverk av 
egna säljkontor och distributörer, 
med närvaro i mer än 90 länder. 

Strategier för tillväxt är att bredda 
affärsområdets produkterbjudande, 
stärka det globala försäljnings- och 
distributörsnätverket samt göra 
selektiva förvärv. 

7,5

18%
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lokala aktörer som ibland samarbetar. Konkurrensen 
inom olja- och gas består främst av nisch företag, där 
Alimaks  marknadsandel uppgår till cirka 25 procent.

KUNDER 
En betydande del av affären utgörs av projektoriente-
rade lösningar där kundernas beställningar hos Alimak 
endast utgör en mindre del i stora och komplicerade 
projekt. EPC-bolag (projektering, upphandling och 
entreprenad) är viktiga kunder. Andra kundkategorier 
är slutanvändare såsom större oljebolag och aktörer 
inom varvsindustrin, hamnar, cement, gruvnäring, 
energi, kemi och tillverkning. Alimak säljer även till 
distributörer inom dessa områden.

Kunderna är jämnt fördelade mellan regionerna  
Europa, Asien och Stillahavsområdet samt Nord- och 
Sydamerika.

VÄRDESKAPANDE  
Alimak erbjuder säkra, tillförlitliga och effektiva verti-
kala transportlösningar för krävande industrimiljöer. 
Produkterna kännetecknas av hög säkerhet, tillförlitlig-
het och kvalitet. Få driftsavbrott och högt kapacitets-
utnyttjande bidrar till högre produktivitet och lönsam-
het i kundernas verksamhet. 

DISTRIBUTION OCH FÖRSÄLJNING 
Alimak har ett globalt nätverk med 22 egna säljkontor 
och mer än 80 distributörer runt om i världen. EPC-
bolag utgör också en viktig försäljningskanal till slut - 
användaren. 

Alimak bedriver försäljning i mer än 90 länder och det 
omfattande globala nätverket garanterar att affärsom-
rådet är nära marknaden och har en god förståelse för 
kundernas behov. 

VERKSAMHETEN 2016
Industrial Equipment mötte en utmanande marknad 
under 2016. De låga och instabila oljepriserna ledde 
till betydande nedskärningar i investeringar inom olje- 
och gasindustrin. För att möta nedgången flyttades 
affärsområdets fokus från offshore till onshore med 
ökade satsningar på raffinaderier och kemisk industri.

På vissa marknader som energi, cement- och gruv-
industrin var efterfrågan oförändrad, medan sektorer 
som hamnar och containerkranar visade viss tillväxt. 
En satsning på andra industriområden med tillväxt-
potential utföll med blandat resultat. 

Industrial Equipment slog vakt om positionen som 
marknadsledare på mogna marknader och förbätt-
rade positionen på flera av de viktigaste tillväxt  mark-
naderna. 

Affärsområdets orderingång och försäljning var 
väsentligt lägre 2016 jämfört med föregående år. 
 Bortfallet i volym medförde att affärsområdet visade 
en mindre rörelseförlust.  

Industrial Equipment lanserade flera nya produkter 
 under 2016 bland annat en lättare servicehiss och  
en hiss anpassad för  extrema temperaturer. Dessa  
är  resultatet av ett utökat erbjudande för mellan-
segmentet.

Distributörsnätverket byggdes bland annat ut i  
Sydamerika och Asien.

 ”Vi behöll positionen som marknadsledare på mogna 
marknader, och förbättrade den på flera viktiga 
tillväxtmarknader. Kina är fortsatt en utmaning, men 
med våra nya produkter hoppas vi kunna öka vår 
konkurrenskraft.”
Mark F Noble, chef för affärsenheten General Industry inom affärsområdet Industrial Equipmpent 
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 ”2016 var ett tufft år inom olja- och gas. Men det gav 
oss tillfälle att utveckla nya produkter för att skapa 
framtida tillväxt.”
José Olguin, chef för affärsenheten Oil & Gas inom affärsområdet Industrial Equipmpent 

Nyckeltal Industrial Equipment
2016 2015 2014

Orderingång, MSEK 342,8 530,9 465,1

Intäkter, MSEK 373,5 485,5 545,3

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster, MSEK -13,7 42,0 103,0

Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster, % -3,7 8,6 18,9

Rörelseresultat, MSEK -21,7 27,5 96,5

Andel av koncernens  
omsättning, %

Intäkter per region, % Andel av rörelse- 
resultatet, %

A) Europa, 37

B) APAC, 19,1

C) Americas, 34,1

D) Övriga, 9,8

A) Industrial  
Equipment, 18

A) Industrial   
Equipment, -4A

B

C

D A
A
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Affärsområde  

Rental 
Rörelseresultat, just. 
MSEK

36,3

Intäkter, MSEK

308,9

Orderingång, MSEK

369,5
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Flexibla lösningar stärker    
hyresaffären

Affärsområdet Rental hyr ut Alimaks bygghissar 
och plattformar till byggindustrin i ett antal nyckel
marknader i Europa och i Australien. Uthyrningsverk
samheten kompletteras med olika supporttjänster 
såsom projektplanering, montering, demontering, 
 underhåll, transporter och service. Affärsområdet 
 säljer även begagnad utrustning främst från den  
egna uthyrningsflottan.  

MARKNAD OCH TRENDER
Byggprojekt är tillfälliga till sin karaktär och mark-
naden för uthyrning baseras på att många kunder 
föredrar att hyra i stället för att investera i utrustning. 
Genom att hyra utrustning matchas kundens behov av 
byggutrustning för specifika projekt och därmed redu-
ceras risken med låg utnyttjandegrad mellan projekten 
och kunden uppnår utökad kostnadskontroll. Kunden 
kan också fokusera resurser på kärnverksamheten och 
få hjälp med skötseln av maskinparken. Att hyra utrust-
ning frigör också kapital och påverkar därmed kundens 
balansräkning. 

Generellt påverkas uthyrningsmarknaden av utveck-
lingen inom byggindustrin samt långsiktigt av säker-
hets- och produktivitetstrender. Befolkningstillväxt och 
urbanisering är viktiga drivkrafter bakom tillväxten 
inom uthyrning av byggutrustning. På vissa markna-
der har kunderna historiskt varit mer benägna att hyra 
utrustning än att köpa den och mindre byggbolag har 
generellt större benägenhet att hyra utrustning än 
större byggbolag. Uthyrningen omfattar både långa 
och korta hyresavtal.

Konkurrenter utgörs huvudsakligen av andra tillver-
kande bolag av bygghissar och plattformar, samt ett 
antal renodlade uthyrningsföretag som ofta hyr ut 
en bredare produktportfölj av byggutrustning såsom 
byggkranar och markutrustning. Alimak uppskattar att 

Antal marknader

Marknad

Drivkrafter

Marknadstillväxt

Försäljnings
kanaler

Tillväxtstrategi

Andel av Alimaks 
intäkter

Många bygg- och fasadföretag före-
drar att hyra Alimaks byggutrustning 
istället för att köpa den eller att köpa 
begagnad utrustning. Hyresalter-
nativet ger ökad flexibilitet och är 
gynnsamt för kundens likviditet.

Den generella aktiviteten och 
 efterfrågan inom byggindustrin 
samt effektivitetsförbättringar och 
säkrare transportlösningar för 
personal och material är drivkrafter 
för affärsområdet.

Tillväxten styrs i hög grad av bygg-
industrins investeringar.

Direktförsäljning till slutkund sker 
genom egen säljorganisation. 

Affärsområdet har som mål att växa 
i linje med byggmarknadens kon-
junkturcykel i de länder koncernen 
verkar.

6

15%
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affärsområdet Rental har en marknadsandel på cirka 
25 procent på de marknader som koncernen bearbetar. 

Byggmarknaden i Australien utvecklades fortsatt starkt 
under 2016, med flera stora projekt som påbörjades, 
bland annat byggnationen av idrottsbyn i Brisbane för 
2018 Gold Coast Commonwealth Games. Generellt 
uppvisar Australien en hög byggaktivitet längs med 
hela ostkusten, det vill säga Melbourne, Sydney och 
Brisbane. I Europa visade Tyskland, Schweiz, Belgien, 
Nederländerna och Luxemburg en gradvis återhämt-
ning med ökad efterfrågan på uthyrningstjänster. Den 
franska marknaden präglades av svängningar i efter-
frågan under det första halvåret medan efter frågan 
under det andra halvåret stabiliserades i en positiv 
riktning. 

Konkurrenssituationen under 2016 var fortsatt intensiv 
på alla marknader med efterföljande prispress. Den 
ökade efterfrågan hade en god påverkan på hyres-
flottans utnyttjandegrad, vilket bidrog positivt till 
resultatet för affärsområdet Rental under året.

KUNDER
Affärsområdet har en bred kundbas och kunderna 
utgörs främst av stora och små bygg- och fasadbolag 
där koncernen är verksam på nyckelmarknader i  
Europa och i Australien.

VÄRDESKAPANDE
Alimaks erbjudande av uthyrning av bygghissar och 
plattformar kompletterat med olika supporttjänster ger 
kunden en större flexibilitet eftersom användandet av 
byggutrustningen är projektbaserat och därmed tids-
begränsat. Det är mindre kapitalkrävande och innebär 
lägre risk och högre kostnadskontroll för kunden sam-
tidigt som servicenivån är likvärdig den vid köp. 

DISTRIBUTION OCH FÖRSÄLJNING
Affärsområdet Rentals försäljning sker uteslutande  
genom den egna säljorganisationen. Försäljningen 
sker direkt till slutkunderna. 
 
VERKSAMHETEN 2016 
Rental utvecklades positivt under året. Intäkterna låg 
i nivå med föregående år med en ökande aktivitet i 
affärsområdets nyckelmarknader medan intäkterna 
påverkades negativt av att uthyrningsverksamheten 
i USA avyttrades under det tredje kvartalet. Rörelse-
resultatet ökade kraftigt beroende på stigande under-
liggande volymer och en ökad utnyttjandegrad samt 
effektivisering av verksamheten. 

Victoria One, en bostadsskyskrapa för närvarande under 
byggnation i Melbourne, Victoria, Australien

Henrik Teiwik, affärsområdeschef Rental

 ”Affärsområde Rental har på alla marknader 
presterat klara förbättringar, både operationellt 
och finansiellt.”
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Andel av koncernens  
omsättning, %

Intäkter per region, % Andel av rörelse 
resultatet, %

A

A

B

C

D
 

A
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Nyckeltal Rental
2016 2015 2014

Orderingång, MSEK 369,5 328,8 299,7

Intäkter, MSEK 308,9 308,4 278,5

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster, MSEK 36,3 26,9 10,8

Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster, % 11,8 8,7 3,9

Rörelseresultat, MSEK 39,1 20,4 1,5

A) Europa, 53

B) APAC, 40

C) Americas, 7

D) Övriga, 0

A) Rental, 15 A) Rental, 11

Vänster: Genom att kombinera Heks 
transportplattformar och Alimaks 
bygghissar kan bygget gå snabbare.

Höger: HEK TPL 500 vid ett bostads
bygge i Italien
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Affärsområde  

After Sales
Rörelseresultat, just. 
MSEK

223,5

Intäkter, MSEK

680,3

Orderingång, MSEK

652,5
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Heltäckande erbjudande ger 
maximal effektivitet och säkerhet

After Sales erbjuder Alimaks kunder ett brett utbud 
av servicetjänster. Erbjudandet omfattar installation 
och teknisk support, underhåll, reparationer, reserv
delar och service, renovering och modernisering, 
över vakningssystem samt utbildning. Affärsområdet 
erbjuder kunder över hela världen en säker, tillförlitlig 
och snabb service. 

MARKNAD OCH TRENDER
After Sales vänder sig främst till Alimaks installerade 
bas om cirka 22 000 industri- och byggenheter. Efter-
frågan påverkas främst av utvecklingen inom industri- 
och byggmarknaden. Alimaks servicetjänster är dock 
mer motståndskraftiga mot plötsliga svängningar på 
marknaderna och följer snarare åldersprofilen på den 
installerade utrustningen. 

I industrin installeras en hiss permanent, normalt med 
en ekonomisk livslängd på 25 år eller mer. Under de 
första 15 åren fordras främst rutinmässig service och 
underhåll. De följande 10–15 åren rekommenderas 
löpande renovering och modernisering, innan utrust-
ningen ersätts i sin helhet. Service och underhåll av 
komplexa industrihissar kan generera trefaldigt större 
intäkter än den ursprungliga försäljningen. 

Alimak är den ledande serviceleverantören när det 
 gäller utrustning som koncernen har levererat och all 
kompetens finns samlad och lättillgänglig, oavsett vil-
ket marknadssegment eller vilken hiss teknik kunderna 
använder sig av. 

Inom byggsektorn installeras hissar temporärt och 
flyttas ständigt från en byggplats till en annan. Tjänster 
efterfrågas både när utrustningen används på ett ställe, 
men också när den flyttas till en ny byggplats. Det finns 
många aktörer på marknaden, från tillverkare som 
Alimak till OEM-tillverkare, byggbolag, tredjepartsleve-
rantörer och lokala serviceförmedlare. 

Installerad bas, 
tusental hissar

Marknad

Drivkrafter

Marknadstillväxt

Försäljnings
kanaler

Tillväxtstrategi

Andel av Alimaks 
intäkter

Marknaden består huvudsakligen av 
Alimaks installerade bas av industri- 
och byggutrustning.

Fokus på säkerhet och tillförlitlig-
het skapar efterfrågan både inom 
industri- och byggsektorn. 

After Sales intäkter är stabila och 
utgör goda tillväxtmöjligheter  
beroende på nyförsäljning av 
Alimaks produkter och penetra-
tionsgrad.

Alimak använder huvudsakligen sin 
egen organisation för försäljning 
och marknadsföring. Många av 
service- och underhållenheterna 
ligger nära kundernas projektplatser 
och produktionsanläggningar. 

Strategier för tillväxt är att bredda 
tjänsteutbudet till kund och öka 
penetrationsgraden för reservdelar 
och service.

22

33%
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KUNDER
After Sales vänder sig huvudsakligen till koncernens 
befintliga kunder. De viktigaste kundgrupperna finns 
inom områdena hamnar, olja och gas, kraft-, cement- 
och gruvindustrin samt inom byggindustrin. 

VÄRDESKAPANDE 
Affärsområdets mål är att leverera säker och tillförlitlig 
service för att möta kundernas behov och förvänt-
ningar. Effektiva, säkra och tillförlitliga vertikala 
transportlösningar minimerar driftsstopp och bidrar 
till ett högt kapacitetsutnyttjande och är ofta kritiska 
för kundens produktivitet och lönsamhet. Kontinuer-
liga underhållstjänster förlänger också utrustningens 
ekonomiska livslängd. 

DISTRIBUTION OCH FÖRSÄLJNING 
Alimak har 22 försäljningskontor, ett servicenätverk på 
27 platser, och mer än 80 distributörer. Det omfattande 
nätverket utgör en solid plattform för snabb kund-
support på global, regional och lokal nivå. 

VERKSAMHETEN 2016 
Marknaden visade en positiv utveckling inom flera 
områden under 2016. After Sales växte inom bygg-
segmentet, försäljning av reservdelar ökade och 
efterfrågan på renoveringstjänster var god. Nedgången 
inom olje- och gasindustrin påverkade dock helhets-
bilden för affärsområdet negativt.

Sammantaget innebar det att After Sales totala intäkter 
och rörelseresultat 2016 var i stort sett oförändrade 
jämfört med föregående år,  samtidigt som lönsam-
heten låg kvar på en hög nivå. 

Under året har After Sales prioriterat att öka försälj-
ningen av reservdelar och service mot byggmark-
naden. Fokus har också legat på att utveckla digitala 
tjänster. En satsning för att öka marknadspenetrationen 
inom byggsegmentet har också prioriterats.  

 ”Vi har lyckats öka intäkter och vinst för ett antal 
prioriterade sektorer, men den fortsatt nedåtgående 
trenden inom gas och olja har påverkat helhets-
bilden för After Sales”

Michael Pagendam, affärsområdeschef After Sales

Alimaks servicetekniker byter fångapparat i en bygghiss 
vid fabriken i Skellefteå, Sverige.
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Andel av koncernens  
omsättning, %

Intäkter per region, % Andel av rörelse 
resultatet, %

Alimaks produkter är normalt instal
lerade ute i krävande miljöer och att 
kunna tillhandahålla kvalificerade 
eftermarknadstjänster är en viktig del 
av koncernens kunderbjudande. 

A A

B

C

D

A
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Nyckeltal After Sales

Industrihissens livscykel

2016 2015 2014

Orderingång, MSEK 652,5 702,0 568,9

Intäkter, MSEK 680,3 689,0 585,2

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster, MSEK 223,5 222,6 205,7

Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster, % 32,9 32,3 35,2

Rörelseresultat, MSEK 217,7 209,9 199,6

Nyförsäljning 
genererar vanligtvis 
intäkter för efter
marknadstjänster 
på upp till tre 
gånger dess  
ursprungliga  
försäljningspris. 

Installation av 
ny utrustning

UnderhållRenovering

Fullt utbyte

Potentiell efterfrågan från nuvarande 
installerade bas

A) Europa, 31

B) APAC, 20

C) Americas, 45

D) Övriga, 4

A) After Sales, 33 A) After Sales, 68

Nyförsäljning    Underhåll    Reservdelar   Reparationer   Renovering    Totala intäkter
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Flexibel produktion med 
stordriftsfördelar

Alimak har kostnadseffektiva och rationella produktionsanläggningar som långsiktigt 
bidrar till koncernens konkurrenskraft. Tillverkningen sker i Sverige och Kina.

Produktutveckling, inköp och tillverkning svarar för   
en betydande del av Alimaks kostnadsmassa och är 
avgörande för koncernens konkurrenskraft och lön-
samhet. Samordnade globala inköp och tillverk- 
ning i både  Sverige och Kina ger Alimak flexibilitet 
och möjlighet till stordriftsfördelar som en global  
organisation skapar. 

Produktutveckling sker i nära samarbete mellan 
 produktionsenheterna och koncernens utvecklings-
avdelningar arbetar kontinuerligt för att förbättra 
befintliga produkters effektivitet och prestanda samt 
utveckla nya produkter och tillämpningar för den 
 växande kundbasen. 

SAMORDNADE INKÖP 
Alimak har en global inköpsorganisation med inköp 
från drygt 400 leverantörer i 25 länder. Komponenter 
såsom drivenheter, elektronik, kablar och andra delar 

som kräver relativt liten förädling kommer direkt från 
kontrakterade underleverantörer. Stålbaserade kompo-
nenter för själva konstruktionen, vilka kräver mer om-
fattande bearbetning, köps in från välkända tillverkare. 
Utöver detta tillverkar koncernen själv komponenter 
och kritiska utrustningsdelar.

Kostnad och prestanda är vägledande för val av 
leverantör både lokalt och internationellt. Samtidigt 
eftersträvar koncernen långsiktiga leverantörsrela-
tioner och har ramavtal med nyckelleverantörer av 
viktiga insatsvaror. Koncernen säkerställer hållbarhet 
i leveranskedjan  genom att välja samarbetspartners 
och leverantörer med omsorg. Under 2016 har Alimak 
genomfört grundläggande utbildning för distribu-
törer och leverantörer gällande uppförandekoden och 
koncernens olika policys inom miljö, socialt ansvar 
och affärsetik. Alimak gör också kvalitetsrevisioner hos 
koncernens leveran törer i lågkostnadsländer.

Inköpsorganisationen har ett antal prioriterade 
 områden, bland annat att sänka den totala inköps-
kostnaden, reducera antalet leverantörer, samt öka 
inköpen i lågkostnadsländer. 

GLOBAL PLATTFORM FÖR TILLVERKNING 
Alimaks tillverknings enheter styrs globalt för att säker-
ställa kvalitet, samordning och kostnadseffektivitet. 

Produktionen består av moment såsom svetsning, 
 bearbetning och laserskärning för tillverkning av 
nyckel komponenter som master, hisskorgar, platt-
formar och växellådor. För att kontrollera säkerhet  
och kvalitet sker slutmontering och testning centralt 
och  i egen regi. 

Tillverkningen i Sverige, som sker i Skellefteå, startade 
1948. Anläggningen har en hög automationsgrad med 

Tillverkningen i Sverige som 
startade 1948 i Skellefteå, 
har idag 350 medarbetare.
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Produktionen är till stor del upp-
byggd kring ett modulsystem som 
innebär att hissen kan anpassas till 
specifika krav. Det ger kapacitet att 
tillverka helt kundspecifika lösningar 
och så kallade modulära hissar som 
kan anpassas från ett användnings-
område till ett annat. 

robotsvetsning, laserskärning och tillverkningsstyrda 
maskiner med robothantering. Produktionen är till 
stor del uppbyggd kring ett modulsystem som innebär 
att slutprodukten på ett effektivt sätt kan anpassas till 
specifika krav. Det ger kapacitet att tillverka både kund-
specifika lösningar och så kallade modulära hissar 
som kan anpassas från ett användningsområde till ett 
annat. Anläggningen i Skellefteå har 350 medarbetare. 

Alimak startade tillverkning av hisskorgar, plattformar, 
komponenter och master i Changshu i östra Kina 2007. 
Ytterligare en produktionsenhet, som är inriktad på 
standardprodukter och komponenter, togs i bruk i 
 slutet av 2014. Tillverkningsprocessen är mindre auto-

matiserad än vid den svenska anläggningen. Anlägg-
ningarna i Kina har cirka 320 medarbetare. 

LOGISTIKEN ÄR EN DEL AV AFFÄREN 
Närhet till kunden, punktliga leveranser och hög 
 kvalitet i serviceåtagandet är viktiga delar i Alimaks 
erbjudande och bidrar till långsiktiga kundrelationer. 
Leveranser av industrihissar är ofta projektbaserade 
och kräver skräddarsydd konstruktion och olika kund-
anpassningar som görs på plats. 

Transporterna styrs ofta av kundernas önskemål, men 
i möjligaste mån fraktas produkterna med båt eller tåg 
för att minimera Alimaks miljöpåverkan.
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Bidrag till säkrare arbetsplatser

Prioriterade områden för Alimak är minskad miljö-
påverkan, bra arbetsvillkor och arbetsmiljö samt 
affärsetik i alla delar av värdekedjan. Med en ledande 
ställning i branschen har Alimak ett ansvar för att bidra 
till en hållbar utveckling inom bygg- och industrisekto-
rerna världen över. Resurseffektiva hissar och platt-
formar utgör en viktig stödfunktion för många olika 
segment inom industri- och byggsektorn.

UPPFÖRANDEKOD
Alimaks affärsverksamhet och agerande regleras i 
uppförandekoden som bygger på UN Global Com-
pacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
miljö, affärsetik och antikorruption. Kraven i koden 
gäller styrelse, ledning, medarbetare, distributörer  
och leverantörer.

ALIMAKS ANSVAR I VÄRDEKEDJAN 
Alimak kan, som global marknadsledare inom vertikal 
transport, bidra till att öka effektiviteten och säkerheten 
på arbetsplatser runt om i världen. Eftermarknads-
affären, med service, reparationer, reservdelar och 
renovering bidrar till minskad miljöbelastning genom 
att förlänga den redan långa livslängden för hissar  
och plattformar.

Design och utveckling av produkter och tjänster
Alimaks produkter har sedan bolagets grundande 1948 
varit kända för sin höga kvalitet, säkerhet och tillför-
litlighet. Genomtänkt design, tekniska lösningar och 
utbildning påverkar produkternas energieffektivitet och 
miljöpåverkan under användning, återanvändning  
och återvinning. 

Inköp
Alimak har en global inköpsorganisation med inköp 
från drygt 400 leverantörer i 25 länder. Alimaks ansvar 
är att säkerställa hållbarhet i leverantörskedjan. Det 

betyder att leverantörerna ska uppfylla krav på kvalitet 
och leveranssäkerhet, att de i sin verksamhet respekte-
rar mänskliga rättigheter och att de säkerställer accep-
tabla arbetsvillkor och miljöpåverkan. Detta gör Alimak 
 genom att välja samarbetspartners och leverantörer 
med omsorg. Under 2016 har Alimaks leverantörer 
gjort självutvärdering gällande uppförandekoden och 
koncernens olika policys inom miljö, socialt ansvar  
och affärsetik. 

Tillverkning 
Alimak har två fabriker i Changshu, Kina och i 
 Skellefteå, Sverige. Alimak arbetar för att tillverk-
ningen ska vara konkurrenskraftig och hålla hög 
 kvalitet. Viktiga hållbarhetsaspekter inom tillverkningen 
inkluderar energi- och materialanvändning, direkta 
och indirekta utsläpp, hälsa och säkerhet samt goda 
arbetsvillkor på fabrikerna.

Logistik
Koncernen lagerför färdiga produkter i anslutning till 
fabrikerna i Kina och Sverige varifrån produkterna 
transporteras till kunderna. Alimak har också reserv-
delslager lokalt, i egen regi eller via distributörer för 
att kunna ge snabb service till kunderna. Kundens 
närhet till reservdelar och service bidrar till minskad 
miljöpåverkan genom färre transporter.

Försäljning och distribution
Alimak har verksamhet i över 90 länder varav 17 
länder med egen försäljnings- och serviceorganisation 
och närvaro i omkring 80 länder genom distributörer. 
Alimaks uppförandekod omfattar såväl egen personal 
och distributörer och ställer krav på att bolagets repre-
sentanter agerar etiskt. 

ANVÄNDNING
Alimak erbjuder information och utbildning till koncer-

Som ett internationellt industribolag, med 1 171 medarbetare, tillverkning i flera länder och 
försäljning i drygt 90 länder, påverkar Alimak samhället på många sätt. Alimaks hissar och 
plattformar ökar säkerheten och effektiviteten på arbetsplatser, inte minst i utvecklingsländer 
där man ofta använder enklare och mindre säker utrustning för vertikal transport.  
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nens kunder i samband med installation och service av 
produkterna. Informationen innefattar säkerhets- och 
kontrollaspekter, energieffektivitet, service och under-
håll samt återvinning. Lokala lagar och förordningar 
kräver också regelbundna inspektioner och service av 
certifierad personal. Alimaks utvecklade eftermark-
nadsaffär bidrar till längre livslängd för bygghissar och 
plattformar vilket leder till mindre miljöpåverkan. 

HÅLLBARHETSARBETET UNDER 2016
Alimak har under året förstärkt sitt hållbarhetsarbete 
genom att utöka dialogen med viktiga intressent-
grupper, översyn och komplettering av uppförandekod 
och övriga policys, självutvärdering gällamde upp-
förandekoden samt val av prioriterade områden. 
Alimak förbereder sig för att hållbarhetsrapportera 
enligt årsredovisningslagen från och med 2017.  

2016 2015 2014
Energiförbrukning El (ej fjärrvärme), MWh 7 819 6 837 7 526

CO2-utsläpp, ton 9 272 6 7591 6 1421

Vattenförbrukning (beräknad), m3 12 430 8 258 8 260

Lösningsmedelutsläpp (beräknat), ton 29,03 25,77 3,921

Osorterat avfall, ton2 8,3 8,42 8,74

Träavfall, ton2 247,5 170,8 172,9

Wellpapp, ton2 14,9 14 13,6

Brännbart avfall, ton2 59,3 55,4 63,4

Kontorspapper, ton2 18,2 4,5 4,96

Antal olyckor (mer än en dags frånvaro) 10 14 12

Hållbarhetsdata

Som ett internationellt  
industribolag, med 1 171  
medarbetare och försäljning i 
fler än 90 länder, påverkar  
Alimak samhället på många 
sätt. Koncernen har som mål 
att bidra till säkrare arbets-
platser och arbeta aktivt för 
minskad miljöpåverkan.

Råvaror, %Inköpsländer, % Avfall, ton2

A) Europa, 68,4

B) APAC, 31,4

C) Americas, 0,2

A) Stål, 94,0

B) Drivenheter, 3,0

C) Elektronik, 2,0

D) Kablar och andra 
komponenter, 1,0

A

A

B

C B C D C

A) Trä, 247,0

B) Brännbart, 59,3

C) Osorterat, 8,3

A

1) Gäller endast Sverige
2) Gäller endast Sverige. I Kina är det inte tillåtet att sortera avfall.

B
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Alimak fick en utmärkelse 2016 i tävlingen 
”Bäst i Sverige på kemikalieanvändning” 
som leds av miljökonsultbolaget Explizit 
Environment. 

Alimaks intressenter 
 
Alimaks intressenter är kunder, medarbetare, leverantörer, distributörer, aktieägare, kreditgivare, analytiker, 
myndigheter, organisationer och lokalsamhället i de länder där koncernen verkar. 

Intressenter Former för dialog Diskussionsområden

Kapitalmarknad
(Aktieägare, kreditgivare,
analytiker)

Enskilda möten
Investerarpresentationer
Årsstämma
Förfrågningar och enkäter

Möjligheter, risker och prioriteringar
Uppförandekod
Miljöpåverkan

Kunder
Leverantörer
Distributörer

Kundmöten
Säljmöten
Mässor och utställningar
Förfrågningar och enkäter

Kundspecifika krav
Produktprestanda
Uppförandekod
Miljöpåverkan

Medarbetare Medarbetarundersökningar
Utvecklingssamtal
Utvärderingar 
Intervjuer

Företagskultur och värderingar
Uppförandekod
Hälsa och säkerhet
Arbetsmiljö
Kompetensutveckling

Koncernen har identifierat fyra fokus områden och har 
valt indikatorer som ska följas under de kommande 
åren, se sidorna 40–41. 

ORGANISATION 
Alimaks styrelse är övergripande ansvarig för att över-
vaka koncernens hållbarhetsarbete och att utvärdera 
 risker och möjligheter löpande. Hållbarhetsarbetet 

leds av en styrgrupp som koordinerar utvecklingen 
 inom de prioriterade områdena. Styrgruppen består 
av utvalda chefer och specialister inom bland annat 
tillverkning, inköp, kommunikation och rapportering.                       
Gruppen är också ansvarig för att tillsammans med 
övriga organisationen ta fram mål och planer inom 
 respektive område för beslut av Alimaks koncern-
ledning.
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När Alimaks hissar och plattformar installeras eller servas erbjuds 
kunderna information om säkerhets- och kontrollaspekter, energi- 
effektivitet, service och underhåll samt återvinning. Lokala lagar och 
förordningar kräver också regelbundna inspektioner och service av 
certifierad personal.
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Fokusområden för Alimak 

1. 
Säkra, effektiva och  
tillförlitliga lösningar 

Alimak arbetar med att kontinuerligt vidareutveckla 
produkternas säkerhet, effektivitet, användbarhet och 
livslängd. Alimaks hissar har exempelvis över tid fått 
effektivare växellådor och mindre energikrävande motorer 
som ger en högre verkningsgrad. Alimak leder utveck-
lingen i branschen med användning av ny teknologi för 
bland annat fjärrövervakning av hissar som möjliggör 
snabbare och effektivare service till kunderna. 

Alimaks breda erfarenhet från många olika industrier 
innebär också att kunniga medarbetare snabbt kan lösa 
olika problem och kan utföra service även på andra 
leveran törers produkter. 

Under året genomfördes en miljövaru deklaration för   
en industrihiss, något som ger värdefull kunskap för det 
fortsatta miljöarbetet. Resultaten visar hög åter vinnings- 
grad och låg miljöpåverkan.

AKTIVITETER 2016

• Produktutveckling
• Miljövarudeklaration för industrihiss 

AKTIVITETER 2017 

• Utvecklat eftermarknadserbjudande som ger   
förlängd livslängd

• Genomföra miljövarudeklaration för bygghiss

2. 
Resurseffektiv  
tillverkning 

Alimak arbetar långsiktigt för att minska miljöpåverkan 
från tillverkningen av hissar och plattformar, att säker-
ställa en effektiv och ansvarsfull användning av råvaror, 
energi, vatten och kemikalier samt att minimera utsläpp 
och avfall. Produktionsanläggningarna i Kina och 
 Skellefteå är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 
OHASAS 18001. 

Under de senaste åren har Alimak infört ett antal 
besparingsåt gärder i form av ny laserskärutrustning som 
reducerat energiförbrukningen, timerstyrda ugnar i 
måleriet, byte till lågenergilampor och flera andra 
 miljö effektiviseringar. 

Under 2016 genomförde Alimak en energikartläggning 
vid fabriken i Skellefteå. 

AKTIVITETER 2016

• Återanvändning av fångapparater
• Utvecklad hantering av kemikalier 
• Energikartläggning Skellefteå 

AKTIVITETER 2017 

• Genomföra livscykelanalys
• Utvärdera alternativa målningssystem

Hållbart arbete   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 

 ”Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten, som vi 
utvecklar i dialog med viktiga intressentgrupper. Vi har lagt 
fast fyra prioriterade områden – säkra och effektiva lösningar, 
resurseffektiv tillverkning, ansvarsfulla inköps- och logistik-
lösningar samt medarbetare och affärsetik.

Tormod Gunleiksrud, vd och koncernchef
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Fokusområden för Alimak 

3. 
Ansvarsfulla och effektiva inköps-  
och logistiklösningar

Alimak ställer krav på leverantörer och deras under-
leverantörer att de ska följa koncernens uppförandekod, 
övriga policyer och krav. Samtliga leverantörer har 
undertecknad koden och har under året fått göra själv-
utvärderingar kring sitt hållbarhetsarbete. Uppföljning  
av uppförandekoden kommer att utökas under 2017 bland 
annat i form av utbildningsinsatser.

Alimak har en omfattande global närvaro och därför är 
effektiv logistik avgörande för att minska transporter av 
produkter och reservdelar samt resor för Alimaks 
försäljnings- och serviceorganisation. Målet är att 
minimera såväl direkta som indirekta utsläpp av växt-
husgaser från transporter och resor.

AKTIVITETER 2016

• Självutvärdering för leverantörer 

AKTIVITETER 2017 

• Utbildning av leverantörer

4. 
Medarbetare och affärsetik 
 

Alimak har verksamhet i totalt 90 länder. Ett antal 
marknader har utmaningar när det gäller risker för 
bristande affärsetik. För att säkerställa att medarbetare   
och partners följer Alimaks uppförandekod och för att 
förebygga alla former av mutor och korruption genomförs 
olika utbildningsinsatser. Alimaks har infört ett så kallat 
Whistleblower-system där kunder, leverantörer och 
medarbetare anonymt kan slå larm om eventuella 
avvikelser från Alimaks uppförandekod och affärs -  
etiska riktlinjer. 

AKTIVITETER 2016

• Utbildning av medarbetare kring Alimaks uppförandekod 

AKTIVITETER 2017 

• Utbildning av medarbetare och distributörer

Hållbart arbete   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 

För att säkerställa att medarbe-
tare och partners följer Alimaks 
uppförandekod genomförs 
olika utbildningsinsatser för att 
förebygga bristande affärsetik 
såsom till exempel mutor och 
korruption. 
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Medarbetare

Lite fler än hälften av medarbetarna återfinns i Europa, 
strax över 300 i Asien och Stillahavsområdet, och ytter-
ligare ett hundratal arbetar i Nord- och Sydamerika. De 
enskilt största arbetsplatserna är de båda tillverknings-
enheterna i Changshu, Kina och Skellefteå, Sverige. I 
Skellefteå finns cirka 350 medarbetare och i Changshu 
cirka 320. 

Samtliga medarbetare omfattas av Alimaks upp-
förande kod med gemensamma regler vad gäller 
respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och 
tillämpningen av goda affärsetiska principer. Upp-
förandekoden är baserad på UN Global Compacts 
principer och alla medarbetare, distributörer och leve-
rantörer innefattas av koden. 

Sedan verksamheten startade för snart 70 år sedan har 
relationen till kunden varit vägledande inom hela orga-
nisationen.  Alimak har en utarbetad policy för företa-
gets värdegrund som genomsyrar hela organisationen. 
Vägledande är att ”Inom Alimak bör alla agera som ett 
bolag med kundfokus, respekt, ärlighet och entusiasm”. 

Andelen män i företaget uppgår till 87 procent. Alimaks 
globala ledningsgrupp består av 8 procent kvinnor och 
i styrelsen är 25 procent kvinnor. Målet är att över de 
kommande åren öka andelen kvinnor. 

Under året inträffade 21 arbetsplatsolyckor som 
resulterade i mer än 15  dagars frånvaro. Koncernens 
arbetsmiljöarbete är inriktat på förebyggande åtgär-
der och snabb rehabilitering för att undvika längre 
sjukskrivningar. 

Alimaks personal- och rekryteringspolicy betonar jäm-
ställdhet och mångfald. För att attrahera nya medarbe-
tare genomförs olika typer av aktiviteter som mark-
nadsför företagsnamnet och koncernens varumärke. 

Den årliga medarbetarundersökningen ligger till grund 
för handlingsplanen som ska främja ett gott arbets-
klimat och trivsel. Exempelvis genomförs aktiviteter 
som ska utveckla medarbetares kommunikations-
kunnande och förmågan att ge feedback på utfört 
arbete. Aktiviteter har under året genomförts där man 
diskuterar företagets värdegrund och betydelsen av ett 
öppet arbetsklimat. 

För att behålla befintlig personal är arbetsmiljö, utveck-
ling och ledarskap centrala områden. Karriärvägar 
och kompetensutveckling fångas upp och kartläggs i 
samarbete med medarbetare i utvecklingssamtal. 

Alimaks grundare Alvar Lindmark startade Alimak i Skellefteå 1948. Sedan dess har koncernen 
utvecklat sina produkter och erbjudanden och genomfört många förvärv. Alimak är etablerad 
internationellt med nästan 1 200 medarbetare i mer än 90 länder. 

Medarbetare fördelat  
på kön, %

Medarbetare fördelat  
på regioner, %

Medarbetare fördelat på  
arbetsuppgifter, %

A) Europa, 51,6

B) APAC, 39,4

C) Americas, 8,9

A) Män, 87,1

B) Kvinnor, 12,9

A

A

B

C
A) Produktion och 

service, 72

B) Försäljning, 18

C) Administration, 10
A

B

B

C
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Stark kamratskap  
och laganda

Brian Smith, ansvarig för After Sales i Asien och 
Stilla Havsområdet, firade 28 år med Alimak under 
2016. En riktig långvägare. Hur kommer det sig? 
När vi pratar med Brian berättar han, att han tidigt 
i sin karriär upptäckte att Alimak påminde om ett 
familje företag, samma känsla som när han först 
började som lärling hos hans far och dennes 
elinstallationsfirma i Skottland.

Brian påpekar att han verkligen kunnat göra karriär 
och hela tiden funnit nya utmaningar med gott 
stöd från chefer och medarbetare. Brian har haft 
många positioner hos Alimak i Australien, med 
start som elektriker ”på golvet” till bland annat lo-
kalt ansvarig för uthyrning, chef för industriinstal-
lationer och nu ansvarig för After Sales.

Brian berättar om hur han upplever att Alimak 
alltid sätter säkerheten främst och att bolaget är 
bra på att visa medarbetare sin uppskattning för 
ansträngningar och resultat. Bolaget främjar starkt 
kamratskap och laganda vilket är viktigt när man 
arbetar i krävande miljöer och på höga höjder. 
Medarbetare som söker sig till Alimak bör vara an-
svarsfulla, problemlösande och ärliga säger Brian, 
och gärna lojala, positiva och fokuserade också.

De största arbetsplatserna är tillverk-
ningsenheterna i Changshu, Kina med 
cirka 320 medarbetare och Skellefteå i 
Sverige med cirka 350 medarbetare.

Medarbetare   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 
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Alimaks aktie

OMSÄTTNING OCH HANDEL
Aktiens kortnamn är ALIG och ISIN-
koden SE0007158910. 

En handelspost omfattar en aktie. 
Under 2016 omsattes totalt 
8 577 925 miljoner aktier till ett 
värde av 776 273 790 miljoner 
kronor på Nasdaq i Stockholm. 
Genom snittligt antal omsatta aktier 
per handelsdag uppgick till 33 905.  
 I genomsnitt gjordes cirka 223 
avslut per handelsdag.

KURSUTVECKLING
Stängningskursen för Alimak-aktien 
per den 31 december 2016 var 
129,25 kronor vilket motsvarade 
ett börsvärde på cirka 5,6 miljarder 

kronor. Alimak-aktiens aktiekurs 
steg under 2016 med 51,2 procent.

Den högsta slutkursen noterades 
den  30 december till 132,50 kronor 
och den lägsta den 21 januari till 
70,50 kronor. Årets genomsnittliga 
aktiekurs var 87,48 kronor. 

AKTIEKAPITAL
Vid årets slut uppgick Alimaks aktie-
kapital till 867 tusen kronor fördelat 
på 43 326 289 aktier. Samtliga aktier 
ger samma rösträtt och lika del i 
koncernens vinst och kapital.

ÄGARSTRUKTUR
Vid årets slut hade Alimak 4 383 
aktieägare. Den största aktie ägaren 

var Triton med 28,4 procent. De 
tio största ägarna utgjorde cirka 
70 procent av det totala antalet 
aktier och de 100 största ägarna 
 utgjorde cirka 95 procent. Styrel-
sens ledamöter och företagsled-
ningen ägde tillsammans cirka 3,8 
procent. Vid årets utgång uppgick 
andelen svenskt ägande till cirka 
69 procent. Det föreligger inga 
rösträttsbegräns ningar eller bemyn-
diganden till styrelsen beträffande 
utgivande respektive förvärv av 
egna aktier.

UTDELNING
Alimak har som mål att ge en 
utdelning om cirka 50 procent av 
sin nettovinst för den aktuella perio-
den till aktieägarna. Vid beslut om 
utdelning ska hänsyn dock tas till 
koncernens finansiella ställning, 
kassa flöde, förvärvsmöjligheter, 
strategiska överväganden och fram-
tidsutsikter. 

Styrelsens förslag till utdelning för 
beslut vid årsstämma 2017 uppgår 
till 1,60 kronor per aktie. Förslaget 
är baserat på att 54 157 861 aktier 
berättigar till utdelning, vilket  
förutsätter att den under 2017 
genomförda nyemissionen blivit 
fullt registrerad i tid till avstäm-
ningsdagen den 15 maj 2017.
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Alimaks aktie noterades i juni 2015 och handlas på Mid Cap-listan 
på Nasdaq i Stockholm. Börsvärdet uppgick vid årets slut till cirka 
5,6 miljarder kronor. 

 Aktien (kr)        Nasdaq Stockholm Industrial Goods & Services GI (kr) Omsatt antal aktier i 1 000-tal   

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0



45Aktien   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 

Största aktieägare 2016-12-31
Ägare Antal aktier Andel av kapital,% Andel av röster,%

Triton 12 298 486 28,4 28,4

Lannebo Fonder 5 982 972 13,8 13,8

Swedbank Robur Fonder 3 175 936 7,3 7,3

York Capital Management LLC 2 435 516 5,6 5,6

Handelsbanken Fonder 2 315 000 5,3 5,3

Lazard 2 292 622 5,3 5,3

Peder Pråhl 1 589 730 3,7 3,7

Desjardins Global Asset Management Inc 783 527 1,8 1,8

SEB Fonder inkl. Lux 761 011 1,8 1,8

AFA Försäkring 711 986 1,7 1,6

Totalt aktieinnehav – 10 största 32 346 786 74,7 74,7 

Övriga aktieägare  10 979 503    25,3 25,3 

Totalt antal aktier  43 326 289    100,0 100,0 

Aktiefördelning

Innehav
Antal  

aktie ägare
Antal  
aktier

Innehav, 
%

Röster, 
%

Marknadsvärde  
(kSEK)

1 – 500 3 483 467 745 1,1 1,1  60 456    

501 – 1 000 421 354 798 0,8 0,8  45 858    

1 001 – 5 000 310 697 191 1,6 1,6  90 112    

5 001 – 10 000 38 315 895 0,7 0,7  40 829    

10 001 – 15 000 14 160 381 0,4 0,4  20 729    

15 001 – 20 000 9 152 556 0,4 0,4  19 718    

20 001 – 101 41 177 723 95,0 95,0  5 322 221    

Summa 2016-12-31 4 376 43 326 289 100,0 100,0  5 599 923    

Aktieägare per område

Antal  
aktie ägare

Aktie- 
ägare, 

%
Innehav, 

antal
Innehav, 

%
Röster, 

antal
Röster, 

%

Marknads-
värde  

(kSEK)

Sverigeboende 4102 94 29 868 047 68,9 29 868 047 68,9 3 860 445

Övriga Norden 93 2 875 130 2,0 875 130 2,0 113 110

Övriga Europa 
(exkl Sverige och Norden) 136 3 7 116 930 16,4 7 116 930 16,4 919 863

USA 35 1 5 373 335 12,4 5 373 335 12,4 694 503

Övriga världen 10 0 92 847 0,2 92 847 0,2 12 000

Summa 2016-12-31 4 376 100,0 43 326 289 100,0 43 326 289 100,0  5 599 923    
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Bolagsstyrningsrapport

Alimak styrs och kontrolleras utifrån ett bolagsstyr-
ningssystem som omfattar ett antal principer, policyer, 
riktlinjer, strukturer och processer som beskrivs i 
denna rapport. Bolagsstyrningen syftar till att säker-
ställa ett värdeskapande och effektivt beslutsfattande 
med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan Alimaks 
ägare, styrelse, bolagsledning och övriga anställda.

Bolagsstyrningen är baserad på aktiebolagslagen, 
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk 
kod för bolagsstyrning (”Koden”), EU:s marknadsmiss-
bruksförordning (”MAR”) samt andra relevanta lagar, 
förordningar och regler.

AKTIEÄGARE
Alimaks aktiekapital uppgick per den 31 december 
2016 till 866 525,78 kronor och antalet aktier till  
43 326 289. Varje aktie har en röst vid omröstning på 
bolagsstämma. Per den 31 december 2016 hade  
Alimak enligt aktieboken cirka 4 380 aktieägare. Triton 
Advisors var största ägare med cirka 28,4 procent av 
aktiekapitalet och Lannebo Fonder andra största ägare 
med 13,6 procent av aktiekapitalet. Vid årets slut var 
andelen utländska aktieägare cirka 31 procent.

Det föreligger inga begränsningar i hur många röster 
varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Styrelsen känner inte till några aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan aktieägare i Alimak. 

BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets 
högsta beslutsfattande organ. Utöver årsstämman kan 
extra bolagsstämmor sammankallas. Bolagets års-
stämmor hålls i Stockholm i Sverige, före juni månads 
utgång varje kalenderår. På bolagsstämman utövar 
aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel 
avseende fastställelse av resultat- och balansräkningar, 

disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val 
av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till 
styrelsen och revisorerna samt andra frågor i enlighet 
med aktiebolagslagen, bolagsordningen och Koden. 

Stämman har inte lämnat några bemyndiganden till 
styrelsen att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva 
egna aktier.

Årsstämma 2017
Alimaks årsstämma kommer att hållas i Stockholm 
den 11 maj 2017. Rätt att delta på stämman har den 
som är införd som aktieägare i den av Euroclear  
Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fem varda-
gar före stämman, och som senast det datum som 
anges i kallelsen till stämman har meddelat bolaget 
sin avsikt att delta. Mer information om årsstämman 
finns på alimakgroup.com.

VALBEREDNING
Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning vars 
uppgift är att lämna förslag till ordförande vid års-
stämman. Valberedningen lämnar även förslag till 
styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor, 
styrelsearvode för varje styrelseledamot, revisors-
arvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag 
till ändringar i instruktionen för valberedningen. 
Vid årsstämman den 11 maj 2016 beslutades att 
valberedningen inför årsstämman 2017 ska utgöras 
av representanter för de fyra röstmässigt största 
aktieägarna i enlighet med den av Euroclear förda 
aktieboken per 31 augusti 2016, tillsammans med 
styrelsens ordförande. Den ledamot som företräder 
den röstmässigt största aktieägaren ska utses till 
ordförande i valberedningen.

Bolagsordningen innehåller inga bolagsspecifika  
bestämmelser om tillsättande och entledigande av  

Alimak Group har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Alimak-
koncernen med dotterbolag i 17 länder. Alimak har cirka 1 200 medarbetare 
globalt och har via egna bolag och distributörer försäljning i över 90 länder. 
Alimak är ett publikt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
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styrelseledamöter samt om ändring av bolagsord-
ningen.

Valberedning inför årsstämma 2017
Inför årsstämman 2017 utgörs valberedningen av 
Roger Hagborg, ordförande (Triton), Johan Lannebo 
(Lannebo Fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur  
Fonder), Fraser Maingay (York Capital Management) 
och Anders Thelin, Alimaks styrelseordförande. Valbe-
redningen har haft fyra möten inför årsstämman 2017.

Valberedningen har under året intervjuat samtliga 
 styrelseledamöter samt genom styrelsens ordförande 
tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete, 
bolagets utvecklingsskede och övriga förhållanden. 
Valberedningen har beaktat de krav som bör ställas på 
styrelsens ledamöter gällande bland annat oberoende 
och antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot 
har.  Särskild tonvikt har lagts på kraven på styrelsens 
mångfald och kravet på att sträva efter en jämn köns-
fördelning.

STYRELSE
Styrelsens uppgifter regleras främst i aktiebolags- 
lagen och Koden. Därutöver regleras styrelsens  
arbete i en av styrelsen årligen fastställd arbetsord-
ning. Arbetsordningen för styrelsen reglerar arbets- 
och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamö-
ter, vd och utskott. Vidare styrs arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och den verkställande direktören av 
instruktioner för verkställande direktören som sty-
relsen antar årligen. Instruktionerna för den verkstäl-
lande direktören innehåller även instruktioner för eko-
nomisk rapportering. Styrelsens uppgifter innefattar 
fastställande av strategier, affärsplaner, budget, del-
årsrapporter, årsbokslut och årsredovisningar samt 
antagande av instruktioner, policys och rikt linjer. 
Styrelsen ska också följa den ekonomiska utveck-

lingen och säkerställa kvaliteten på den ekonomiska 
rapporteringen och internkontrollen, samt utvärdera 
verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och 
riktlinjer. Slutligen beslutar styrelsen om  betydande 
investeringar och förändringar i koncernens organisa-
tion och verksamhet.

Styrelseordföranden är ansvarig för arbetet i styrel-
sen och för att tillse att styrelsens arbete utförs 
effektivt och för att styrelsen utför sina arbetsförplik-
telser. Styrelseordföranden ska genom regelbundna 
kontakter med verkställande direktören följa bolagets 
utveckling. Styrelseordföranden leder styrelsemöten, 
men framtagande av dagordning och förberedelse för 
dessa sker i samråd med den verkställande direktören. 
Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrel-
sen varje år utvärderar sitt arbete och för att styrelse-
ledamöterna fortlöpande får den information som 
krävs för att utföra sitt arbete. Styrelseordföranden 
företräder bolaget gentemot dess aktieägare.

Styrelsens sammansättning
Alimaks styrelse består av sex bolagsstämmovalda 
styrelseledamöter och två arbetstagarrepresentanter. 
Inga suppleanter är utsedda att ingå i styrelsen.

Vid årsstämman den 11 maj 2016 valdes Anders  
Thelin, Carl Johan Falkenberg, Anders Jonsson,   
Eva Lindqvist, Joakim Rosengren och Helena  
Nordman-Knutson. De fackliga organisationerna 
har utsett Greger Larsson och Örjan Fredriksson. 
 Styrelseledamöterna presenteras närmare på   
sidorna 54–55.

Styrelsens oberoende 
Enligt Koden ska mer än hälften av styrelseledamö-
terna vilka utsetts av bolagsstämman vara oberoende i 
förhållande till koncernen och bolagsledningen. Minst 

Alimaks bolagsstyrning syftar till 
att säkerställa ett värdeskapande 
och effektivt beslutsfattande med 
tydlig roll- och ansvarsfördelning 
mellan Alimaks ägare, styrelse,  
bolagsledning och övriga anställda.
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Namn Födelseår
Ledamot  

sedan Befattning

Oberoende  
i förhållande  

till koncernen

Oberoende i 
förhållande 

till större  
aktieägare

Närvaro på 
styrelse-

möten 2016

Anders Thelin 1950 2015 Ordförande Ja Ja 15/15

Carl Johan Falkenberg 1975 2009 Styrelseledamot Ja Nej 14/15

Göran Gezelius1 1950 2009 Styrelseledamot Ja Ja 5/5

Anders Jonsson 1950 2011 Styrelseledamot Ja Nej 15/15

Eva Lindqvist 1958 2015 Styrelseledamot Ja Ja 13/15

Helena Nordman-Knutson2 1964 2016 Styrelseledamot Ja Ja 9/10

Joakim Rosengren 1960 2008 Styrelseledamot Ja Ja 14/15

Örjan Frediksson3 1968 2016 Styrelseledamot – Ja 15/15

Greger Larsson3 1959 2009 Styrelseledamot – Ja 10/15

Namn
Grund-  
arvode

Revisions- 
utskott

Ersättnings- 
 utskott Summa

Anders Thelin 600 000 – 75 000    675 000

Carl Johan Falkenberg 300 000 70 000 – 370 000

Göran Gezelius1 112 500 37 500 – 150 000

Anders Jonsson 300 000 – 50 000 350 000

Eva Lindqvist 300 000 70 000 50 000 420 000

Helena Nordman-Knutson2 187 500 62 500 – 250 000

Joakim Rosengren 300 000 100 000 – 400 000

Örjan Fredriksson3 – – – –

Greger Larsson3 – – – –

Summa 2 100 000 340 000 175 000 2 615 000
1) Avgick som styrelseledamot i samband med årsstämman den 11 maj 2016
2) Valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 11 maj 2016
3) Arbetstagarrepresentant

två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhål-
lande till bolaget och bolagsledningen ska även vara 
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

För att avgöra en ledamots oberoende ska i varje en-
skilt fall göras en samlad bedömning av styrelseleda-
motens förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna 

i bolaget är anställd av bolaget eller annat bolag i 
koncernen. Samtliga stämmovalda styrelseledamöter 
bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Vid bedömningen av om en styrelse-
ledamot är oberoende i förhållande till en större 
aktieägare ska omfattningen av styrelseledamotens 
direkta och indirekta relation till den större aktieägaren 

ARVODEN KOSTNADSFÖRDA UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2016
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beaktas. En styrelseledamot anses inte vara oberoende 
i förhållande till bolagets större aktieägare om han eller 
hon är anställd eller styrelseledamot i ett bolag som 
är större aktieägare. Fyra styrelseledamöter som valts 
av årsstämman är oberoende även i förhållande till 
bolagets större aktieägare. Därmed uppfyller bolaget 
Kodens krav på styrelsens oberoende i förhållande   
till bolaget, bolagsledningen och bolagets större  
aktieägare.

I tabellen till vänster anges styrelseledamöterna med 
uppgift om födelseår, året för initialt inval i styrelsen, 
befattning, huruvida de anses vara oberoende gent-
emot bolaget, bolagsledningen och större aktieägare 
såsom detta definieras i Koden.

Styrelsens arbete under året
Under 2016 sammanträdde styrelsen femton gånger.  
Nuvarande styrelse utsågs av årsstämman som hölls 
den 11 maj 2016 och har under året sammanträtt tio 
gånger. Styrelsen har under verksamhetsåret förutom 
att fastställa finansiella rapporter, behandlat frågor 
avseende strategisk inriktning, budget, affärsplan, 
revision, investeringar, incitamentsprogram, succes-
sionsplanering, miljö, hälsa, försäkringsskydd, intern 
kontroll och säkerhet samt frågor kopplade till förvärvs-
agendan. Under 2016 har styrelsen besökt Alimaks 
fabriker i Skellefteå, Sverige och i Changshu, utanför 
Shanghai i Kina.

Ersättning till styrelsen
På årsstämman den 11 maj 2016 beslutades att arvode 
skulle utgå till styrelsens ordförande med 600 000 
kronor och till övriga bolagsstämmovalda styrelseleda-
möter med 300 000 kronor. Vidare beslutades att 
arvode skulle utgå med 100 000 kronor till ordföranden 
för revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga med-
lemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersätt-

ningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till 
övriga medlemmar i ersättningsutskottet. För närmare 
upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter 
hänvisas till not 5.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ledamöter och arbete utvärderas årligen på 
ett systematiskt och strukturerat sätt för att säkerställa 
kvaliteten på styrelsens arbete och kartlägga eventuella 
ytterligare behov av kompetens och erfarenhet. Styrel-
sens ordförande leder utvärderingen som diskuteras 
gemensamt i styrelsen och också presenteras för 
valberedningen.

Styrelsens utskott
Utskottens primära uppgift är att bereda ärenden som 
föredras styrelsen för beslut. Arbetsuppgifter och 
instruktion för respektive utskott fastställs årligen av 
styrelsen.

Revisionsutskott
Alimaks revisionsutskott ska enligt styrelsens arbets-
ordning bestå av minst tre ledamöter. Enligt aktiebo-
lagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara 
anställda av koncernen och minst en ledamot ska ha 
redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisionsutskottet har tre ledamöter; Helena Nordman-
Knutson (ordförande), Carl Johan Falkenberg och Eva 
Lindqvist.

Revisionsutskottet är ett organ inom styrelsen som 
hanterar frågor rörande riskbedömning, intern kontroll, 
finansiell rapportering och revision. Dess huvudsakliga 
uppgift är att tillse att principerna för finansiell rappor-
tering och intern kontroll följs och att bolaget har lämp-
liga relationer till sina revisorer. Utskottet ska identifie-
ra och övervaka hanteringen av viktiga revisionsfrågor 
och diskutera dem med bolagets revisorer. Utskottet 

 ”2016 blev ett starkt år, trots utmanande marknadsförutsätt-
ningar. Ledningen har med stor framgång omsatt företagets 
strategi i handling och det är tillfredsställande att se hur de två 
förvärven och vidareutvecklingen av produktportföljen genom-
förts. Vi har goda förutsättningar för lönsam tillväxt.”

Anders Thelin, styrelseordförande
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ska granska processerna för övervakning av de ovan 
nämna områdena och bilda sig en uppfattning om 
bolaget tillämpar reglerna för finansiell rapportering på 
ett konsekvent och rättvisandesätt, samt i enlighet med 
relevanta regler och rutiner.

Revisionsutskottet ska också bilda sig en uppfatt-
ning om risksituationen i bolaget och bedöma om de 
tillämpade rutinerna för internkontroll och styrning 
är ändamålsenliga och effektiva samt bedöma om 
bolagets rapportering i årsredovisningen om risker och 
hantering av risker är korrekt och tillräcklig. Därutöver 
ska revisionsutskottet tillse att revisorn är opartisk och 
självständig och tillsammans med revisorn planera det 
årliga revisionsarbetet och tillse att revisionen genom-
förs i samband därmed. Revisionsutskottet ska också 
bistå vid framtagande av förslag till årsstämman om 
val av revisor.

Ersättningsutskott
Alimaks ersättningsutskott ska enligt styrelsens arbets-
ordning bestå av minst tre ledamöter.

Ersättningsutskottet har tre ledamöter; Anders Thelin 
(ordförande), Eva Lindqvist och Anders Jonsson.

Ersättningsutskottets uppgift är förbereda frågor avse-
ende ersättning och andra anställningsvillkor för den 
verkställande direktören och bolagets övriga ledande 
befattningshavare. Arbetet innefattar att förbereda 
förslag på riktlinjer för anställningsvillkor, såsom 
bland annat ersättning, förhållandet mellan resultat 
och kompensation och huvudsakliga villkor för incita-
mentsprogram, samt att bereda förslag till individuella 
kompensationspaket för verkställande direktören och 
andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet 
beslutar vidare om riktlinjer för ersättning och incita-
mentsprogram för vissa ledande befattningshavare 

som rapporterar direkt till den verkställande direktören, 
samt beslutar om utfallet av dessa program. Ersätt-
ningsutskottet ska vidare övervaka och utvärdera hur 
bolaget följer riktlinjer om ersättning till ledande befatt-
ningshavare som har antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ansvarar också för att bistå 
 styrelsen med dess årliga översyn av ledande befatt-
ningshavare, inklusive den verkställande direktören, 
och för att utvärdera den verkställande direktörens 
 successionsplanering för ledande befattningshavare.

EXTERN REVISOR
På årsstämman den 11 maj 2016 valdes Ernst & Young 
AB (”EY”) till Alimaks externa revisor fram till och med 
årsstämman 2017. EY har utsett Rickard Andersson till 
huvudansvarig revisor. Revisorn närvarar på minst ett 
styrelsemöte per år där revisorn går igenom revisio-
nen för året och diskuterar denna med styrelsen, utan 
närvaro av den verkställande direktören eller någon 
medlem av bolagsledningen. Under det senaste 
räkenskapsåret har EY, utöver sitt revisionsarbete, 
gett  bolaget skatterådgivning och annan rådgivning. 
 Revisorn erhåller ersättning för sitt arbete i enlighet 
med beslut av årsstämman. Under 2016 uppgick den 
totala ersättningen till bolagets revisor till cirka    
6 miljoner kronor.

ORGANISATION OCH OPERATIV LEDNING
Alimak-koncernen är organiserad i fyra affärsom-
råden; Construction Equipment, Industrial Equipment, 
Rental samt After Sales. Affärsområdescheferna, som 
ansvarar för affärsverksamheten inom respektive 
område, rapporterar direkt till verkställande direktören 
för  Alimak. Affärsområdena är organiserade i regio-
ner med regionchefer som rapporterar till respektive 
affärsområdeschef. Cheferna för koncernens 17 dot-
terbolag rapporterar till verkställande direktören för 

Alimak arbetar med ett program 
för riskhantering som är en 
integrerad del av den operativa 
och strategiska styrningen av 
koncernen. Verksamheten utgår 
från ett ramverk för styrning som 
består av uppförandekod, policys 
och riktlinjer.

Bolagsstyrningsrapport   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 
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Alimak.   För mer information om Alimak-koncernens 
affärs områden och verksamhet, se alimakgroup.com.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Alimaks bolagsledning bestod under 2016 av Tormod 
Gunleiksrud, verkställande direktör och koncernchef, 
Stefan Rinaldo, finanschef och sedan den 3 maj 2016 
operativ chef, Per Ekstedt, finanschef, Fredrik Betts, 
affärsområdeschef Construction Equipment, Mark F 
Noble, chef för affärsenheten General Industry inom 
affärsområdet Industrial Equipment, Frank Klessens, 
produktutvecklingschef, Jose Olguin, chef för affärsen-
heten Oil & Gas inom affärsområdet Industrial Equip-
ment, Michael Pagendam, affärsområdeschef After 
Sales, Alexander Pantchev, inköpschef, Rolf Persson, 
chef för tillverkning samt verkställande direktör för 
Alimak Hek AB, Henrik Teiwik, affärsområdeschef för 
Rental och affärsutvecklingschef, samt Sofia Wretman, 
chef för kommunikation och IR.

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen 
och sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och den verkställande direktören anges i sty-
relsens instruktioner för den verkställande direktören. 
Den verkställande direktören ansvarar också för att 
upprätta rapporter och sammanställa information inför 
styrelsemöten och även för föredragande av materialet 
på styrelsemötena.

Den verkställande direktören är ansvarig för den 
finansiella rapporteringen i bolaget och måste se till 
att styrelsen erhåller adekvat information för att denna 
ska kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

Den verkställande direktören ska löpande bevaka och 
regelbundet rapportera till styrelsen om utvecklingen 

av bolagets verksamhet, utvecklingen av försäljningen, 
bolagets resultat och finansiella ställning, likviditet, 
viktiga affärshändelser samt alla andra händelser, 
omständigheter eller förhållanden som kan antas vara 
av betydelse.

Den verkställande direktören och övriga ledande  
befattningshavare presenteras på sidorna 56–57.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen lägga fram 
förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande 
direktören och andra ledande befattningshavare på 
årsstämman. Frågor om ersättning till verkställande 
direktören ska beredas av ersättningsutskottet och 
beslutas av styrelsen. Frågor om ersättning till övriga 
ledande befattningshavare ska, efter förslag från den 
verkställande direktören, beredas och beslutas av 
 ersättningsutskottet. För mer information om förslag 
till riktlinjer för ersättning till ledande befattningsha-
vare samt ersättningar under 2016 se sidorna 62–63 
samt not 5.

INSIDER- OCH INFORMATIONSPOLICY
Bolaget har upprättat policydokument i syfte att infor-
mera anställda och andra berörda inom Alimak och 
bolaget om de tillämpliga reglerna och föreskrifterna 
för bolagets informationsgivning och de särskilda krav 
som gäller för personer aktiva inom ett noterat bolag, 
till exempel när det gäller kurspåverkande information. 
I detta sammanhang har bolaget också skapat rutiner 
för hantering av spridning av information som inte 
har offentliggjorts. Dessa rutiner har uppdaterats i och 
med MAR.

INTERN KONTROLL ÖVER FINANSIELL  
RAPPORTERING
Alimak arbetar med ett program för riskhantering som 



52

är en integrerad del av den operativa och strategiska 
styrningen av bolaget. Verksamheten utgår från ett 
ramverk för styrning som består av uppförandekod, 
 policys och riktlinjer som reglerar styrningen av 
Alimak. Styrelsen och den verkställande direktören är 
ytterst ansvariga för att säkerställa att interna kontroller 
är utvecklade, kommunicerade till och förstådda, av de 
av bolagets anställda som ansvarar för de individuella 
kontrollrutinerna, samt att kontrollrutinerna övervakas, 
verkställs, uppdateras och underhålls. Chefer på varje 
nivå är ansvariga för att säkerställa att interna kontrol-
ler är upprättade inom deras egna verksamhetsområ-
den och att dessa kontroller fyller sitt syfte.

På koncernnivå ansvarar den verkställande direktören, 
affärsområdeschefer, produktionschefen, verkställande 
direktör för respektive lokalt bolag och koncernens 
finanschef tillsammans med koncernens ekonomifunk-
tion för att en erforderlig kontroll säkerställs och att 
uppföljning sker. Den interna kontrollen inbegriper 
kontroll över koncernen och koncernens organisa-
tion, rutiner och uppföljningsåtgärder. Syftet är att 
säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell 
rapportering sker, att bolaget och bolagets finansiella 
rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag 
och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga 
krav följs.

Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka 
efterlevnaden av bolaget och bolagets policyer, prin-
ciper och instruktioner. Därutöver bevakas skyddet av 
bolagets tillgångar samt att bolagets resurser utnyttjas 
på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker 
internkontroll genom uppföljning av implementerade 
informations- och affärssystem samt genom analys av 
risker. Bolagets externa revisorer används även för att 
bekräfta grundläggande kontroller hänförliga till firma-

teckningsrätter samt för särskilda granskningsprojekt 
från fall till fall.

Styrelsen har gjort bedömningen att Alimak, utöver 
 befintliga processer och funktioner för intern styr-
ning och kontroll, för närvarande inte har behov av att 
införa en separat internrevisionsfunktion. Uppföljning 
utförs av styrelse samt bolagsledning och kontroll-
nivån bedöms uppfylla koncernens behov. En årlig 
bedömning görs huruvida en internrevisionsfunktion 
anses nödvändig för att bibehålla god intern kontroll.

UPPFÖLJNING AV UPPFÖRANDEKOD
Alimak-koncernens hållbarhetsarbete tar sin utgångs-
punkt från de risker och möjligheter som identifierats 
inom hållbarhetsområdet, däribland uppföljningen av 
bolagets uppförandekod som bygger på UN Global 
Compacts tio principer inom områdena socialt ansvar, 
miljö och affärsetik. Styrelsen antar bolagets policys, 
däribland uppförandekoden, och bolagsledningen slår 
fast hållbarhetsmål och indikatorer. Uppförandekod 
implementeras regelbundet genom information och 
utbildning till anställda inom bolaget.

Ansvaret för att implementera och följa upp upp-
förandekoden åligger verkställande direktören och 
övriga i bolagsledningen. Den praktiska implemente-
ringen av uppförandekoden har under året delegerats 
till koncernens inköpsorganisation, produktionsorga-
nisation samt försäljnings- och serviceorganisation 
och följs upp av bolagsledningen årligen och avrap-
porteras till styrelsen. För mer information om Alimaks 
hållbarhetsarbete, se sidorna 36-41.

 Styrelsen Stockholm den 7 april 2017

Bolagsstyrningsrapport   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 
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Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Alimak Group AB, org.nr 556714-1857

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2016 på sidorna 46–52 och för att den 
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på 
denna läsning och vår kunskap om koncernen och 
koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra 
uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genom-
gång av bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, 
och att dess lagstadgade information är förenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 10 april 2017

Ernst & Young AB

Rickard Andersson

Auktoriserad revisor
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ANDERS THELIN 

Styrelseordförande sedan 2015
Oberoende styrelseledamot 
Född 1950 
Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik,  
Uppsala universitet. 
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseord
förande i Logstor A/S.
Utvalda tidigare befattningar: Medlem 
koncernledningen Sandvik AB, vd Sandvik 
Coromant, vd Sandvik Tooling, vd Sandvik 
Venture. Styrelseledamot Haldex AB och 
Seco Tools AB. 
Utskott: Ordförande i ersättningsutskottet.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 118 866

CARL JOHAN FALKENBERG 

Styrelsemedlem sedan 2010
Beroende styrelseledamot
Född 1975
Investeringsrådgivare Triton Advisers
Utbildning: Magisterexamen  
företagsekonomi, Stockholms universitet.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseleda
mot Kährs, Assemblin och Infratek. 
Utvalda tidigare befattningar: M&A  
Project Manager ABB, Zürich, Associate 
Credit Suisse, London.
Utskott: Ledamot i revisionsutskottet.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 141 438

ANDERS JONSSON 

Styrelsemedlem sedan 2011
Beroende styrelseledamot
Född 1950
Industriell rådgivare Triton Private Equity
Utbildning: Civilingenjör Linköpings  
tekniska högskola. Företagsledning  
Handelshögskolan IFL, Stockholm.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordfö
rande i Talis GmbH, vice styrelseordförande 
i Svensk Schweiziska handelskammaren i 
Zürich, styrelseledamot i Logstor A/S.
Utvalda tidigare befattningar: 
Divisionschef ABB Robotics och medlem av 
ABB koncernledning, Zürich, chef för ABB:s 
Automation Segment, Kina, globala  
chefsbefattningar inom ABB. 
Utskott: Ledamot i ersättningsutskottet.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 390 402

EVA LINDQVIST 

Styrelsemedlem sedan 2015
Oberoende styrelseledamot
Född 1958
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings  
tekniska högskola. MBA civilekonom,  
Melbourne University.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelse 
ledamot Assa Abloy AB, Bodycote,  
Caverion Oy, ComHem AB och Sweco AB.
Utvalda tidigare befattningar: Vd  
Xelerated Holding AB, vd TeliaSonera Inter
national Carrier, senior vice vd Telia Equity. 
Utskott: Ledamot i revisionsutskottet  
och ersättningsutskottet.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 10 791

Styrelse
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HELENA NORDMAN-
KNUTSON

Styrelsemedlem sedan 2016
Oberoende styrelseledamot
Född 1964
Senior Director Hallvarsson &  
Halvarsson
Utbildning: Pol mag Helsingfors  
universitet. Ek mag, Svenska  
Handelshögskolan, Helsingfors.
Aktuella styrelseuppdrag:  
Styrelseledamot Rejlers, CLX Com
munications och Bygga Bostäder.
Utvalda tidigare befattningar: 
Finansanalytiker Enskilda Securities, 
Orkla Securities och Öhman  
Fondkommission.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 100

JOAKIM ROSENGREN 

Styrelsemedlem sedan 2008
Oberoende styrelseledamot
Född 1960
Koncernchef och vd DeLaval  
International AB
Utbildning: Civilekonom  
företagsekonomi, Handelshögskolan, 
Stockholm.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelse
ledamot, DeLaval International AB, 
DeLaval Holding AB och DeLaval 
Hamra Gård.
Utvalda tidigare befattningar:Vd 
Tetra Pak Nordic och Tetra Pak Packa
ging Material. Olika befattningar Tetra 
Pak koncernen.
Aktieinnehav eget och  
närstående*:141 438

ÖRJAN FREDRIKSSON 

Styrelseledamot sedan 2016
Arbetstagarrepresentant
Född 1968
Utsedd av: IF Metall
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 0

GREGER LARSSON 

 
Styrelseledamot sedan 2009
Arbetstagarrepresentant
Född 1959
Utsedd av: PTK
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 0

Göran Gezelius, styrelseledamot 
och ordförande i revisionsutskottet 
entledigades och ersattes av Helena 
NordmanKnutson vid årsstämman 
den 11 maj 2016.

* Aktieinnehav per 161230
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TORMOD GUNLEIKSRUD

Vd och koncernchef
Född 1960. Tillträdde 2012
Utbildning: Ingenjör, Sofienberg 
Technical School, Oslo.
Utvalda tidigare befattningar: 
Chef Operational Excellence Robo
tics Business Unit, ABB Schweiz, 
regional divisionschef Nordasien och 
Kina, olika ledande befattningar ABB 
Robotics, Process Automation och 
Olja och gas sedan 1984. 
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 406 000

FRANK KLESSENS

Produktchef
Född 1964. Tillträdde 1994
Utbildning:  Examen ekonomi och IT, 
Hogeschool Zuid, DJ Heerlen.
Utvalda tidigare befattningar: 
Affärs områdeschef Alimak Hek 
Group, ekonomichef Hek International 
Group, revisionsansvarig, EY.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 130 588

STEFAN RINALDO

Vice vd
Född 1963. Tillträdde 2007
Utbildning: Kandidatexamen före
tagsekonomi, Karlstad universitet.
Utvalda tidigare befattningar:  CFO 
Alimak Group AB, Senior Vice Presi
dent, Business Development & Ope
rational Control, Alimak Hek Group 
AB, Executive Vice President, Global 
Operations & Customer Service 
HVDC, ABB Power Systems, affärs
områdescontroller, Power Systems, 
ABB Ltd, Schweiz. 
Aktieinnehav eget och  
närstående*:  266 000

PER EKSTEDT

Finanschef
Född 1964. Tillträdde 2016
Utbildning: Fil. kand. ekonomi, Umeå 
universitet.
Utvalda tidigare befattningar: 
Finanschef Mycronic, finanschef, 
Selecta, finanschef Group4  
Securicor och finanschef Siemens 
Business Services.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 0

MARK F NOBLE

Chef affärsenheten General Industry, 
inom Industrial Equipment 
Född 1951.Tillträdde 2015
Utbildning: Kandidatexamen 
i  Engelska, Allegheny College, 
 Meadville PA.
Utvalda tidigare befattningar:  
Global chef After Sales Services 
Schindler Management, Schweiz. 
VP Sales & Marketing Asia Pacific 
Schindler Management, Hong Kong. 
vd Schindler Elevator, Shanghai. 
Aktieinnehav eget och närstående*:0

FREDRIK BETTS

Affärsområdeschef Construction 
Equipment
Född 1975. Tillträdde 2014
Utbildning: Fil.kand.  företagsekonomi, 
Thames Valley University London.
Utvalda tidigare befattningar: 
Global försäljningschef ABB Robotics 
Service, ABB UK Ltd, London, med
lem ledningsgruppen ABB Robotics 
Service, regional försäljningschef ABB 
Robotics Sydostasien, ABB Malaysia.
Aktieinnehav eget och  
närstående*:  30 020

Ledning
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JOSÉ OLGUIN

Chef affärsenheten Oil & Gas,  
inom Industrial Equipment 
Född 1952. Tillträdde 1983
Utbildning: Kandidatexamen  
civil ingenjör, University of Mexico.
Utvalda tidigare befattningar:  
Affärsområdeschef Construction 
Alimak Hek Group samt flera ledande 
befattningar inom Alimak koncernen, 
VP Business Development Champion 
Elevators, koncernchef och vd, Brokk 
Inc. USA.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 135 617 

ALEXANDER PANTCHEV

Inköpschef
Född 1980. Tillträdde 2014
Utbildning: Kandidatexamen bank 
och juridik, London Metropolitan 
University.
Utvalda tidigare befattningar:   
Strategisk inköpschef, ABB AB  
Robotics, chef produktionslinjen,  
ABB  LV Motors,strategiskt inköp, 
ABB AB Robotics. 
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 1136

ROLF J PERSSON

Chef för tillverkning
Född 1965. Tillträdde 2007
Utbildning: Civilingenjör, Luleå 
 tekniska universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Vd 
Franke Futurum AB, teknisk chef Volvo 
Lastvagnar, chef kvalitetssäkring och 
leverantörskvalitet Volvo Lastvagnar.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 200 000

MICHAEL PAGENDAM

Affärsområdeschef After Sales
Född 1966. Tillträdde 2005
Utbildning: Kandidatexamen  
företagsledning inriktning  
marknads föring och försäljning.
Utvalda tidigare befattningar: 
Affärsutvecklingschef Volvo Truck and 
Bus Southern England Ltd UK, chef 
eftermarknadstjänster Volvo Truck 
Corporation, Singapore, olika chefs
befattningar Volvo Storbritannien.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 236 875

HENRIK TEIWIK

Affärsområdeschef Rental och  
affärsutvecklingschef
Född 1980. Tillträdde 2013
Utbildning: Examen företagseko
nomi, Handelshögskolan, Stockholm.
Utvalda tidigare befattningar:  
Associate Principal McKinsey & 
Company med inriktning Corporate 
Finance & Strategy.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 79 366

SOFIA WRETMAN

Kommunikations och IRchef
Född 1977. Tillträdde 2016
Utbildning: Pol. Mag., Stockholms 
universitet.
Utvalda tidigare befattningar: 
Senior konsult Hallvarsson &  
Halvarsson, kommunikationsansvarig 
SAS  Institute.
Aktieinnehav eget och  
närstående*: 0

* Aktieinnehav per 161230
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manent installerade lösningar för fasadunderhåll. Köpeskillingen 
(enterprise value) uppgick till 120 MAUD (cirka 819 MSEK). 
Förvärvet har slutförts den 28 februari 2017 och finansieras i 
huvudsak genom en utökning av Alimak Groups befintliga kredit-
facilitet med 750 MSEK.

Genom förvärvet stärker och breddar Alimak Group sin befint-
liga produktportfölj och möjliggör expansion till en angränsande 
global nischmarknad inom vertikala transportlösningar med god 
underliggande tillväxt. Förvärvet möjliggör skalfördelar och syner-
gier inom inköp och produktion och skapar affärsmöjligheter, inklu-
sive fortsatt utveckling av eftermarknadsaffären. Omsättningen för 
Facade Access för kalenderåret 2016 uppgick till cirka 1 044 MSEK 
(proforma). 

Den 5 december 2016 tecknade Alimak Group avtal om förvärv 
av Avanti Wind Systems, marknadsledande inom vertikala trans-
portlösningar för vindkraftverkstorn för en köpeskilling (enterprise 
value) om 91 MEUR (cirka 810 MSEK). Förvärvet har slutförts den 
30 januari 2017 och finansieras initialt genom ett brygglån på 800 
MSEK, avsett att återbetalas genom en pågående nyemission av 
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Alimak Group 
AB om totalt 791 MSEK före emissionskostnader, se vidare under 
avsnittet Händelser efter räkenskapsårets utgång.

Förvärvet av Avanti Wind Systems breddar och diversifierar 
Alimak Groups produktportfölj och möjliggör expansion till ett väx-
ande område inom förnybar energi. Avanti grundades 1885 och 
har idag fler än 30 000 servicehissar installerade globalt. Avantis 
omsättning för 2016 var 97 MEUR (cirka 918 MSEK) och bolaget 
är verksamt globalt med sex stycken produktionsanläggningar i 
Danmark, Spanien, Kina, USA och Brasilien.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Flerårsöversikt

kSEK 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 2 048 608 2 036 291 1 742 476 1 517 145

Rörelseresultat 306 811 296 208 287 656 267 260

Resultat efter finansnetto 281 398 198 281 91 725 118 934

Årets resultat 193 990 135 022 46 499 79 028

Balansomslutning 3 276 221 3 359 585 3 253 970 2 733 827

Soliditet *,% 67 61 27 25

Medelantal anställda 1 171 1 077 996 865

*Justerat eget kapital / balansomslutning

I maj 2014 förvärvades Heis-Tek gruppens offshore-verksamhet, 
vilken ingår i koncernen från den 1 juli 2014.

Nettoomsättning och rörelseresultat
Koncernens nettoomsättning för året uppgår till 2 048,6 MSEK 
(2 036,3) med fortsatt god lönsamhet. Utökningen av försäljnings-
kanalerna har fortsatt under året och nu finns över 90 distributörer 
globalt som kan erbjuda Alimaks lösningar. Koncernens produkter 
har mött fortsatt god efterfrågan trots utmanande marknadsförut-
sättningar till följd av politiska händelser och volatila råvarupriser. 
Rörelseresultatet uppgår till 306,8 MSEK (296,2), vilket motsvarar 

Styrelsen och verkställande direktören i Alimak Group AB avger 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskaps-
året 1 januari 2016 till 31 december 2016. Alimak Group AB är ett 
publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisations- 
nummer 556714-1857. 

VERKSAMHET OCH OPERATIV STRUKTUR
Alimak Group AB är moderbolag i en koncern som är en världsle-
dande leverantör av hissar, plattformar och eftermarknadstjänster 
för industri- och byggsektorn. Koncernen har tillverkning i Sverige 
och Kina samt ett försäljnings- och servicenätverk i mer än 90 
länder som levererar och underhåller vertikala transportlösningar. 
Idag finns cirka 22 000 hissar och plattformar installerade globalt. 

Verksamheten är uppdelad i de fyra affärsområdena 
Construction Equipment, Industrial Equipment, Rental och After 
Sales, som också utgör koncernens rörelsesegment. 

Affärsområdet Construction Equipment designar, utvecklar, 
tillverkar och distribuerar ett brett utbud av bygghissar och platt-
formar som ofta installeras för tillfälligt bruk i samband med bygg- 
och renoveringsprojekt. 

Även affärsområdet Industrial Equipment designar, utvecklar, 
tillverkar och distribuerar ett brett utbud av hissar och plattformar. 
Affärsområdets kunder efterfrågar utrustning för permanent bruk 
till ett brett spektrum av industrier som olja och gas, hamnar och 
skeppsvarv, energi och cement. 

Affärsområdet After Sales kompletterar koncernens installe-
rade utrustning inom såväl industri- som byggutrustning genom 
eftermarknadstjänster som installation, underhåll, reservdelar, 
avtalsbaserad service, tekniskt stöd, fjärrövervakningssystem och 
direkt kund utbildning under utrustningens livstid. 

Affärsområdet Rental erbjuder uthyrning av Alimaks bygghissar 
och plattformar till kunder på marknaderna Frankrike, Benelux, 
Tyskland, Schweiz, Österrike och Australien. Rental erbjuder även 
försäljning av begagnad utrustning.  

Inköp och materialförsörjning
För sin tillverkning köper koncernen både ordertillverkade och stan-
dardiserade material, komponenter och tjänster från såväl regionala 
som globala leverantörer. Vissa nyckelkomponenter tillverkas även 
inom koncernen. Koncernen använder flera olika leverantörer så 
långt det är möjligt och försöker alltid undvika att bli beroende av en 
enda leverantör. Koncernen strävar efter att förhandla fram leverans-
avtal med huvudleverantörerna. Alla leverantörer måste uppfylla de 
krav som koncernen ställer avseende såväl leveransprecision och 
finansiell stabilitet som miljömässiga och sociala målsättningar. 

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande 
Koncernens affärsetiska kod sammanfattar koncernens grundläg-
gande riktlinjer och direktiv för medarbetarnas förhållanden till varan-
dra, till intressenter och till andra. Där definieras även hur koncernen 
ska arbeta för att säkerställa att all verksamhet bedrivs med hög 
integritet. Koncernen har höga interna krav och strikta regler när det 
gäller sociala frågor, miljöfrågor och affärsetik.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Den 27 oktober 2016 tecknade Alimak Group avtal om förvärv av 
Facade Access Group, som är global marknadsledare inom per-
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Årets resultat
Årets resultat uppgår till 194,0 MSEK (135,0). Årets resultat påver-
kas av kostnader om totalt 29,7 MSEK hänförliga till förvärven 
av Facade Access Group och Avanti Wind Systems, som båda 
slutförts efter räkenskapsårets utgång. Vidare ingår en positiv 
effekt om 6,9 MSEK avseende vinst från avyttring av Rental-
verksamheten i USA. Föregående års resultat påverkades av kost-
nader om totalt 54,1 MSEK, som huvudsakligen var relaterade till 
börsnotering och omläggning av lån. 

Årets totalresultat uppgår till 236,6 MSEK (227,5). Skillnaden 
mellan årets resultat och årets totalresultat beror främst på ökning 
av omräkningsreserv för utlandsverksamheter samt omvärdering 
av pensionsplaner. Detsamma gällde föregående år, som dock 
även påverkades av förändringar i verkligt värde på valutasäkringar. 

Kassaflöde
Likvida medel uppgick den 31 december 2016 till 230,6 MSEK 
(450,0). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick under 2016 till 224,0 MSEK (239,8). Koncernens kassa-
flöde från investeringsverksamheten uppgick till -36,9 MSEK 
(-28,8), inklusive positiv effekt på 19,6 MSEK från avyttring av 
Rental-verksamheten i USA under tredje kvartalet. Koncernens 
kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -425,5 
MSEK (-134,6), främst påverkat av amortering av lån samt av årets 
utbetalda utdelning till aktieägare på 86,7 MSEK. Föregående års 
kassaflöde från finaniseringsverksamheten påverkades av refinani-
sering av koncernen med omläggning av bankkrediter. 

 
Finansiering och finansiell ställning
Koncernens balansomslutning uppgick till 3 276,2 MSEK (3 359,6) 
vid årets utgång. Nettoskulden uppgick till 294,6 MSEK (371,1) och 
utgörs främst av lån hos kreditinstitut (se not 18). Jämfört med den 
31 december 2015 ökade kundfordringarna med 43,0 MSEK till 
408,8 MSEK. Lagret ökade med 50,7 MSEK till 394,6 MSEK hän-
förligt till insatsvaror såväl som färdiga varor och handelsvaror. 

Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under 2016 upp-
gick till 57,1 MSEK (43,1). Avskrivningarna under perioden uppgick 
till 50,5 MSEK (51,9). 

Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar 
Vid utgången av räkenskapsåret uppgick det bokförda värdet av 
immateriella anläggningstillgångar till 1 789,2 MSEK (1 729,7), 
varav goodwill 1 780,7 MSEK (1 720,8). Vid utgången av räken-
skapsåret 2016 har det prövats om det föreligger behov att skriva 
ned värdet på goodwill. Prövningen visade att det inte förelåg 
något nedskrivningsbehov. 

Eget kapital 
Koncernen hade per den 31 december 2016 ett eget kapital på  
2 202,1 MSEK (2 052,1). Förändringen av det egna kapitalet beror, 
förutom på resultatet av årets verksamhet, på omräkningsreserv 
avseende utlandsverksamheter samt omvärdering av förmånsbe-
stämda pensionsplaner och lämnad utdelning om 86,7 MSEK.

 

en rörelsemarginal på 15,0 procent (14,5). Marginalen är något 
högre än föregående år, vilket i huvudsak är en effekt av att 
föregående år belastades med kostnader för börsnoteringen. 
Rörelsemarginalen för året har påverkats av en svag utveckling 
inom Industrial Equipment.

Fördelning per segment 2016 2015

MSEK
Netto

omsättning
Rörelse
resultat

Netto
omsättning

Rörelse
resultat

Construction 685,8 72,7 553,3 38,3

Industrial 373,5 -22,1 485,6 27,5

Rental 308,9 38,8 308,4 20,4

After Sales 680,3 217,4 689,0 210,0

2 048,6 306,8 2 036,3 296,2

Affärsområdet Construction Equipment uppvisade en mycket 
stark omsättningsökning. Ökningen uppgår till 132,5 MSEK eller 24 
procent jämfört med föregående år och intäkterna på 685,8 MSEK 
utgör 33 procent av koncernens omsättning mot 27 procent föregå-
ende år. Den positiva utvecklingen avser såväl mogna marknader 
som tillväxtmarknader. Lönsamheten mätt som rörelsemarginal har 
ökat från 6,9 procent till 10,6 procent.

För affärsområdet Industrial Equipment har föregående års 
lägre efterfrågan inom uppströms olja- och gas samt inom gruv-
industrin fortsatt att påverka omsättningen negativt och omsätt-
ningen har minskat med 23 procent från 485,5 MSEK till 373,5 
MSEK. Även rörelseresultatet har påverkats negativt och uppgår 
till -22,1 MSEK för året, att jämföra med 27,5 MSEK föregående år. 
Vissa framsteg har gjorts genom förstärkta försäljningsinsatser till 
andra sektorer, som hamnar och kraft. 

Affärsområdet After Sales intäkter uppgår till 680,3 MSEK, vilket 
är en marginell nedgång mot föregående år. Intäkterna från byggin-
dustrin har ökat, men fortsatt osäkerhet inom industrisektorn i all-
mänhet och olja och gas samt gruvor i synnerhet påverkar helheten. 
Rörelsemarginalen är fortsatt relativt stabil men prispress råder. 

Affärsområdet Rental visar en oförändrad omsättning på 
308,9 MSEK mot föregående år. Den oförändrade omsättningen 
har uppnåtts trots en avyttring av Rental-verksamheten i USA 
vid utgången av tredje kvartalet 2016. Rörelsemarginalen har 
förstärkts från 6,6 procent till 12,6 procent, varav cirka 2 procent-
enheter kan kopplas till en effekt på 6,9 MSEK avseende vinst 
vid avyttringen av verksamheten i USA. Affärsområdets underlig-
gande utveckling är positiv med högre uthyrningsgrad och högre 
effektivitet i hanteringen av hyresflottan. 

Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettot för året uppgick till -25,4 MSEK (-97,9) och har påver-
kats positivt av den inför börsnoteringen i juni 2015 genomförda 
refinaniseringen av koncernen samt av en lägre skuldsättning.  

Skatt
Den totala skattekostnaden för året uppgår till 87,4 MSEK (63,3) 
motsvarande en effektiv skattesats på 31,1 procent (31,9). Skatte- 
kostnaden varierar beroende på den geografiska spridningen av var 
koncernens vinster uppstår och möjligheten att utnyttja eventuella 
underskott. 
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PERSONAL
Koncernen prioriterar att ha egna fast anställda och arbetar aktivt 
och målmedvetet för att anställda ska må bra och ha säkra arbets-
platser. Varje bolag i koncernen har en personalpolicy som följer 
lokala lagar, regler och avtal. Nuvarande bemanning bedöms väl 
avvägd för aktuell ordervolym och viss anpassning sker löpande. 
Under 2016 var medelantalet anställda 1 171 personer (1 077). Vid 
årsskiftet uppgick antalet anställda till sammanlagt 1 098 (1 091). 
Löner och ersättningar uppgick under året till 533,3 MSEK (488,4). 

FORSKNING OCH UTVECKLING 
Målet med koncernens forsknings- och utvecklingsarbete är att öka 
kundernas produktivitet, minska miljöpåverkan, förbättra arbets- 
miljön och nå lägre kostnader. FoU- arbetet är högt prioriterat inom 
koncernen och omfattar även utveckling av produktionsteknik,  
produktionsprocesser och IT-system där så behövs. Arbetet bedrivs 
huvudsakligen på eller i nära anslutning till produktionsbolagen 
och i nära samverkan med kunderna. Det pågår ett omfattande 
erfarenhetsutbyte mellan affärsområdena för att skapa synergier 
och kvalitativa beslutsunderlag. Årets kostnader för forskning och 
utveckling uppgick till 43,2 MSEK (40,2). 

FRAMTIDSUTSIKTER
Efter förvärven av Facade Access och Avanti befäster Alimak sin 
position som en ledande global nischaktör inom vertikala transport-
lösningar. Detta genom att komplettera tidigare produktportfölj med 
fasadunderhåll och vindkraftverksapplikationer. Alimak avser även 
fortsättningsvis att driva sin verksamhet genom fyra affärsområden 
– Construction Equipment, Industrial Equipment, Rental och After 
Sales. De förvärvade verksamheterna kommer huvudsakligen att 
ingå i Industrial Equipment, i vilket BMUs (Building Maintenance 
Units) och Wind ingår. Även After Sales växer genom förvärven. 

Alimak kommer fortsatt att marknadsföra koncernens produkter 
under varumärkena Alimak, Avanti, CoxGomyl och Manntech. 

Genom förvärven ökar Alimaks omsättning och rörelse resultat. 
För 2016 skulle omsättningen (proforma) öka från 2 049 till 4 011 
MSEK, vilket är en ökning på cirka 96 procent. Rörelseresultatet 
(EBIT) skulle öka från 307 till 395 MSEK, motsvarande en ökning 
på 29 procent. Utöver de strategiska motiven till förvärve ser 
Alimak möjligheter till samordningsvinster och synergier inom 
inköps- och tillverkningsorganisationen samt inom utveckling 
av koncernens gemensamma eftermarknadserbjudande. 
Integrationsarbetet väntas vara färdigt till 2019 och medföra inte-
grationskostnader om cirka 110 MSEK under åren 2017 och 2018. 
Under 2017 tillkommer ytterligare kostnader kopplade till upprät-
tande av tillträdesbalansräkningar och fastställande av slutliga 
köpeskillingar, se även avsnittet Årets resultat ovan.

Koncernens reviderade mål på medellång sikt är en årlig tillväxt 
på minst 6 procent och en rörelsemarginal (EBITA) på 15 procent, 
se även avsnittet Nya finansiella mål för koncernen nedan.

MILJÖPÅVERKAN
Koncernen är sedan januari 2009 miljöcertifierad enligt den inter-
nationella standarden ISO 14001 samt arbetsmiljöcertifierad sedan 
maj 2014 enligt den internationella standarden OHSAS 18001.

Koncernföretaget Alimak Hek AB i Skellefteå bedriver anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och har ett föreläggande 

om försiktighetsmått, vilket innebär att om ett riktvärde överskrids 
så måste åtgärder vidtas för att förhindra upprepande.  

AKTIEKAPITAL OCH ÄGANDE
Alimaks aktiekapital uppgick vid utgången av året till 866 525,78 
kronor fördelat på 43 326 289 aktier. Det finns bara ett aktieslag 
och alla aktier har samma röstetal som är en röst per aktie. Den 
31 december 2016 innehade Triton, den enskilt största aktieägaren 
i Alimak, 12 298 486 aktier motsvarande 28,4 procent av såväl 
röster som aktiekapital. Lannebo Fonder innehade 5 982 972 aktier 
motsvarande 13,8 procent av utestående aktier. Ingen annan ägare 
hade vid 2016 års utgång ett innehav på 10 procent eller mer av 
röster och aktiekapital.

Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet 
enligt lag eller bolagsordning. Det finns inga begränsningar i 
fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en 
bolagsstämma 

Mer information om aktien och ägandet finns på sidorna 44–45. 

BOLAGSSTYRNING
Alimak har i enlighet med den svenska årsredovisningslagen utar-
betat en bolagsstyrningsrapport som innefattar styrelsens rapport 
om intern kontroll. Denna presenteras skild från årsredovisningen 
och finns i detta dokument på sidorna 46–52. 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING 
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Styrelsens förslag till beslut på årsstämma 2017 enligt nedan över-
ensstämmer med de riktlinjer som beslutades på årsstämma 2016, 
utom vad gäller förslag som presenteras i avsnittet Long Term 
Incentive program/Långsiktigt incitamentsprogram. Inget sådant 
program finns sedan tidigare.

Alimak Group AB har etablerade principer och former för ersätt-
ning till ledande befattningshavare. Styrelsen och dess ersättnings-
utskott beslutar om utformning av ersättningssystem samt storlek 
och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen 
föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande 
av lön och annan ersättning till bolagets Chief Executive Officer 
(CEO) och andra ledande befattningshavare. Med ledande befatt-
ningshavare avses Alimak Groups medlemmar i koncernledningen. 
Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter stämmans beslut samt 
för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. 

Styrelsen ges möjlighet att kunna avvika från nedanstående 
riktlinjer i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger.

Allmänt 
Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse 
att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i ett 
kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar för att 
attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att 
uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balan-
serade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraf-
tiga vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör inne-
hålla en väl avvägd kombination av fast lön, årlig variabel lön, lång-
siktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner 
samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. 
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Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs. fast lön jämte variabel 
lön och andra långsiktiga kontanta ersättningar, ska vara marknads-
mässig i den geografiska marknad inom vilken individen verkar och 
är anställd. Den totala nivån på ersättningen ska ses över årligen 
för att säkerställa att den ligger i linje med marknaden för likvärdiga 
positioner inom den relevanta geografiska marknad som individen 
befinner sig i. 

Kompensationen skall vara baserad på prestation. Den bör därför 
innehålla en kombination av fast lön och variabel lön, där den rörliga 
ersättningen utgör en relativt stor del av den totala kompensationen 
men är begränsad till ett förutbestämt maximalt belopp.

I årsredovisningen anges den totala ersättningen och de övriga 
förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under året.

Ersättning och ersättningsformer 
Bolagets ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i 
syfte att skapa en väl avvägd kompensation som stödjer kort- och 
långsiktig målstyrning och verkar för måluppfyllelse.

Fast lön 
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs 
ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i 
relevant befattning. 

Short Term Incentive/Årlig variabel lön
Ledande befattningshavare har en årlig variabel lön som utfaller på 
helårsbasis. Den årliga variabla lönen är rörlig och strukturerad som 
en procentsats av den fasta lönen. Mål för variabel lön ska i första 
hand vara relaterade till utfall av finansiella mål för bolaget samt 
eventuella tydligt definierade individuella mål avseende specifika 
arbetsupp gifter. De senare används för att säkerställa fokus på icke 
finansiella mål av särskilt intresse. 

Finansiella mål för den variabla lönen fastställs årligen av 
styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med bolagets affärs-
strategi och resultatmål. På styrelsens uppdrag fastställer ersätt-
ningsutskottet de av bolagets CEO föreslagna finansiella målen för 
enskilda individer. Vid utvärdering av utfall av variabel lön görs en 
helhetsbedömning av prestationen.

Den del av den totala ersättningen som utgör årlig variabel lön 
varierar beroende på position och kan uppgå till 70 procent av den 
fasta årslönen då full måluppfyllelse har uppnåtts för CEO och till 
högst 50 procent av den fasta årslönen då full måluppfyllelse har 
uppnåtts för övriga ledande befattningshavare. Målformuleringen 
är så konstruerad att ingen variabel lön utgår om en lägsta presta-
tionsnivå inte uppfyllts. 

Bolagets kostnad för den årliga variabla lönen till ledande 
befattningshavare under 2017 kan vid maximalt utfall komma att 
uppgå till sammanlagt cirka 12 miljoner kronor (exklusive kostnad 
för sociala avgifter) beräknad på dagens valutakurs.

Long Term Incentive program/Långsiktigt incitamentsprogram
I syfte att sammanlänka de anställdas, de ledande befattnings-
havarnas och CEO:s (”Deltagare”) intressen med aktieägarnas 
och för att uppmuntra Deltagares förvärv av aktier i bolaget ska, i 
tillägg till den ovan beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett lång-
siktigt incitamentsprogram tillämpas med följande huvudsakliga 
komponenter:

Anställda ska ha rätt att köpa aktier för maximalt 30 000 kronor, 
ledande befattningshavare för maximalt 50 000 kronor och CEO för 
maximalt 100 000 kronor (”Investeringsbelopp”). Detta förvärv ska 
ske efter offentliggörande av delårsrapport avseende kvartal 2 2017. 

Om bolagets EBIT-tillväxt för föregående verksamhetsår har 
varit positiv ska bolaget helt eller delvis matcha erlagt 
Investeringsbelopp. Hela detta Investeringsbelopp ska matchas 
om bolagets EBIT-tillväxt för föregående verksamhetsår uppgår 
till 10 procent. Vid partiell måluppfyllelse ska Investeringsbelopp 
matchas i förhållande till måluppfyllelsen. Matchning sker genom 
en kontant utbetalning av ett belopp som motsvarar den del av 
erlagt Investeringsbelopp som ska matchas enligt ovan, adderat 
med ett belopp som kompenserar Deltagares marginalskatte-
kostnad (”Matchningsbeloppet”). Deltagare ska använda Match-
ningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Bolagets utbetalning 
av Matchningsbeloppet och Deltagares förvärv av aktier i bolaget 
för Matchningsbeloppet ska ske efter publiceringen av helårs-
resultatet 2017. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 4 år. 
Efter beredning i ersättningsutskottet, fattar styrelsen årligen 
beslut om utfall inom fastställt intervall.

Om Deltagare 2020 uppfyller vissa kriterier gällande bolagets 
resultat ska bolaget utbetala ytterligare ett belopp motsvarande 
högst 150 procent av erlagt Investeringsbelopp med kompensation 
för Deltagares marginalskatt enligt ovan. Deltagare ska använda 
utbetalt belopp för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via 
avtal behållas i minst 1 år. 

Kriterierna för utbetalningen 2020, ska bland annat vara att 
Deltagare fortfarande är anställd och under hela perioden behållit 
sina förvärvade aktier samt att av styrelsen fastställt prestations-
mål avseende bolagets vinst för räkenskapsåret 2019 uppfyllts. Vid 
partiell måluppfyllelse utgår del av det maximala beloppet. 

 Den totala årliga kostnaden för det långsiktiga incitamentspro-
grammet, under förutsättning att samtliga Deltagare väljer att för-
värva maximalt antal aktier och att maximal måluppfyllelse nås, är 
14,3 miljoner kronor årligen inklusive sociala avgifter och beräknad 
på dagens valutakurs.

Ersättning till styrelseledamöter
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla 
arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets 
räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna 
utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen.

Pensioner 
Vid ingående av nya pensionsavtal ska ledande befattningshavare 
som är pensionsberättigade ha avgiftsbestämda pensionsavtal. 
Pensionering sker för ledande befattningshavare enligt respektive 
lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar 
baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan 
förekomma i linje med vad som är brukligt på respektive geografisk 
marknad.

Övriga förmåner
Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för friskvård, sjuk-
vårds- och sjukförsäkring, ska utgöra en mindre del av den totala 
kompensationen och överensstämma med vad som är marknads-
mässigt brukligt på respektive geografisk marknad.
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Särskilda ersättningar
Utöver här beskrivna ersättningar kan i undantagsfall överenskom-
melse om ytterligare ersättningar träffas t ex när detta bedöms 
nödvändigt för att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att 
förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befatt-
ningar. Sådana särskilda ersättningar ska dock vara tidsbegränsade 
och inte överstiga 36 månader. Dessa ska inte heller överstiga två 
gånger den ersättning befattningshavaren skulle ha erhållit om 
sådan överenskommelse om särskild ersättning inte träffats. 

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag
Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag ska överensstämma 
med vad som är brukligt på respektive geografisk marknad. 
Bolagets CEO skall ha en egen uppsägningstid om 6 månader och 
12 månaders uppsägningstid från företagets sida. Övriga ledande 
befattningshavare har uppsägningstider på upp till 6 månader. Vid 
ingående av nya anställningsavtal kan överenskommelse träffas 
med ledande befattningshavare om avgångsvederlag motsvarande 
maximalt 12 månaders fast lön. Detta enbart vid uppsägning från 
bolagets sida och i övrigt gäller praxis i den geografiska marknad 
där befattningshavaren verkar.

 
MODERBOLAGET
Moderbolaget Alimak Group AB:s verksamhet består i utförande 
av vissa koncerngemensamma tjänster. Koncernchefen samt den 
operativa chefen, finanschefen och chefen för IR och kommunika-
tion är anställda i moderbolaget. Vidare är koncernens samlade 
upplåning centraliserad till moderbolaget, som också är huvudkon-
tohavare för ett koncerngemensamt transaktionskonto hos kredit-
institut (en så kallad Cash Pool). 

Nettoomsättningen för året uppgick till 8,0 MSEK (7,5) och 
rörelse resultatet uppgick till -19,5 MSEK (-15,5). Finansiella intäkter 
och kostnader uppgick till -4,0 MSEK (-45,7) och resultat före skatt 
uppgick för året till 136,6 MSEK (83,8). Årets resultat uppgick till 
106,3 MSEK (65,4). Erhållet koncernbidrag på 160,1 MSEK (145,0) 
ingår i årets resultat. 

Soliditeten uppgick vid årets utgång till 88,1 procent (80,2). 
Utdelning till aktieägare har enligt beslut på årsstämma 2016 
lämnats med 86,7 MSEK motsvarande 2,00 kronor per aktie. Lån 
från kreditinstitut, som vid årets igång uppgick till 226,4 MSEK, har 
under året återbetalats i sin helhet. 

Likvida medel inklusive outnyttjade kreditlöften och check-
kredit uppgick för moderbolaget till 841,3 MSEK vid årets utgång. 
I tillägg till detta fanns kreditlöften om sammanlagt 1 550,0 MSEK 
för det specifika ändamålet att slutföra koncernens förvärv av 
Facade Access Group och Avanti Wind Systems.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Styrelsen beslutade den 8 mars 2017 att, med stöd av bemyndi-
gande från extra bolagsstämma den 23 januari 2017, genomföra 
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den 
13 mars 2017 offentliggjordes prospekt för nyemissionen och 
teckningsperioden avslutades den 31 mars 2017. Den 5 april 2017 
meddelades att emissionen blivit övertecknad. 

Den 30 januari 2017 slutfördes förvärvet av Avanti Wind 
Systems och den 28 februari 2017 slutfördes förvärvet av Facade 

Access Group. Se även avsnitten Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret och Framtidsutsikter, för kompletterade informa-
tion om de förvärvade företagen.

Ytterligare information om Händelser efter räkenskapsårets 
utgång finns i not 26 till koncernredovisningen.

Nya finansiella mål för koncernen
Den 23 februari 2017 presenterade Alimak Group uppdaterade finan-
siella mål som reflekterar koncernens nya verksamhetsmix inklude-
rat Facade Access Group och Avanti Wind Systems. Den utdragna 
nedgången inom olja och gas är också återspeglad i det reviderade 
tillväxtmålet. Tillväxt kommer även i framtiden att vara en central del 
i strategin, men fokus på lönsamhet kommer att öka. Målsättningen 
är att gradvis nå de finansiella målen över en tidsperiod om tre till 
fyra år. 

Koncernens mål på medellång sikt är att ha en genomsnittlig 
årlig organisk intäktstillväxt på minst 6 procent. 

Resultatnivån EBITA (rörelseresultat justerat för avskrivningar 
på immateriella anläggningstillgångar) har valts för det nya lön-
samhetsmålet istället för EBIT (rörelseresultat). Bakgrunden är 
förvärven och relaterade kommande avskrivningar av immateriella 
tillgångar. Koncernens mål på medellång sikt är att nå en EBITA-
marginal på minst 15 procent.

Koncernens mål för kapitalstruktur (nettoskuld/EBITDA) kvar-
står oförändrat. Målet är en effektiv kapitalstruktur med en netto-
skuld runt två gånger EBITDA. 

Även utdelningspolicyn kvarstår utan förändring, med målet att 
ge en utdelning på cirka 50 procent av nettovinsten för den aktuella 
perioden till aktieägarna. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas 
till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter, 
strategiska överväganden och framtidsutsikter.

VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

Balanserad vinst 1 898 290 351

Årets resultat 106 284 345

2 004 574 696

Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras 
enligt följande

Till aktieägare utdelas kronor 1,60 per aktie * 86 652 578

I ny räkning balanseras 1 917 922 118

2 004 574 696
* Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 15 maj 2017. Beräkningen av 
belopp att utdelas är baserad på att full teckning och tilldelning skett av de högst 
10 831 572 nyemitterade aktier i bolaget som beslutats av styrelsen den 8 mars 
2017, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 23 januari 
2017, i sådan tid att aktierna berättigar till utdelning. 

Föreslaget totalbelopp för utdelning motsvarar 2,00 kronor per aktie för det före 
nyemissionen befintliga antalet 43 326 289 aktier.
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jurisdiktioner. Dessutom kan koncernen komma att inte ha en 
adekvat beredskapsplan eller återhämtningskapacitet på plats för 
att hantera en större incident eller kris. Som ett resultat kan dess 
operativa kontinuitet påverkas, vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på koncernens verksamhet, dess finansiella situation och 
resultat, såväl som på dess anseende.

 
Lagstiftningskrav eller normer
Koncernen bedriver verksamhet i flera jurisdiktioner och är före-
mål för internationella, nationella och lokala lagar och föreskrifter, 
såsom, men inte begränsat till, lagar och föreskrifter om arbete 
och sysselsättning, miljö, hälsa och säkerhet, tull, antikorrup-
tion, handel, konkurrens och antitrust. Koncernen är även föremål 
för utländska handelslagar. Koncernen är verksam i en miljö där 
regulatoriska krav ofta ändras, utvecklas kontinuerligt och kan 
komma att bli strängare. Koncernens efterlevnad av gällande lagar 
och föreskrifter kan bli kostsam, särskilt på områden där det råder 
inkonsekvens mellan olika jurisdiktioner som koncernen är verksam 
inom. Bestämmelserna för produkterna och tjänsterna kan också 
variera över tid och per marknad.

Koncernen är även föremål för antimutbrottslagar och föreskrif-
ter i de länder där koncernen är verksam som förbjuder företag 
och deras mellanhänder att genomföra eller ta emot otillbörliga 
betalningar. Dessutom har många av de jurisdiktioner där koncer-
nen är verksam föreskrifter som kräver att koncernen avstår från 
att göra affärer med vissa länder eller med vissa organisationer 
eller individer som finns upptagna på en internationell förteckning. 
Underlåtenhet att anta och genomdriva lämpliga interna regler för 
att säkerställa efterlevnad av detta kan resultera i allvarliga straff-
rättsliga eller civilrättsliga sanktioner och koncernen kan bli föremål 
för andra förpliktelser, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ 
inverkan på dess verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 
Varumärke
En viktig konkurrensfördel för koncernen är dess varumärkes 
anseende, som idag förknippas med säkerhet, tillförlitlighet och 
kvalitet. Koncernens rykte är särskilt viktigt i förhållande till nya och 
befintliga kunder och distributörer. Således kan alla verkliga eller 
upplevda drifts- eller logistikproblem, frågor som rör säkerheten, 
tillförlitligheten eller kvaliteten på koncernens produkter eller för-
lust av en större kund, leda till att koncernens anseende tar skada.

 
OPERATIVA RISKER
Försäljningspris
Priserna på koncernens produkter och tjänster kan på kort tid 
ändras på vissa marknader. Detta kan orsakas av flera faktorer, 
bland annat kortvariga variationer i efterfrågan, brist eller överskott 
på produkter, osäkerhet om lokala ekonomiska förutsättningar, 
importregler och ökad konkurrens. Överkapacitet i branschen kan 
uppkomma vid snabbt minskad efterfrågan. Denna överkapacitet 
kan leda till ytterligare prispress.

 
Försäljningskanaler
Koncernen har begränsad förmåga att hantera, kontrollera och följa 
upp sina distributörers verksamhet. Koncernen har inte möjlighet 
att i all tid säkerställa att dess distributörer efterlever samtliga 
tillämpliga lagar avseende försäljning och service av koncernens 

Koncernen verkar på en global marknad och är där utsatt för 
konkurrens och prispress. Den allmänna ekonomiska situationen 
i världen och de globala marknaderna påverkar på många sätt 
verksamheten som bedrivs av koncernens slutkunder, vilket, i sin 
tur, kan påverka efterfrågan på koncernens produkter. Kundernas 
efterfrågan inom till exempel industrierna bygg, olja och gas, hamn 
och skeppsvarv, energi och cement är av stor vikt för koncernen.

Syftet med riskhantering i bolaget är att stödja att fastställda 
mål uppnås samt att undvika oönskade finansiella händelser.

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i stra-
tegiska risker, operativa risker och finansiella risker.

 
STRATEGISKA RISKER
Konjunkturen
I samband med förändringar av den allmänna konjunkturen kan 
koncernens marknader påverkas. Investeringar i infrastruktur, 
industriell produktion och bostadsbyggande påverkar koncernens 
verksamhet då koncernens produkter och tjänster används av 
dessa sektorer. En negativ utveckling i ekonomin för koncernens 
kunder kan också påverka orderingången. Det finansiella resultatet 
från verksamheten är beroende av koncernens förmåga att snabbt 
reagera på förändringar av efterfrågan, och i synnerhet att anpassa 
produktionsnivåer samt tillverknings- och rörelsekostnader.

 
Konkurrens
Inom samtliga affärsområden konkurrerar koncernen med regio-
nala och lokala konkurrenter. En regional/lokal konkurrent kan ha 
fördel av att vara mer bekant med politiska eller ekonomiska situa-
tioner på de regionala/lokala marknaderna samt ha bättre relation 
till leverantörer och slutkunder. Vissa konkurrenter kan också ha 
finansiella resurser eller förmåga att erbjuda kund finansiering eller 
rabatter, vilket kan vara en konkurrensfördel för dem. Koncernens 
konkurrenter kan också försöka utöka sin globala närvaro. 

Eventuella förändringar i koncernens konkurrenters struktur 
eller uppkomsten av nya konkurrenter på marknaden kan medföra 
ytterligare konkurrenstryck och resultera i en minskning av koncer-
nens försäljning, marknadsandel och priser.

 
Förvärv
Koncernen har tidigare, och kan även i framtiden komma att stärka 
sina marknadspositioner genom såväl organisk tillväxt, förvärv av 
verksamheter och förbättring av effektiviteten. Tillväxt genom för-
värv är till sin natur riskabel på grund av svårigheterna att uppskatta 
verkliga värden på tillgångar som förvärvas och möjligheten att 
integrera verksamheter och medarbetare. I samband därmed kan 
koncernen komma att ådra sig förvärvskostnader och andra därtill 
relaterade kostnader. Det finns inga garantier för att koncernen 
framgångsrikt kommer att kunna integrera verksamheter som för-
värvas eller att dessa när de väl är integrerade, kommer att  
prestera som förväntat.

 
Politisk risk
Koncernen är exponerad för risker för politisk och social oro i de 
länder där koncernen eller dess kunder är verksamma. Sådan oro 
kan, inom besvärliga jurisdiktioner, ha negativ inverkan på kunder-
nas efterfrågan på koncernens produkter och tjänster eller ha en 
negativ inverkan på koncernens förmåga att verka inom sådana 
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uppfattning eller tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal, 
andra skatterättsliga bestämmelser och kraven hos de berörda 
skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna i de berörda länderna 
skulle dessutom kunna göra bedömningar och fatta beslut som 
avviker från koncernens uppfattning eller tolkning av ovannämnda 
lagar, avtal och andra bestämmelser. Många av de företag som 
ingår i koncernen bedriver gränsöverskridande transaktioner som 
involverar material och tjänster avseende närstående bolag inom 
koncernen. På grund av dessa gränsöverskridande transaktioner är 
koncernen exponerad för beskattningsrisker, särskilt när det gäller 
regler för internprissättning som är tillämpliga inom flera jurisdik-
tioner. I den mån koncernen befinns inte ha följt tillämpliga regler 
för internprissättning, inklusive principen om armslängds avstånd 
som är tillämplig inom ramen för sådana regler, skulle koncernen 
kunna bli föremål för ytterligare skattebetalningar plus ränta och 
straffavgifter. Koncernens skatte situation, både för tidigare år och 
innevarande år, kan komma att förändras till följd av beslut av de 
behöriga skattemyndigheterna eller som ett resultat av ändrade 
lagar, avtal och andra föreskrifter. Sådana beslut eller förändringar, 
möjligen retroaktiva, kan ha en väsentlig negativ inverkan på kon-
cernens verksamhet, dess finansiella ställning eller resultat.

 
Immateriella tillgångar
Koncernen använder sig av en kombination av varumärken, patent, 
licenser och andra åtgärder för att skydda sina immateriella rättig-
heter. Även om koncernen inte är beroende av några större patent 
eller licenser för sin verksamhet, är koncernen av uppfattningen att 
dess varumärken spelar en viktig roll för att bibehålla konkurrens-
fördelar. Koncernen har en portfölj av varumärken över hela värl-
den, men åtnjuter inte samma skyddsnivå i alla länder och det 
finns en risk att lagarna i vissa länder där koncernen är verksam 
inte adekvat kan skydda dess immateriella rättigheter. Åtgärderna 
koncernen har vidtagit eller kommer att vidta för att skydda sina 
immateriella rättigheter ger kanske inte tillräckligt skydd, och 
tredje part skulle kunna göra intrång på koncernens immateriella 
rättigheter, och koncernen har eventuellt inte tillräckliga resurser 
för att genomdriva sina immateriella rättigheter. Vidare garanterar 
existensen av immateriella rättigheter inte att tillverkning, försälj-
ning eller användning av koncernens produkter inte gör intrång på 
andras immateriella rättigheter.

Koncernens konsoliderade balansräkning inkluderar betydande 
goodwillbelopp. Värdet på goodwill kan försämras och processen 
för att testa nedskrivningsbehovet inkluderar många bedömningar, 
antaganden och uppskattningar av ledningen vilket i sig speglar 
en hög grad av osäkerhet. Om en nedskrivning av goodwill anses 
föreligga, skulle koncernen vara skyldig att skriva ned sin goodwill 
vilket skulle resultera i en väsentlig negativ inverkan på koncernens 
verksamhet, dess finansiella ställning och resultat.

Klagomål och stämningar
Koncernens produkter och globala försäljning exponerar den för 
potentiella krav avseende defekter och/eller användning som orsa-
kar, resulterar i, eller påstås ha orsakat eller resulterat i, personska-
dor, projektförseningar eller skador eller andra negativa effekter. 
Alla produktansvarskrav, oavsett om de avser personlig skada 
eller projektförseningar eller skador, kan visa sig vara kostsamma 
och tidskrävande att försvara och skulle potentiellt kunna skada 

produkter eller till pricka följer koncernens satta regler vilket skulle 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens rykte och 
verksamhet.

 
Lönsamhet
Koncernens långsiktiga lönsamhet är beroende av företagets 
förmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra sina nya 
produkter och tjänster. Koncernen ämnar stärka sin globala närvaro 
på marknaden genom att bredda sitt produkterbjudande men lön-
samheten för dessa produkter kanske utvecklas långsammare eller 
inte alls jämfört med koncernens tidigare produkter. Således skulle 
koncernen kanske inte kunna konkurrera framgångsrikt på grund av 
oförmåga att reducera sina produktionskostnader eller möta mark-
nadserbjudanden med sina produkter till en attraktiv kombination 
av pris och kvalitet jämfört med sina konkurrenter.

 
Tillverkningsrisk
Koncernen har produktionsanläggningar i Sverige och Kina. Avbrott 
eller störningar i produktionsprocessen, som till exempel orsakas 
av brand, mekaniska fel, väderförhållanden, naturkatastrofer, 
arbetsmarknadskonflikter eller terroristverksamhet, kan få negativa 
effekter i form av direkta skador på egendom samt avbrott som 
undergräver koncernens förmåga att fullfölja sina skyldigheter 
gentemot sina kunder.

 
Beroende av leverantörer
Koncernen köper material och komponenter från många utomstå-
ende leverantörer. En viss del av koncernens behov av material 
och insatsvaror tillgodoses av ett fåtal strategiska leverantörer. 
Effekterna av avbrott i leveranserna varierar beroende på artikel 
och komponent. Vissa artiklar och komponenter är standard för 
branschen, medan andra är egenutvecklade och kräver unika 
verktyg som tar tid att ersätta. Koncernens kostnad för material 
och komponenter kan variera kraftigt över konjunkturcykeln. 
Kostnadsvariationer kan orsakas av förändringar av världsmark-
nadspriser på råmaterial eller av våra leverantörers förmåga att 
leverera.

 
Beroende av världsmarknadspriser
Rörelser i priserna på ståldelar, drivenheter, elektronik och kablar 
kan påverka produktions- och tillverkningskostnaderna för koncer-
nen, vilka koncernen eventuellt inte har möjlighet att föra vidare 
på sina kunder. Koncernen strävar efter att minimera effekterna 
av volatilitet på pris för råvaror genom prisjusteringsmekanismer 
inbyggda i sina avtal med leverantörer och kunder. Även om kon-
cernen försöker lägga över kostnadsökningar genom regelbunden 
översyn och justeringar av försäljningspris och generellt har visat 
en god förmåga att anpassa sig till ändringar i insatspriser, har kon-
cernen förut inte alltid framgångsrikt kunnat lägga över kostnads-
höjningar och kanske inte heller kan göra det i framtiden. Eventuella 
väsentliga prisökningar som koncernen inte helt kan lägga över på 
sina kunder kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens 
lönsamhet.

Skatter
Koncernen bedriver sin verksamhet genom bolag i ett flertal länder. 
Transaktioner mellan bolag i koncernen sker enligt koncernens 
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Försäkringsrisk
Koncernen har ansvarsförsäkring mot olika risker till följd av avbrott 
i verksamheten, ansvar och egendomsförlust. Medan riskerna är 
försäkrade upp till nivåer som anses ekonomiskt rimliga av  
koncernledningen, kan koncernens försäkringsskydd i enskilda fall 
visa sig otillräckligt. Dessutom finns det vissa typer av förluster 
som i allmänhet inte är försäkrade, eftersom att de antingen anses 
omöjliga att försäkra eller är uteslutna i relevanta försäkringar. Hit 
hör exempelvis egendomsförluster som orsakas av krig eller  
terrorism eller yrkesmässigt/personligt ansvar där det har förekom-
mit oärlighet, uppsåt eller kriminella handlingar. Dessutom kan 
koncernen inte garantera att försäkring fortsättningsvis kommer att 
vara tillgänglig på ekonomiskt rimliga villkor eller att dess försäk-
ringsgivare inte kommer att kräva att koncernen ökar sin premie. 
Förverkligandet av någon av dessa risker kan ha en väsentlig nega-
tiv inverkan på koncernens verksamhet, dess finansiella ställning 
och resultat.

Humankapitalrisk
En del av koncernens anställda är fackligt organiserade eller 
representerade av företagsråd som omfattas av kollektivavtal. Om 
koncernen inte kan förhandla fram acceptabla avtal med fackfören-
ingarna eller företagsråden, kan det bland annat resultera i strejker, 
arbetsnedläggelser eller andra åtgärder av berörda medarbetare 
med ökade driftskostnader till följd. Om koncernens anställda 
skulle delta i en strejk, arbetsnedläggelse eller andra åtgärder 
kan koncernen uppleva betydande störningar i verksamheten och 
högre löpande kostnader för arbetskraft, vilket kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på koncernens verksamhet, dess finansiella ställ-
ning och resultat, såväl som på dess anseende.

En annan avgörande faktor för att förverkliga koncernens mål 
är medarbetarna och deras kunskap och kompetens. Den framtida 
utvecklingen är beroende av att bolaget bibehåller sin position som 
en attraktiv arbetsgivare. För att stödja detta strävar koncernen 
efter ett decentraliserat arbetsklimat.

 
FINANSIELLA RISKER
Alimak är genom sin internationella verksamhet utsatt för finansiella 
risker såsom valutarisk, ränterisk, finansierings- och likviditetsrisk, 
kreditrisk och råvarurisk. De finansiella riskerna hanteras av kon-
cernens treasuryfunktion i enlighet med de riktlinjer styrelsen fast-
ställt i finanspolicyn. Treasuryfunktionens viktigaste uppgift är att 
säkerställa koncernens finansiella flexibilitet både på lång och kort 
sikt samt att övervaka och hantera koncernens finansiella risker i 
samarbete med de operativa enheterna. Det proaktiva arbetet med 
koncernens finansiella risker syftar till att förbättra verksamhetens 
motståndskraft och skapa förutsättningar för stabila kassaflöden. 
Mer information avseende koncernens finansiella risker finns under 
not 2 på sidan 79.

Valutarisk
Fluktuationer i valutakurser påverkar Alimaks resultat dels i sam- 
band med att köp och försäljning sker i olika valutor (transaktions-
exponering) dels vid omräkning av utländska dotterföretags 
resultat- och balansräkningar till svenska kronor. Över tid påverkar 
också valutakursförändringar koncernens långsiktiga konkurrens-
kraft och därmed intjäningsförmågan. 

koncernens rykte. Dessutom skulle produktansvarskrav, om de når 
framgång, kunna kräva att koncernen betalar betydande skadestånd. 
Medan koncernen för närvarande har produktansvarsförsäkring 
för att täcka eventuellt produktansvar som uppstår till följd av 
användning av dess produkter, kan försäkringsskyddet visa sig 
vara otillräckligt i enskilda fall. Dessutom kan produktansvarskrav 
härröra från brister i delar och/eller komponenter som köpts in från 
tredjepartsleverantörer. Sådana tredjepartsleverantörer kan komma 
att inte hålla koncernen skadeslös för defekter i sådana delar och/
eller komponenter eller kan endast ge begränsad skadeersättning, 
otillräcklig för att täcka de skador som kan bli resultatet av produk-
tansvarskrav. Ett produktansvarskrav, med eller utan grund, kan 
resultera i betydande negativ publicitet och därmed ha en väsentlig 
negativ inverkan på koncernens verksamhet, dess finansiella ställ-
ning och resultat såväl som dess rykte.

Dessutom kan ett materialdesign-, tillverknings- eller kvalitets-
relaterat fel, eller defekt i koncernens produkter, eller andra 
säkerhetsfrågor eller problem relaterade därtill kräva en produkt-
återkallelse eller ett frivilligt utbyte från koncernen. Koncernen kan 
även bli föremål för klagomål och stämningar från kunder, anställda 
eller annan tredje part. De kan gälla hälso-, miljö-, säkerhets- eller 
verksamhetsfrågor eller underlåtenhet att följa gällande lagar och 
bestämmelser. Även om dessa tvister skulle lösas framgångsrikt, 
utan negativa ekonomiska följder, kan de få negativa följder för 
koncernens rykte och ta resurser i anspråk.

 
Kvalitet
Koncernen säljer sina produkter med tidsatta garantivillkor. Om 
koncernen upplever en ökning av garantikrav eller om dess repa-
rations- och utbyteskostnader hänförliga till garantianspråk ökar 
kraftigt, kan det skada koncernens rykte och öka koncernens 
garantikostnader.

 
Miljörisker
Koncernens tidigare och nuvarande verksamhet, anläggningar och 
fastigheter är föremål för omfattande och föränderliga utländska, 
inhemska och lokala lagar och föreskrifter avseende luftutsläpp, 
utsläpp av avloppsvatten, hantering och bortskaffande av fasta och 
farliga material och avfall, sanering av förorening och andra lagar 
och föreskrifter avseende miljö, hälsa och säkerhet. Från tid till 
annan kan koncernen vara involverad i administrativa eller rättsliga 
förfaranden som rör miljö, hälsa och säkerhet.

Koncernen kan från tid till annan vara skyldig att genomföra 
föroreningssanering och sanering av utsläpp av reglerade material 
vid de anläggningar den äger eller driver (inklusive föroreningar 
orsakade av tidigare ägare och operatörer av sådana anläggningar).

Koncernen kan inte heller garantera att identifieringen av 
för närvarande oidentifierade miljöförhållanden, mer kraftfull 
verkställighet av tillsynsmyndigheterna eller andra oförutsedda 
händelser inte kommer att uppstå i framtiden och ge upphov 
till ytterligare miljöansvar, kostnader för regelefterlevnad och/
eller sanktioner som kan vara väsentliga. Dessutom är miljölagar 
och föreskrifter i ständig utveckling och det är omöjligt att exakt 
förutsäga deras effekt. Varje ovanstående risk kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på koncernens verksamhet, dess finansiella 
ställning och resultat
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Målet med Alimaks valutahantering är att minimera valutakursef-
fekterna. Detta görs genom att att de kommersiella nettoflödena 
valutasäkras (hedgas) med finansiella instrument. Bindande ordrar 
säkras vid ordertillfället för att säkerställa bruttomarginalen. 

Omräkningsexponeringen säkras delvis genom att upplåning 
sker i utländsk valuta.

Ränterisk
Alimaks ränterisk är främst relaterad till koncernens räntebärande 
skulder och tillgångar. Ändrade räntenivåer påverkar koncernens 
resultat och kassaflöde eller det verkliga värdet på finansiella till-
gångar och skulder. 

Alimaks upplåning sker till rörlig ränta och räntebetalningar sker 
vanligtvis kvartalsvis. Koncernen analyserar kontinuerligt sin expo-
nering för ränterisk. 

Refinansierings- och likviditetsrisk 
Refinansieringsrisk är risken att finansiering inte kan erhållas, eller 
endast erhållas till kraftigt ökade kostnader. 

Likviditetsrisk är risken att koncernen inte skall kunna fullgöra 
sina betalningsförpliktelser. Kassaflödet från den löpande verksam-
heten, vilket bland annat påverkas av förändringar i rörelsekapitalet, 
förvaltas till stor del på koncernnivå. Genom att bevaka likviditets-
flöden på kort och lång sikt håller Alimak god finansiell beredskap.

Finanspolicyn föreskriver att likviditetsreserven skall uppgå 
till en sådan nivå att reserven kan hantera de fluktuationer som 
förväntas i den dagliga likviditeten inom en tidsperiod av sex måna-
der. Koncernen gör löpande likviditetsprognoser för att säkerställa 
att det finns tillräckligt med likvida medel för verksamhetens krav. 
Dessutom övervakas centralt att koncernen når de finansiella cove-
nanterna som är kopplade till koncernens lånefaciliteter. 

Överskottslikviditeten hanteras av koncernens treasuryfunktion 
och avsikten är att minimera överskottslikviditeten i koncernen

Kreditrisk
Hanteringen av kreditrisker relaterade tillkundfordringar och övriga 
rörelsefordringar hanteras som en del av affärsrisken enligt strikta 
rutiner. Kreditrisken relaterade till andra finansiella instrument är 
låg. Alimak strävar efter att minimera de likvida medel som place-
ras utanför koncernen och insättningar av överskottslikviditet med 
andra motparter.

Alimaks exponering mot kundfordringar hanteras och följs upp 
kontinuerligt. Givet Koncernens spridning av kunder inom olika 
geografier och marknadssegment bedöms den generella kredi-
trisken som låg. Historiskt sett har Alimak haft låga förluster på 
kundfordringar. 

Råvarurisk
Alimaks exponering till prisförändringar på råvaror är begränsad. 
Koncernens råvaruprisrisk är koncentrerad till stål.

Alimak arbetar med prisklausuler i inköpskontrakten av råvaror. 
Då råvaruprisrisken är begränsad säkras den inte finansiellt.  
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Koncernens resultaträkning

Belopp i kSEK Not 2016 2015

Intäkter 3 2 048 608 2 036 291

Kostnad för sålda varor 4 -1 230 733 -1 216 626

Bruttoresultat 817 875 819 665

Försäljningskostnader -276 553 -255 765
Administrationskostnader -191 289 -227 494
Utvecklingskostnader -43 222 -40 198

Rörelseresultat 4, 5, 6, 7 306 811 296 208

Finansiella intäkter 8 27 100 30 044
Finansiella kostnader 8 -52 513 -127 971

Resultat efter finansnetto 281 398 198 281

Resultat före skatt 281 398 198 281

Skatt 9 -87 408 -63 259

Årets resultat 193 990 135 022

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i moderföretaget 193 990 135 022
Vinst per aktie SEK 1) 4,48 3,12

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som inte kan omföras till årets resultat
Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner -27 873 29 384
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat 5 614 -5 955

Summa poster som inte kan omföras till årets resultat -22 259 23 429

Poster som kan omföras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser 66 826 45 613
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar -2 478 30 109
Skatteeffekt på säkringar 545 -6 624

Summa poster som kan återföras till årets resultat 64 893 69 098

Summa övrigt totalresultat för året 42 634 92 527

Summa totalresultat för året 236 624 227 549

Årets totalresultat hänförligt till aktieägarna i moderbolaget 236 624 227 549

1)  Beräknat på genomsnittligt existerande antal aktier 43 326 289
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Koncernens balansräkning

Belopp i kSEK Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Goodwill 11 1 780 672 1 720 772
Övriga immateriella tillgångar 10 8 533 8 962

Summa 1 789 205 1 729 734

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 40 479 43 313
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 58 571 57 497
Inventarier, verktyg och instrument 12 29 376 29 034
Hyresutrustning 12 130 310 138 217

Summa 258 736 268 060

Finansiella och övriga anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 9 38 251 68 391
Andra långfristiga fordringar 9 704 6 208

Summa 47 955 74 599

Summa anläggningstillgångar 2 095 896 2 072 393

Omsättningstillgångar

Varulager 14 394 589 343 891

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 16 408 803 365 834
Skattefordringar 9 322 7 249
Derivat 15, 18 4 870 2 592
Övriga fordringar 97 481 74 293
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 34 699 43 320

Summa 555 175 493 288

Likvida medel 230 561 450 013

Summa omsättningstillgångar 1 180 325 1 287 192

SUMMA TILLGÅNGAR 3 276 221 3 359 585
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Koncernens balansräkning, forts

Belopp i kSEK Not 2016 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 867 867
Övrigt tillskjutet kapital 2 175 371 2 175 371
Reserver 156 709 91 816
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -130 874 -215 952

Summa eget kapital 2 202 073 2 052 102

Långfristiga skulder
Långfristiga låneskulder 18 446 500 743 268
Avsättning för pensioner 19 58 045 34 555
Övriga avsättningar 20 20 565 35 204
Uppskjuten skatteskuld 9 49 896 51 174

Summa långfristiga skulder 575 006 864 201

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder – räntebärande 18, 22 78 677 77 823
Förskott från kunder 42 832 37 343
Leverantörsskulder 176 460 158 582
Skatteskulder 32 019 13 263
Derivat 15, 18 7 736 2 929
Övriga skulder 40 156 54 091
Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader 23 121 262 99 251

Summa kortfristiga skulder 499 142 443 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 276 221 3 359 585

För information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 21.
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Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i kSEK Not
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 281 399 198 281

Icke kassapåverkande poster
Avskrivningar 7 50 499 51 915
Orealiserade valutakursdifferenser -6 145 16 456
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar -6 969 610
Kapitaliserad ränta på låneskulder -- 41 535
Förändring av periodisering lånekostnad 1 125 13 731
Förändring av avsättningar till pensioner 3 935 4 502
Förändring av övriga avsättningar -23 780 1 171

Summa 300 064 328 201

Betald skatt -39 262 -39 302

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 260 802 288 899

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -40 475 -22 173
Förändring av rörelsefordringar -29 499 -14 938
Förändring av rörelseskulder 33 218 -11 977

Kassaflöde från den löpande verksamheten 224 046 239 811

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 10 -95 -313
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -56 955 -42 835
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 20 147 14 334

Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 903 -28 814

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 59 639 926 541
Amortering av lån -398 495 -1061 139
Utdelning -86 653 --

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -425 509 -134 598

Årets kassaflöde -238 366 76 399
Likvida medel vid årets början 450 013 384 680
Kursdifferens i likvida medel 18 914 -11 066

Likvida medel vid årets slut 230 561 450 013
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kSEK
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31

Betalda räntor
Erhållen ränta 2 120 7 813
Erlagd ränta -20 586 -43 079

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 230 561 450 013

Summa 230 561 450 013
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Sammanställning över förändringen       
av eget kapital i koncernen
Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets ägare för både 2015 och 2016

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital 

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Omräknings-

reserv
Säkrings - 

reserv

Balanserad 
vinst inklusive 
årets resultat

Summa 
eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2015 100 1 215 233 45 819 -23 101 -373 843 864 208
Årets resultat – – – – 135 022 135 022
Övrigt totalresultat – – 45 613 23 485 23 429 92 527

Årets totalresultat – – 45 613 23 485 158 451 227 549

Fondemission 560 – – – -560 –
Kvittningsemission 207 960 138 – – – 960 345

Utgående eget kapital 31 december 2015 867 2 175 371 91 432 384 -215 952 2 052 102

Ingående eget kapital 1 januari 2016 867 2 175 371 91 432 384 -215 952 2 052 102
Årets resultat – – – – 193 990 193 990
Övrigt totalresultat – – 66 826 -1 933 -22 259 42 634

Årets totalresultat – – 66 826 -1 933 171 731 236 624

Utdelning – – – – -86 653 -86 653

Utgående eget kapital 31 december 2016 867 2 175 371 158 258 -1 549 -130 874 2 202 073

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksam-
heter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i.  

Säkringsreserv
Säkringsreserven avser valutasäkring efter skatt av framtida kassaflöden där de säkrade posterna ännu inte finns i balansräkningen. 
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förluster samt förändringar av principer för säkringsredovisning bl.a. i 
syfte att förenkla och att öka samstämmigheten med företags interna 
riskhanteringsstrategier.

Utvärderingen av effekterna på koncernens redovisning när IFRS 9 
börjar tillämpas pågår. Beloppsmässiga effekter har ännu inte kunnat 
uppskattas, utan kommer att utkristalliseras vartefter implementerings-
projektet fortlöper under 2017. De bedömningar av effekter som beskrivs 
i det följande baseras på den information som idag är känd eller uppskat-
tad. Val avseende övergångsmetoder kommer att göras när analysen av 
IFRS 9 nått en fas som ger mer komplett underlag än för närvarande.

De nya reglerna för nedskrivningar, baserat på förväntade kreditför-
luster förväntas öka reserveringen för förluster på kundfordringar något. 
Förluster på kundfordringar har historiskt varit mycket låga, se vidare 
kreditriskavsnittet i not 2. Effekten av att redovisa förväntade istället för 
inträffade förluster förväntas endast ha mindre effekter. Beloppsmässiga 
bedömningar har ännu inte gjorts.

Koncernen använder säkringsredovisning för prognostiserad försäljning 
i utländsk valuta som säkras med valutaderivat. Bedömningen är att in-
förandet av IFRS 9 inte kommer att ha väsentlig påverkan rapporten över 
resultat och övrigt totalresultat och rapporten över finansiell ställning 
med avseende på säkringsredovisningen.

IFRS 15 Intäkter från kundkontrakt ersätter samtliga tidigare utgivna 
standarder och tolkningar som hanterar intäkter med en samlad modell för 
intäktsredovisning.

Standarden bygger på principen att en intäkt ska redovisas när en ut-
lovad vara eller tjänst överförts till kund, det vill säga när kunden erhållit 
kontroll över denna. Detta kan ske över tid eller vid en tidpunkt. 

Utvärderingen av effekterna på koncernens redovisning när IFRS 15 
börjar tillämpas pågår. Koncernen har efter räkenskapsårets utgång 
slutfört två större förvärv som kommer att konsolideras räkenskapsåret 
2017, se vidare not 26 om händelser efter balansdagen. Sammantagna 
beloppsmässiga effekter har ännu inte kunnat uppskattas. Den  bedöm-
ning av effekter som beskrivs nedan baseras på den information som idag 
är känd eller uppskattad. Val avseende övergångsmetoder kommer att 
göras när analysen av IFRS 15 nått en fas som ger mer komplett underlag 
än för närvarande.

Försäljning av varor redovisas för närvarande när varorna avlämnats 
hos kunden, vilket bedömts vara tidpunkten då risker och förmåner för-
knippade med varorna överförts till kunden. Med kontrollmodellen i IFRS 
15 är den preliminära bedömningen att kunden kan bedömas ha kontrollen 
för viss särskilt anpassad utrustning redan under produktionen. I dessa 
fall kommer intäkten att redovisas över tid vartefter varorna produceras, 
vilket är tidigare än med dagens redovisning.

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. 
IFRS 16 påverkar främst leasetagare och den centrala effekten är 

att alla leasingavtal som idag redovisas som operationella leasingavtal 
ska redovisas på ett sätt som liknar aktuell redovisning av finansiella 
leasingavtal. Det innebär att även för operationella leasingavtal kommer 
tillgång och skuld redovisas, med tillhörande redovisning av kostnader för 
avskrivningar och ränta – till skillnad mot idag då ingen redovisning sker 

Not 1. Redovisningsprinciper

FÖRETAGSINFORMATION 
Alimak Group AB (publ), org. nr 556714-1857 har sitt säte i Stockholm, 
Sverige. Huvudkontorets adress är Brunkebergstorg 5, 3 tr, 111 51 
Stockholm. 

Koncernredovisning för Alimak Group AB för räkenskapsåret 2016 
godkändes av styrelsen för utfärdande den 7 april 2017. Koncernredovis-
ningen kommer att fastställas slutligen av årsstämma den 11 maj 2017. 

De finansiella rapporterna är upprättade på basis av historiska 
anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade 
till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde. 

Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består 
i sin helhet av derivatinstrument. 

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. 
 
GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE AV REDOVISNINGEN 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner, International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) och tolkningar från IFRIC sådana de antagits av EU. 

 Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsre-
dovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer, samt uttalanden från Rådet för 
finansiell rapportering. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat anges, 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens 
finansiella rapporter. 

 
NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR 
 
STANDARDER MED IKRAFTTRÄDANDE  
1 JANUARI 2016 ENLIGT EU 
Ingen av de ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ska tilläm-
pas från och med räkenskapsåret som började den 1 januari 2016 har någon 
väsentlig inverkan på koncernens eller moderbolagets finan siella rapporter. 

International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya 
och ändrade standarder vilka ännu ej trätt i kraft: 
 
STANDARDER MED IKRAFTTRÄDANDE EFTER   
1 JANUARI 2016 ENLIGT EU 
IFRS 9 Finansiella instrument träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter 
då IAS 39 Finansiella instrument. IFRS 9 innebär förändringar av hur 
finansiella tillgångar klassificeras och värderas, inför en nedskrivnings-
modell som baseras på förväntade kreditförluster istället för inträffade 

Noter till koncernens bokslut
Belopp i kSEK om inget annat anges
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verkligt värde av eventuell tilläggsköpeskilling. Transaktionsutgifter som 
är hänförbara till förvärvet kostnadsförs när de uppstår. Anskaffnings-
kostnaden allokeras till förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbin-
delser baserat på värderingar till verkligt värde och inbegriper tillgångar 
och skulder som inte redovisas i det förvärvade företagets balansräkning, 
exempelvis immateriella tillgångar som kundrelationer och varumärken. 
Goodwill uppstår när köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av 
förvärvade nettotillgångar. Om det uppstår en negativ skillnad redovisas 
skillnaden direkt i resultaträkningen. De slutgiltiga beloppen fastställs 
senast ett år efter transaktionsdagen. 

Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare 
egetkapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid 
förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till följd av 
omvärderingen redovisas i resultatet.

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas 
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt 
värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller 
skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i resultaträkningen eller i 
övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital 
omvärderas inte och efterföljande reglering redovisas i eget kapital.
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Alla transaktioner med närstående sker till marknadspriser. 
 
SEGMENTSRAPPORTERING 
Koncernen har fyra rörelsesegment. Segmenten är identifierade utifrån 
koncernens fyra affärsområden och rörelsesegmenten överensstämmer 
med den interna rapporteringen som lämnas till den högsta verkställande 
beslutsfattaren. Koncernen har identifierat moderbolagets verkställande 
direktör och koncernchef som högsta verkställande beslutsfattare. 
Koncernchefen ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 
rörelsesegmentens resultat. Segmenten följs upp och styrs utifrån 
intäkter och kostnader till nivån rörelseresultat, medan finansnetto och 
skatter samt balansräkning och kassaflöde inte rapporteras per segment. 
Rörelseresultatet för segmenten konsolideras enligt samma principer som 
för koncernen totalt. Segmenten består av separata affärsområden inom 
de bolag som utgör koncernen. 
 
OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA 
Funktionell valuta och rapportvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö 
där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är koncernens 
rapportvaluta och moderbolagets funktionella valuta. 
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och 
skulder som är uttryckta i utländsk valuta räknas om till den funktionella va-
lutan till balansdagens kurs. Sådana valutakursdifferenser redovisas i resul-
taträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, 
då vinster/förluster redovisas i övrigt total resultat. Icke monetära tillgångar 
och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till 
den valutakurs som gällde vid transaktionstillfället. 

av hyrd tillgång och relaterad skuld, och då leasingavgifterna periodiseras 
linjärt som leasingkostnad.

Koncernen kommer som operationell leasetagare att påverkas av 
införandet av IFRS 16. Beloppsmässiga beräkningar av effekten av IFRS 16 
och val avseende övergångsmetoder har ännu inte genomförts. De upplys-
ningar som lämnas i not 13 om operationella leasingavtal ger en indikation 
på typen och omfattningen av de avtal som existerar vid räkenskapsårets 
utgång 2016.

 Inga andra av de IFRS- eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i 
kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 

Ovanstående nya och ändrade standarder och tolkningar, som ej trätt 
ikraft, har ännu ej tillämpats. 
 
UPPSKATTNINGAR 
För att upprätta koncernredovisningen i enlighet med IFRS måste vissa 
redovisningsmässiga uppskattningar göras. Styrelsen gör även sin bedöm-
ning vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden 
där uppskattningar och bedömningar är av väsentlig betydelse för 
koncernen presenteras under ”Viktiga uppskattningar och bedöm ningar 
för redovisningsmässiga ändamål”. 
 
GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE 
De finansiella rapporterna presenteras i tusentals svenska kronor (SEK). 
De har upprättas enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom vad beträffar 
vissa finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde. 
Ekonomisk information med hänförliga noter i koncernens resultaträkning, 
övrigt totalresultat, kassaflödesanalys samt koncernens balansräkning 
presenteras med ett jämförelseår. 
 
KONCERNREDOVISNING 
Koncernredovisningen omfattar Alimak Group AB (publ) med samtliga  
dotterbolag. 

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

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men 
inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som 
omfattar mellan 20 och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandels-
metoden värderas investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och 
det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncer-
nens andel av intresseföretagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunk-
ten. Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar 
goodwill som identifieras vid förvärvet.

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster 
och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovis-
ningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
 
RÖRELSEFÖRVÄRV 
Vid förvärv av en verksamhet beräknas anskaffningskostnaden för förvär-
vet (köpeskillingen) som det verkliga värdet av de tillgångar som överlåtits 
och de skulder som uppstår eller övertas den dag förvärvet sker, inklusive 
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den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den 
interna styrningen. Goodwill övervakas på rörelsesegmentnivå, vilket 
motsvarar koncernens affärsområden. 

Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller 
ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Det redovi-
sade värdet på den kassagenererande enhet som goodwillen hänförts till 
jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet 
och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskriv-
ning redovisas omedelbart som en kostnad och återförs inte. 
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   
och liknande arbeten 
Utgifter som är direkt hänförliga till utveckling av nya produkter aktiveras. 
Utgifter kopplade till utvecklingsfasen redovisas som en immateriell till-
gång från och med tidpunkten då utgifterna sannolikt kommer att leda till 
framtida ekonomiska fördelar, vilket avser tidpunkten då företagsledningen 
bedömer att det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
tillgången, företaget har för avsikt och förutsättningar att färdigställa den 
och använda eller sälja den, det finns adekvata resurser för att fullfölja 
utveckling och försäljning samt att kvarstående utgifter kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa 
kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare 
kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. Utgifter 
för forskning kostnadsförs i förekommande fall direkt. 

Förvärvade varumärken redovisas som immateriella tillgångar till 
anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Utgifter för att förnya varumärken kostnads-
förs löpande. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod 
och redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Datorprogram redovisas till anskaffningsvärdet och inkluderar direkt 
hänförbara utgifter för att färdigställa tillgången för dess avsedda 
använd ning. Utgifter för att underhålla datorprogram kostnadsförs 
löpande då de uppstår. 

Avskrivning sker linjärt över nyttjandeperioden med tillämpning av 
följande bedömda nyttjandeperiod:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten: 5 år 
 
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller som 
inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov. Om det finns indikationer på att en tillgång 
har minskat i värde fastställer koncernen tillgångens återvinningsvärde. 
Med återvinningsvärde avses det högsta av en tillgångs verkliga värde 
med avdrag för försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Tillgången 
skrivs ned med det belopp till vilket tillgångens redovisade värde översti-
ger återvinningsvärdet. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella tillgångar består i huvudsak av maskiner, hyresutrustning och 
inventarier. Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärden efter 
avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår förvärvspriset samt direkt hänförbara utgifter. Tillkommande 
utgifter redovisas som en separat tillgång endast då det är sannolikt att 
de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen 

Koncernföretag 
Balansräkningarna i utländska dotterbolag omräknas till svenska kronor 
till balansdagens kurs. Resultaträkningarna omräknas till årets genom-
snittskurs. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen av 
utländska dotterbolag redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i 
omräkningsreserven i eget kapital. 

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv 
av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna 
verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser 
redovisas i övrigt totalresultat. 
 
KASSAFLÖDESANALYS 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Kassa-
flöden inom utländska dotterbolag omräknas till genomsnittlig valutakurs 
för perioden. Förvärv och/eller försäljning av dotterbolag inkluderas, netto 
efter köpta/sålda likvida medel, under kassaflödet från investeringsaktivi-
teter. Likvida medel utgörs av kassa och bank. 
 
INTÄKTSREDOVISNING 
Koncernen tillverkar, säljer, hyr ut och tillhandahåller service för bygg- och 
industrihissar inom fyra affärsområden: Construction Equipment, Industrial 
Equipment, Rental och After Sales.

Intäktsredovisning sker när det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelarna kommer att tillfalla koncernen och dessa fördelar kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det brutto inflöde av 
ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räk-
ning. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter och mervärdesskatt.

Intäkter från affärsområdena Construction Equipment och Industrial 
Equipment uppkommer vid försäljning av de produkter för vertikala hiss-
lösningar som koncernen tillverkar. Intäktsredovisning sker då koncernen 
till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är för-
knippade med varornas ägande och då Koncernen inte behåller något 
engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med 
ägande och koncernen utövar inte heller någon reell kontroll över de varor 
som sålts. 

Intäkter från eftermarknadstjänster- och försäljning inom After Sales 
redovisas i den period arbetet utförs eller reservdelar levereras. Intäkter 
från affärsområdet Rental avser uthyrning av koncernens egentillverkade 
utrustning. Intäkter redovisas över löptiden med utgångspunkt i avtalad 
nyttjandetid, vilket kan skilja sig åt från vad som erhållits från kunden som 
operationell leasingavgift under året. 

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektiv räntemetoden. 
 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Goodwill 
Goodwill uppstår vid rörelseförvärv och avser skillnaden mellan summan 
av köpeskillingen, värdet på innehav utan bestämmande inflytande samt 
det verkliga värdet på tidigare innehav och det verkliga värdet på förvär-
vade identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. Om det 
uppstår en negativ skillnad redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. 

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell 
nedskrivning. Goodwill följs löpande och prövas årligen, eller oftare vid 
behov, med avseende på nedskrivningsbehov. Goodwill fördelas på de 
kassagenererande enheter som förväntas ha nytta av förvärvet. Varje 
enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar 
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i resultaträkningen. Om den säkrade transaktionen inte längre förväntas 
inträffa överförs säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar 
omedelbart från övrigt totalresultat till resultaträkningen. 
 
Derivatinstrument och kassaflödessäkring 
Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt och räntekontrakt 
som utnyttjas för att täcka risker för valuta- och räntekursförändringar. 
Valutaexponering avseende framtida prognostiserade flöden säkras 
främst   genom valutaterminer. Den effektiva delen av förändring av det 
redo visade värdet för derivat som identifierats och kvalificerar som kassa-
flödessäkringar, redovisas i övrigt totalresultat. Vinsten eller förlusten 
som hänför sig till den ineffektiva delen, redovisas omedelbart i resultat-
räkningen. Ackumulerade belopp i eget kapital förs om till resultaträk ningen 
under samma perioder som den säkrade posten påverkar resultatet. 

När en framtida transaktion inte längre förväntas uppkomma, redo-
visas den ackumulerade vinsten eller förlusten som föreligger i eget 
kapital direkt i resultaträkningen. Säkring av redovisat värde redovisas i 
resultat räkningen tillsammans med eventuella förändringar i det redo-
visade värdet av den säkrade tillgången eller skulden som är hänförlig 
till den säkrade risken. Om en säkring inte längre uppfyller kriterierna 
för säkrings redovisning, justeras det redovisade värdet för den säkrade 
posten, för vilken effektivräntemetoden använts, och periodiseras i 
resultatet över återstående löptid. Värdeförändringar på derivat som 
inte uppfyller villkoren för säkringsredovisning redovisas omedelbart i 
resultaträkningen. 

Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter 
För derivatinstrument i utländsk valuta som utgör säkringsinstrument i en 
säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter gäller att den effek-
tiva delen av värdeförändringen redovisas i Övrigt totalresultat, medan 
den ineffektiva delen redovisas direkt i resultaträkningen. De värdeför-
ändringar som redovisas i Övrigt totalresultat överförs till resultaträk-
ningen vid den senare tidpunkt då den utländska verksamheten avyttras. 
Säkring av nettoinvesteringar tillämpas då valutaterminer i utländsk 
valuta använts för att säkra valutarisken i koncernens investeringar i 
utländska dotterbolag. 
 
Beräkning av verkligt värde för finansiella instrument 
Vid fastställande av verkligt värde för kortfristiga placeringar, derivat-
instrument och låneskulder används officiella marknadsnoteringar på 
bokslutsdagen. I de fall sådana saknas görs värdering genom allmänt 
vede rtagna metoder såsom diskontering av framtida kassaflöden till 
noterad marknadsränta för respektive löptid. Omräkningen till svenska 
kronor görs till noterad kurs på bokslutsdagen. 
 
Upplupet anskaffningsvärde 
Upplupet anskaffningsvärde beräknas med hjälp av effektivräntemetoden, 
vilket innebär att eventuella över- eller underkurser samt direkt hänförliga 
kostnader eller intäkter periodiseras över kontraktets löptid med hjälp 
av den beräknade effektivräntan. Effektivräntan är den ränta som ger 
instrumentets anskaffningsvärde som resultat vid nuvärdesberäkning av 
framtida kassa flöden. 
 
Kvittning av finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett netto-
belopp i balansräkningen när det finns legal rätt att kvitta och när avsikt 

tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och 
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period 
de uppkommer. 

Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och  
redo visas som kostnad i resultaträkningen. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Byggnader: 25-50 år 
Hyresutrustning: 8-12 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar: 5-10 år 
Inventarier, verktyg och installationer: 3-10 år 
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapport-
periods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs 
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde 
överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde.
 
FINANSIELLA INSTRUMENT 
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med 
reglerna i IAS 39. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaktionskostnader förutom de finansiella instrument som tillhör 
kategorin finansiell tillgång eller skuld som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de finan-
siella instrumenten har klassificerats enligt nedan. 

För derivatinstrument samt köp och försäljning av penning- och 
kapitalmarknadsinstrument på avistamarknaden tillämpas affärsdags-
redovisning. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas 
i balansräkningen när Koncernen blir part till instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har utfärdats. 
Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet före-
ligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder 
tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balans-
räkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller koncernen 
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell 
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen 
i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld. 

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller 
verkligt värde beroende på den initiala kategoriseringen under IAS 39. 
 
Kassaflödessäkringar 
Kassaflödessäkringar görs när valutaterminer används för säkring av 
valutarisk i framtida köp och försäljningar i utländsk valuta. 

För derivatinstrument som utgör säkringsinstrument i en kassaflödes-
säkring gäller att den effektiva delen av värdeförändringen redovisas 
i övrigt totalresultat, medan den ineffektiva delen redovisas direkt i 
resultaträkningen. Den del av värdeförändringen som redovisas i övrigt 
totalresultat förs sedan över till resultaträkningen i den period då den 
säkrade posten påverkar resultaträkningen. 

Om förutsättningarna för säkringsredovisning inte längre är uppfyllda, 
förs de ackumulerade värdeförändringar som redovisats i övrigt total-
resultat över till resultaträkningen i den senare period då den säkrade 
posten påverkar resultaträkningen. Värdeförändringar från och med den 
dag då förutsättningarna för säkringsredovisning upphör redovisas direkt 
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AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT 
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovi-
sas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktion redovisas via 
övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatte-
effekt redovisas via övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt 
är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även 
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt 
redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden som utgår från tempo-
rära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Uppskjuten skatt redovisas inte för temporära skillnader som 
uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av 
tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för 
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat, 
samt temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag som inte för-
väntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värdering av uppskjuten skatt 
baseras på hur redovisade värden på tillgångar och skulder förväntas bli 
realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av 
de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade 
per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar redovisas för underskottsav-
drag, i den utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster 
kommer att finnas tillgängliga. De uppskjutna skattefordringarnas redovi-
sade värden prövas vid varje balansdag och minskas i den utsträckning som 
det inte längre är sannolikt att de kan utnyttjas. 
 
ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING 
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast 
om företaget är förpliktigat att antingen avsluta en medarbetares eller 
en grupp av medarbetares anställning före den normala tidpunkten eller 
betala ersättning vid uppsägning genom erbjudanden som syftar till att 
uppmuntra frivillig avgång. I det senare fallet redovisas en skuld och en 
kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och 
antalet medarbetare som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt 
kan uppskattas. 
 
PENSIONER 
Koncernen har olika pensionsplaner i överensstämmelse med de lokala 
villkor och den praxis som råder i de länder där verksamhet bedrivs. 
Koncernen har såväl förmånsbestämda som avgiftsbestämda planer. 
I en förmånsbestämd pensionsplan är det företaget som bär risken för 
att tillhandahålla den överenskomma ersättningen. I en avgiftsbestämd 
pensionsplan har företaget inte någon ytterligare förpliktelse utöver att 
betala avtalade avgifter till planen. 
 
Förmånsbaserade pensioner 
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräk-
nas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersätt-
ning som medarbetaren intjänat genom sin anställning under innevarande 
och tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till nuvärde. Diskon-
teringsräntan motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer, 
bostadsobligationer, alternativt statsobligationer i de fall en aktiv 
marknad för företagsobligationer eller bostadsobligationer saknas, med 
en återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena. 
Beräkningen görs årligen av oberoende aktuarie. Vidare beräknas det 
verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar. Vid fastställandet av 
förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan 
det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen 

finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera 
tillgången och reglera skulden. 
 
Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel hos finansinstitut samt kortfristiga 
likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten under-
stigande tre månader, vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. Likvida medel redovisas till dess nominella belopp. 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar kategoriseras som ”lånefordringar och kundfordringar” 
och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordrans förväntade 
löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskonte-
ring. Osäkra kundfordringar bedöms individuellt och utefter förfallostruk-
turen, då indikationer på ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan 
föreligga när kunden har uteblivna eller försenade betalningar. Eventuella 
nedskrivningar redovisas i rörelsens kostnader. 
 
Långfristiga fordringar och övriga fordringar 
Långfristiga fordringar och övriga fordringar är fordringar som uppkom-
mer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel med 
fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är längre än ett år 
utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare övriga fordringar. 
Dessa fordringar kategoriseras i enlighet med IAS 39 som ”lånefordringar 
och kundfordringar”. Tillgångar inom denna kategori värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Tillgångens värde prövas för eventuella nedskriv-
ningsbehov när indikationer på att det redovisade värdet på tillgången 
understiger dess upplupna anskaffningsvärde. En nedskrivning redovisas 
i rörelsens kostnader. 
 
Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder kategoriseras som andra skulder och redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder har förväntad löptid som 
är kort, varför skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering. 
 
Finansiella skulder 
Skulder till kreditinstitut, checkräkningskredit samt övriga skulder katego-
riseras som andra skulder och värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
 
LEASING 
Koncernen som leasegivare 
Den utrustning som används i koncernens Rentalverksamhet ägs av 
Alimak Hek Finance AB och hyrs ut via operationella leasingavtal till bolag 
inom koncernen som vidareuthyr utrustningen till slutkund via operatio-
nella leasingavtal. Erhållna leasingbetalningar periodiseras och intäkts-
förs linjärt under leasingavtalens löptid. 
 
VARULAGER 
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först 
  in-först ut-principen och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 
för  färdiga varor och varor under tillverkning består av råvaror och andra 
direkta tillverkningskostnader samt hänförbara indirekta tillverkningskost-
nader. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljnings-
kostnader. För reservdelar som redovisas som varulager beaktas trög-
rörlighet vid bedömningen av nettoförsäljningsvärdet. 
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förlitar sig koncernen på ett antal faktorer, inklusive uppnådda resultat, 
affärsplaner, ekonomiska prognoser och marknadsdata. 
 
Inkomstskatter och uppskjutna skatter 
Koncernen gör betydande bedömningar för att bestämma såväl aktu-
ella som uppskjutna skatteskulder och skattefordringar, inte minst vad 
gäller värdet av uppskjutna skattefordringar. Företaget måste därvid 
bedöma sannolikheten för att de uppskjutna skattefordringarna kommer 
att utnyttjas för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. Det 
verkliga resultatet kan avvika från dessa bedömningar bland annat på 
grund av ändrat framtida affärsklimat, ändrade skatteregler eller utfallet 
av myndigheters eller skattedomstolars ännu ej slutförda granskning av 
avgivna deklarationer. 
 
Pensioner 
Aktuariella antaganden är viktiga inslag i de aktuariella metoder som  
används för att mäta pensionsåtaganden, och kan ha en väsentlig 
inverkan på redovisad nettoskuld och årlig pensionskostnad. Diskonte-
ringsräntan är ett antagande som har väsentlig betydelse för beräkningen 
av såväl årets pensionskostnad som nuvärdet av de förmånsbaserade 
pensionsförpliktelserna innevarande år. Diskonteringsräntan används 
både för att beräkna nuvärdet av pensionsåtagandet och för att uppskatta 
avkastningen på förvaltningstillgångarna. Diskonteringsräntan ses över 
kvartalsvis, vilket påverkar nettoskulden, och årligen, vilket även påverkar 
kostnaderna för kommande år. Övriga antaganden granskas årligen och 
kan avse demografiska faktorer som pensionsålder, dödlighet och perso-
nalomsättning. En sänkt diskonteringsränta ökar nuvärdet av pensions-
skulden och den årliga kostnaden. 
 
Kundfordringar 
Koncernen gör regelbundna analyser av kreditrisken i utestående kund-
finansieringskrediter och avsättningar görs för uppskattade förluster. De 
totala avsättningarna för osäkra fordringar uppgick den 31 december 2016 
till 11,1 MSEK (23,7). 
 
Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoför-
säljningsvärde. Erforderliga reserver är ställda för inkurans i enlighet med 
företagets policy. 

Not 2. Finansiell riskhantering

Koncernen är genom sina globala verksamhet exponerad för finansiella 
risker. Styrelsen fastställer koncernens finanspolicy, som omfattar riktlinjer, 
mål och ramar för finansförvaltningen samt hanteringen av finansiella risker. 

Treasuryfunktionen har till uppgift att hantera koncernens finansiella 
risker. Funktionens främsta uppgift är att bidra till värdeskapande genom 
att hantera de finansiella risker som koncernen exponeras för i den norma-
la affärsverksamheten och att optimera koncernens finansnetto. Funktio-
nen ger även service till koncernens bolag och har till uppgift att stödja 
dotterföretagen med lån, placeringsmöjligheter och valutaffärer samt att 
verka som rådgivare i finansiella frågor. Funktionen bedriver interbanks-
verksamhet och ansvarar även för koncernens cash management.

genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet 
(så kallade erfarenhetsbaserade justeringar) eller genom att antagandena 
ändras. Dessa aktuariella vinster och förluster redovisas i balansräkning-
en samt i resultaträkningen under övrigt totalresultat. När ersättningarna 
i en plan förbättras redovisas den andel av den ökade ersättningen som 
hänför sig till medarbetarnas tjänstgöring under tidigare perioder som en 
kostnad i årets resultat. I balansräkningen redovisat värde för pensioner 
och liknande förpliktelser motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid boksluts-
tidpunkten, med avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna. 

Avgiftsbaserade pensioner 
Koncernens förpliktelser för varje period utgörs av de belopp som kon-
cernen ska 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. 
 
AVSÄTTNINGAR 
I koncernen görs avsättningar för åtaganden (legala eller informella) på 
grund av inträffade händelser som är kända eller tillförlitligt kan uppskat-
tas, men där förfallotidpunkten är oviss. Avsättning för garantiåtaganden 
görs utifrån kända men ej reglerade garantiåtaganden. Avsättningar görs 
med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att 
reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i 
tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskonte-
ring av det förväntade framtida kassaflödet. 
 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Eventualförpliktelser redovisas när det finns ett möjligt åtagande som  
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av 
en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande 
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 
 
VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR  
FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL 
För att upprätta koncernredovisning i enlighet med god redovisningssed 
måste det göras uppskattningar och bedömningar som påverkar de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, upplysningar om eventual-
förpliktelser och ställda säkerheter per det datum som koncernredovis-
ningen upprättas samt de redovisade värdena på intäkter och kostnader 
för rapporteringsperioden. Uppskattningar och bedömningar utvärderas 
löpande. 
 
KONCERNENS VIKTIGASTE UPPSKATTNINGAR  
OCH BEDÖMNINGAR ÄR; 
Nedskrivningsprövning av goodwill 
Nedskrivning av goodwill prövas årligen och dessutom närhelst händelser 
eller ändrade omständigheter indikerar att värdet på goodwill som har 
uppkommit vid ett förvärv kan ha minskat, till exempel på grund av ändrat 
affärsklimat eller beslut om att avyttra eller lägga ner viss verksamhet. 
För att bestämma om värdet på goodwill minskat måste den kassagene-
rerande enhet till vilken goodwill hänförts värderas, vilket sker genom en 
diskontering av enhetens kassaflöden. Vid tillämpningen av denna metod 

Forts. not 1



Koncernen noter   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 

80Koncernen noter   
Alimak Group, Årsredovisning 2016 

80

RÄNTERISK
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar 
koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genom- 
slag beror på tillgångarnas och skuldernas räntebindningstid. Den genom-
snittliga räntebindningstiden för upplåningen uppgick vid årsskiftet till 3 
månader (3).

Koncernen ingick den 25 juni 2015 en senior revolverande lånefacilitet 
avseende flera valutor om 1 250 miljoner SEK. Lånefaciliteten har ändrats 
och bekräftats genom ändrings- och bekräftelseavtal daterat 11 juni 2016 
och senast den 5 december 2016. I juni 2016 utökades den revolverande 
faciliteten med 750 miljoner kronor till totalt 2 000 miljoner kronor. Denna 
ökning gjordes för att finansiera förvärvet av Facade Access Group. För 
att finansiera förvärvet av Avanti Wind Systems utökades den revolver-
ande lånefaciliteten i december 2016 med en bryggfacilitet om 800 
miljoner kronor. Sista återbetalningsdagen för Bryggfaciliteten är dagen 
då koncernen mottar emissionslikviden för nyemissionen eller senast den 
5 december 2017. 

Lån under den Seniora Lånefaciliteten löper med rörlig ränta. Den 
genomsnittliga räntan för koncernens räntebärande lån uppgick vid års-
skiftet 2016 till 2,0 procent (1,8).

I koncernens låneavtal finns specifika villkor kopplade till nyckeltal, 
så kallade covenants. Dessa covenants utgörs av följande finansiella 
nyckeltal:
– Koncernens rörelseresultat före avskrivningar relaterat till nettoskuld
   sättning och till räntebetalningar.
– Koncernens nettoskuld relaterat till eget kapital.

KÄNSLIGHETSANALYS AVSEENDE MARKNADSRISKER

2016 2015

För
ändring

Effekt på 
årets 

resultat

Effekt 
på eget 
kapital

Effekt på 
årets 

resultat

Effekt 
på eget 
kapital

Marknadsräntor 1 + 1% -4 126 -4 126 -6 403 -6 403

Valutakurser 2 SEK -10% 5 265 114 285 3 058 107 920

USD 3 025 73 668 3 172 64 688

CNY -3 375 -8 709 -2 936 -5 190

EUR 426 10 406 -1 083 9 525

AUD 1 892 19 509 2 235 16 267

GBP 300 4 464 -124 10 553

Övriga 2 997 14 948 1 793 12 077

1) Här avses årseffekten av en ökning av samtliga räntor med en procentenhet.
2) Här avses effekten  av en försvagning av den svenska kronan med 10 % gentemot
    samtliga valutor.

Ovan angiven påverkan avser den situation där alla valutor resp. räntor 
förändras i samma riktning. Känslighetsanalysen visar effekten efter 
skatt, utan beaktande av effekter av kassaflödessäkringar samt att alla 
andra parametrar antas vara beständiga när valuta respektive ränta 
förändras.

VALUTARISK
Med valutarisk avses risken att valutakursfluktuationer inverkar negativt 
på koncernens kassaflöde, resultaträkning eller balansräkning. Valuta-
kursförändringar påverkar koncernens resultat dels när försäljning och 
köp i utländska dotterbolag sker i olika valutor (transaktionsexponering) 
och dels när resultat- och balansräkningar omräknas till svenska kronor 
(omräkningsexponering). De utländska valutor som har störst påverkan på 
koncernens resultat och nettotillgångar är USD, CNY, EUR, AUD och GBP. 
Valutarisken påverkar koncernens konkurrenssituation på olika sätt.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponeringen påverkar årets resultat när försäljning och 
inköp sker i olika valutor. 

Eftersom en stor del av produktionen är koncentrerad till ett fåtal  
länder men försäljning sker till ett flertal länder får Koncernen ett netto-
flöde av utländsk valuta. För att minska exponeringen i utländsk valuta 
används inkommande valuta till betalningar i samma valuta.

Valutasäkring sker med finansiella instrument genom vilka leverantörs-
skulder och kundfordringar i utländsk valuta säkras. Vidare valutasäkras 
ordrar vid ordertillfället för att säkerställa bruttomarginalen samt investe-
ringsbeslut. Säkringsredovisning enligt IAS39 tillämpas.

Den prognostiserade transaktionsexponeringen avseende 2017 års 
nettokassaflöden framgår av graf 1. Prognosen bygger på koncerninterna 
betalningar och på betalningsflöden från kunder och leverantörer i de 
mest betydande valutorna. Om den svenska kronan ensidigt försvagats/
förstärkts med 1 procent mot alla valutor skulle effekten på transaktions-
exponeringen bli en ökning/minskning med cirka 6 MSEK.

PROGNOSTISERAD TRANSAKTIONS EXPONERING  
AVSEENDE 2017 ÅRS NETTOKASSA FLÖDEN

AUD CNY EUR GBP SEK SGD USD

Omräkningsexponering
Omräkningsexponeringen påverkar årets resultat när dotterföretagens 
resultat i olika valutor räknas om till SEK och övrigt totalresultat när  
dotterföretagens nettotillgångar i olika valutor omräknas till SEK. 
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RÅVARURISK
Med råvarurisk avses risken att att ändrade råvarupriser påverkar 
koncernens resultat negativt. Koncernens risk inom råvaror är i huvudsak 
koncentrerad till stål. Råvaruprisrisker säkras inte. 

VALUTAKURSER
Resultaträkningar för utländska dotterföretag omräknas till SEK med 
årets genomsnittskurs. Balansräkningarna omräknas till balansdagens 
kurs.

Valuta

Genom
snitts 

kurs 2016

Balans
dagens 

kurs 
161231

Genom
snitts 

kurs 2015

Balans
dagens 

kurs 
151231

AED 2,33 2,48 2,31 2,30

AUD 6,37 6,57 6,34 6,06

BRL 2,48 2,80 2,57 2,16

CAD 6,46 6,74 6,60 6,02

CNY 1,29 1,31 1,34 1,29

EUR 9,47 9,57 9,36 9,13

GBP 11,57 11,18 12,89 12,38

INR 0,13 0,13 0,13 0,12

KRW 0,0074 0,0076 0,0075 0,007131

NOK 1,02 1,05 1,05 0,96

SGD 6,20 6,29 6,13 5,91

USD 8,56 9,10 8,43 8,35

FINANSIERINGS- OCH LIKVIDITETSRISK
Finansieringsrisk är risken att koncernen vid en given tidpunkt inte har 
tillgång till adekvat finansiering till godtagbara villkor. Den seniora revol-
verande lånefaciliteten om 2 000 miljoner SEK har en löptid om fem år och 
förfaller 2020. Likviditetsrisken är risken för att koncernen inte kan möta 
sina kortfristiga betalningsåtaganden. Koncernens finanspolicy föreskri-
ver att likviditetsreserven skall uppgå till en sådan nivå att reserven kan 
hantera de fluktuationer som förväntas i den dagliga likviditeten inom en 
sexmånaders tidsperiod. För att tillgodose detta har koncernen checkräk-
ningskrediter och bekräftade kreditfaciliteter. Checkkrediterna uppgår till 
105 miljoner SEK.

KREDITRISK
Kreditrisk är risken för att motparten i en transaktion inte fullgör sina 
förpliktelser enligt avtalet. 

Maximal kreditexponering motsvaras av det bokförda värdet på finan-
siella tillgångar. Beaktat koncernens spridning av kunder samt att kun-
derna är verksamma inom olika marknadssegment och geografier bedöms 
den generella underliggande kreditrisken som låg. För större exponeringar 
sker individuella kreditbedömningar. Koncernens finansiella tillgångar som 
varken är förfallna eller nedskrivna anses vara av god kreditvärdighet. 

MAXIMAL KREDITEXPONERING

20161231 20151231

Andra långfristiga fordringar 9 704 6 208

Kundfordringar 408 803 365 834

Derivat 4 870 2 592

Övriga fordringar 97 481 74 293

Kassa och bank 230 561 450 013

Summa 751 419 898 940
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Rental
Affärsområdet erbjuder uthyrning och service av utrustning som till-
verkats av koncernens övriga affärsområden. Kunderna återfinns inom 
byggnads industri och inom byggrelaterad uthyrning.

After Sales
Affärsområdet erbjuder service, reservdelar, uppgraderingar och utbild-
ning för i huvudsak utrustning som tillverkats av koncernen. Kunderna 
återfinns såväl inom tillverkande industri som inom byggnadsindustri och 
byggrelaterad uthyrning.

Geografiska områden
Koncernen är globalt verksam och normalt sett finns alla rörelsesegment 
representerade inom de geografiska områdena Europa, Asien och  
Australien, Syd- och Nordamerika samt Övriga marknader.

Not 3. Segmentrapportering

RÖRELSESEGMENT
Koncernen består av följande fyra rörelsesegment: Construction  
Equipment, Industrial Equipment, Rental och After Sales. Rörelsesegment 
utgör koncernens primära indelningsgrund.
 
Construction Equipment 
Affärsområdet designar, utvecklar, tillverkar och distribuerar standard- 
och kundspecifika hissar för i huvudsak temporär installation. Kunderna 
återfinns inom byggnadsindustri och inom byggrelaterad uthyrning.

Industrial Equipment 
Affärsområdet designar, utvecklar, tillverkar och distribuerar kundspeci-
fika hissar för i huvudsak permanenta installationer. Kunderna återfinns 
inom industrier som kraft, metall och gruvor, hamnar, cement, samt olja 
och gas.

Koncernintern försäljning mellan segmenten förekommer ej.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER RÖRELSESEGMENT

2016
Construction 

Equipment 
Industrial 

Equipment Rental  After Sales 
Totalt 

koncernen

Externa intäkter 685 843 373 545 308 912 680 308 2 048 608

Rörelseresultat 72 688 -22 132 38 835 217 420 306 811

Rörelseresultat, % 10,6 -5,9 12,6 32,0 15,0

Resultat efter finansnetto n/a n/a n/a n/a 281 398

Årets resultat n/a n/a n/a n/a 193 990

2015
Construction  

Equipment 
Industrial 

Equipment Rental  After Sales 
  Totalt 

koncernen

Externa intäkter 553 307 485 541 308 445 688 998 2 036 291

Rörelseresultat 38 335 27 495 20 437 209 941 296 208

Rörelseresultat ,% 6,9 5,7 6,6 30,5 14,5 

Resultat efter finansnetto n/a n/a n/a n/a 198 281

Årets resultat n/a n/a n/a n/a 135 022

GEOGRAFISKA MARKNADER

Intäkter 2016 2015

Europa 757 945 704 634

(varav Sverige) (86 977) (60 071)

Asien och Australien 496 346 608 384

Syd- och Nordamerika 688 628 626 193

Övriga marknader 105 689 97 080

Summa 2 048 608 2 036 291

Materiella anläggningstillgångar 2016 2015

Sverige 209 549 201 753

Kina 27 714 31 758

Övriga marknader 21 473 34 549

Summa 258 736 268 060
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2016 2015

Koncernens könsfördelning i  
företagsledningar

Andel 
kvinnor %

Andel 
kvinnor %

Styrelser 12  13 

Övriga ledande befattningshavare 14 13 

Löner, ersättningar och sociala 
kostnader 2016 2015

Löner och ersättningar 532 229 488 424

Sociala kostnader 173 918 165 499

Koncernen totalt 706 147 653 923

Varav pensionskostnader ingående 
i sociala kostnader 39 018 38 424

Av koncernens pensionskostnader avser 3,4 MSEK (3,6) gruppen styrelse 
och vd i samtliga bolag. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till 
dessa uppgår till – (–).

2016 2015

Löner och andra ersätt
ningar fördelade mellan 
styrelse ledamöter och 
övriga anställda

Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Sverige 8 978 159 646 14 334 144 177

(varav tantiem o.d.) (1 349) (3 053) (7 281) (2 846)

Utomlands 17 434 346 171 17 140 312 773

(varav tantiem o.d.) (1 990) (13 618) (1 896) (11 099)

Koncernen totalt 26 412 505 817 31 474 456 950

(varav tantiem o.d.) (3 339) (16 671) (9 177) (13 945)

Not 4. Rörelsens kostnader

2016 2015

Råvaror och förnödenheter -787 221 -757 697

Personalkostnader -706 147 -652 757

Konsultkostnader -45 933 -24 747

Avskrivningar -50 499 -51 915

Övriga kostnader -151 997 -252 967

Summa 1 741 797 1 740 083

2016 2015

Medeltalet anställda Antal
varav 

kvinnor % Antal
varav 

kvinnor %

Sverige 363 15 343 13 

Norge 45 15 48 17 

Nederländerna 31 9 30 9 

Belgien 3 0 3 0 

Frankrike 45 11 43 12 

England 61 15 62 15 

Tyskland 36 8 33 9 

Italien 8 13 9 11 

Korea 12 17 12 17 

Singapore 15 27 15 20 

Malaysia 15 13 15 20 

Australien 91 5 77 5 

USA 96 13 101 12 

Kina 319 14 261 15 

Indien 19 5 16 6 

Brasilien 11 9 9 11 

Koncernen totalt 1 171 13 1 077 13 
 

Not 5. Antal anställda och ersättningar till anställda samt till styrelse och    
ledande befattningshavare
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Styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans 
beslut. Verkställande direktören och arbetstagarrepresentanter erhåller 
inte styrelsearvode. Enligt beslut av årsstämman 2016 uppgår arvodet till 
de stämmovalda styrelseledamöterna till sammanlagt 2 100 000 kronor på 
årsbasis. Av detta utgår till styrelsens ordförande Anders Thelin 600 000 
kronor och 300 000 kronor till varje övrig styrelseledamot (Carl Johan 
Falkenberg, Helena Nordman-Knutson, Anders Jonsson, Eva Lindqvist och 
Joakim Rosengren). Vidare beslutades att arvode ska utgå med 100 000 
kronor till ordföranden för Revisionsutskottet, 75 000 kronor till ordföran-
den i Ersättningsutskottet, 70 000 kronor till varje medlem i Revisions-
utskottet (ordföranden undantagen) och 50 000 kronor till varje medlem i 
Ersättningsutskottet (ordföranden undantagen). Årsstämman beslutade 
att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för koncernen kan en 
ledamot fakturera sitt arvode. Det av stämman beslutade arvodet ökas då 
med ett belopp motsvarande social avgifter enligt lag. Revisionsutskottet 
består av Carl Johan Falkenberg, Helena Nordman-Knutson (ordförande) 
och  Eva Lindqvist. Ersättningsutskottet består av Anders Jonsson,  
Eva Lindqvist och Anders Thelin (ordförande).

2016 Lön/styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensions kostnad Totalt

Styrelsen

Anders Thelin, styrelsens ordförande 675 – – – 675

Carl Johan Falkenberg 370 – – – 370

Anders Jonsson 350 – – – 350

Eva Lindqvist 420 – – – 420

Joakim Rosengren 400 – – – 400

Helena Nordman-Knutson 
(från årsstämma 2016) 250 – – – 250

Göran Gezelius (till årsstämma 2016) 150 – – – 150

Verkställande direktör 4 022 1 349 – 1 381 6 752

Andra ledande befattningshavare 
(11 personer)* 19 242 2 929 309 3 818 26 298

Summa 25 879 4 278 309 5 199 35 665
*Koncernledningen har under 2016 utökats med två personer och ledningsgruppen uppgår vid årets utgång till 11 personer.  Den 1 februari 2016 utökades ledningen med en chef för IR och 
kommunikation. Under året har koncernens dittillsvarande finanschef utnämnts till operativ chef. I mitten av december 2016 tillträdde koncernens nye finanschef, varvid koncernledningen 
utökades till 11 personer. 
 

2015 Lön/styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensions kostnad Totalt

Styrelsen

Anders Thelin, styrelsens ordförande 675 5 496 – – 6 171

Carl Johan Falkenberg 370 – – – 370

Anders Jonsson 350 – – – 350

Eva Lindqvist 420 – – – 420

Joakim Rosengren 300 – – – 300

Göran Gezelius 400 – – – 400

Verkställande direktör 4 005 1 785 – 1 309 7 099

Andra ledande befattningshavare (9 personer)* 15 930 2 836 371 3 946 23 083

Summa 22 450 10 117 371 5  255 38 193
*Under en period av två månader 2015, i samband med pensionsavgång för affärsområdeschef generell industri, har koncernledningen bestått av tio personer utöver verkställande direktör.

Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras 
uppdrag som styrelseledamöter upphört.

För jämförelseåret 2015 erhöll styrelseordföranden Anders Thelin inför 
koncernens notering på NASDAQ Stockholm rätt till en bonus om  
2 288 724 kronor efter skatt och sociala avgifter efter avslutad notering. 
Anders Thelin erhöll i september 2015 denna bonus så som lön med ett 
bruttobelopp om 5 495 962 kronor.

Koncernledningen
Ersättning till den verkställande direktören och den övriga koncernled-
ningen utgörs av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den 
rörliga lönen uppgår generellt till maximalt 40 procent av den årliga fasta 
lönen och är kopplad till koncernens prestation.

Verkställande direktör och koncernchef
Verkställande direktören och koncernchefen Tormod Gunleiksrud erhöll 
under 2016 en årlig fast lön på 3 944 904 kronor samt rörlig lön på  
1 349 295 kronor. Tormod Gunleiksrud har inga förmåner i form av bostad, 
bil eller andra naturaförmåner. Till pension avsätts varje år en premie om 

Forts. not 5
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Not 7. Avskrivningar

2016 2015

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Övriga immateriella tillgångar 1 410  2 725

Byggnader och mark 3 340  3 207

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 325 12 420

Inventarier, verktyg och installationer 5 927 7 328

Hyresutrustning 27 497 26 235

Summa 50 499 51 915

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion

Kostnad för sålda varor 41 953 42 723

Försäljningskostnader 3 503 2 391

Administrationskostnader 3 008 4 687

Utvecklingskostnader 2 035 2 114

Summa 50 499 51 915

Not 8. Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter 2016 2015

Ränteintäkter 2 206 1 934

Valutakursvinster 24 894 28 110

Summa 27 100 30 044

Finansiella kostnader

Räntekostnader -25 434 -78 139

Valutakursförluster -27 079 -49 832

Summa 52 513 127 971

35 procent av den årliga fasta lönen till en direktpensionsplan som klassi-
ficerats och redovisas som en avgiftsbestämd plan. Direktpensionsplanen 
är säkerställd genom pantförskrivna företagsägda kapitalförsäkringar. 
Tormod Gunleiksruds pensionsålder är 65 år. Vid egen uppsägning gäller 
en uppsägningstid på sex månader och vid uppsägning från koncernens 
sida tolv månader. Verkställande direktören har rätt till ett avgångsveder-
lag motsvarande tolv fasta månadslöner.

Övriga medlemmar i koncernledningen
De medlemmar i koncernledningen som är anställda i Sverige har pensions-
rätt som i allt väsentligt motsvarar ITP-planen. Medlemmar som inte är 
anställda i Sverige har i huvudsak avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Koncernledningens medlemmar har i de flesta fall en pensionsålder 
på 65 år. För en majoritet av medlemmarna i koncernledningen gäller en 
uppsägningstid om sex till tolv månader om anställningen sägs upp av 
koncernen. Fyra medlemmar i koncernledningen har rätt till avgångs-
vederlag under en period om tolv till arton månader.

Not 6. Ersättning till revisorer

2016 2015

Ernst & Young:

Revisionsuppdrag 5 297 4 932

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget 500 3 290

Skatterådgivning 195 56

Övriga tjänster – –

Summa 5 992 8 278

Forts. not 5
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Not 9. Skatt

Koncernens skattekostnad för året uppgick till -87,4 MSEK (-63,3) vilket 
motsvarar en effektiv skattesats på 31 procent (32). Den effektiva skatte-
satsen varierar mellan åren bland annat beroende på förändringar i fråga 
om var koncernens vinster uppstår.

2016 2015

Aktuell skatt -54 724 -43 152

Skatt avseende tidigare år -866 2 942

Uppskjuten skatt -31 818  -23 049

Summa 87 408 63 259

2016 2015

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Tillgångar Skulder Netto Tillgångar Skulder Netto

Materiella anläggningstillgångar 7 488 -40 684 -33 196 644 -36 358 -35 714

Immateriella anläggningstillgångar – -2 141 -2 141 – -2 196 -2 196

Finansiella instrument 653 – 653 74 – 74

Varulager 7 681 – 7 681 7 509 – 7 509

Kortfrisiga fordringar 748 – 748 – -6 075 -6 075

Avsättningar 13  013 -33 12 980 20 539 -1 485 19 054

Obeskattade reserver – -7 038 -7 038 – -5 060 -5 060

Underskottsavdrag 8 667 – 8 667 39 625 -- 39 625

Summa 38 251 49 896 11 645 68 391 51 174 17 217

Avstämning av effektiv skatt 2016 2015

Resultat före skatt 281 398 198 281

Skatt enligt gällande skattesats för  
moder bolaget 22 % -61 908 -43 622

Skillnader i skattesatser i övriga länder -10 079 -10 291

Källskatter -2 280 –

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader  
som ej redovisats i tidigare perioder 1 573 -2 118

Underskott för vilket uppskjuten skattefordran  
ej redovisas -8 490 -12 212

Utnyttjade underskott för vilka uppskjuten 
skattefordran ej redovisats 369 1 815

Permanent ej avdragsgilla kostnader -6 645 -1 645

Permanent ej skattepliktiga intäkter 203 1 984

Justering av tidigare års skattekostnad -866 2 942

Effekt av ändrade skattesatser 437 –

Övrigt 276 -112

Redovisad effektiv skatt 87 408 63 259
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Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det är legalt möjligt 
att reducera aktuell skatteskuld med aktuell skattefordran och när upp-
skjutna skatter ingår i samma beskattningsenhet. Uppskjutna skatteford-
ringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag har redovisats i 
den utsträckning ackumulerade skattemässiga underskott bedömts kunna 
utnyttjas mot framtida skattepliktigt överskott. 

Ej redovisade skattemässiga 
underskottsavdrag (MSEK) 2016 2015

Kina 20 77

Italien 24 20

Summa 44 97

Beloppen ovan avser skattemässiga underskott i respektive land för vilka 
uppskjuten skattefordran ej redovisats, ej den potentiella beräknade 
uppskjutna skattefordringen för respektive underskott.

Uppskjuten skatt vid ingången av 2015 58 208

Redovisat i periodens resultat -23 049

Redovisat i övrigt totalresultat för perioden -12 579

Omklassificering av immateriella tillgångar -2 196

Justering avseende föregående års poster -1 495

Årets omräkningsdifferenser -1 672

Redovisat vid periodens utgång 17 217

Uppskjuten skatt vid ingången av 2016 17 217

Redovisat i periodens resultat -31 818

Redovisat i övrigt totalresultat för perioden 6 159

Årets omräkningsdifferenser -3 203

Redovisat vid periodens utgång 11 645

Not 10. Övriga immateriella tillgångar

2016 2015

Förvärvade 
marknads och 
kundrelaterade 

tillgångar

Balanserade 
utgifter för 

utvecklings
arbeten Summa

Förvärvade 
marknads och 

kundrelaterade 
tillgångar

Balanserade 
utgifter för 

utvecklings
arbeten Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 9 560 11 890 21 450 – 14 738 14 738

Nyanskaffningar – 150 150 – 697 697

Omklassificeringar – – – 10 516 – 10 516

Avyttringar, utrangeringar – – – – -3 537 -3 537

Årets valutakursdifferenser 980 344 1 324 -956 -8 -964

Utgående anskaffningsvärden 10 540 12 384 22 924 9 560 11 890 21 450

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1 434 -11 054 -12 488 – -13 485 -13 485

Avyttringar, utrangeringar – – – – 3 537 3 537

Årets avskrivning enligt plan -1 028 -382 -1 410 -1 595 -1 130 -2 725

Årets valutakursdifferenser -173 -321 -494 161 24 185

Utgående avskrivningar 2 635 11 756 14 391 1 434 11 054 12 488

Redovisat värde vid årets utgång 7 905 628 8 533 8 126 836 8 962

Under år 2015 skedde en omallokering av övervärden från goodwill till kundrelationer, se även not 11. Avskrivning sker över tio år från förvärvstidpunkten. 

Forts. not 9
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Känslighetsanalys
De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av nyttjandevärdet 
är förväntad efterfrågan, tillväxttakt, rörelsemarginal, rörelsekapital-
behov samt diskonteringsränta. Den faktor som använts för att beräkna 
tillväxten i terminalperioden efter år 4 uppgår till två procent (två). 
Rörelsekapitalbehovet bortom femårsperioden har bedömts kvarstå på 
nivån år 4. Diskonteringsräntan utgörs av en vägd genomsnittlig kapital-
kostnad för lånat och eget kapital. Diskonteringsräntan har beräknats till 
7,50 procent (6,77) före skatt för KGE Construction och KGE After Sales 
medan 9,12 procent (6,77) före skatt har beräknats för KGE Industrial. 
Företagsledningens prövningar av goodwillvärden har inte påvisat några 
nedskrivningsbehov. Inga rimliga förändringar uppåt av den tillämpade 
diskonteringsräntan eller nedåt av den långsiktiga tillväxten påverkar 
goodwillvärdet för KGE Construction eller KGE After Sales på ett sådant 
sätt att goodwillvärdet inte skulle försvaras. För KGE Industrial försvaras 
goodwillvärdet fortsatt även om diskonteringsräntan skulle höjas med 
cirka 0,5 procentenheter eller om den långsiktiga tillväxten skulle sänkas 
med cirka 0,5 procentenheter.

Förvärv under 2014 och omallokering under 2015
Den 22 maj 2014 förvärvade koncernen 100 procent av aktierna i Heis-Tek 
A/S och Heis-Tek Bergen A/S. Verksamheten ingår i koncernens räken-
skaper från och med den 1 juli 2014. Heis-Tek A/S är specialiserade på 
försäljning och projektering av nya vertikala transportlösningar både på 
land och offshore. Köpeskillingen med avdrag för förvärvad kassa uppgick 
till 58,6 MSEK. Enligt förvärvsanalys uppkom goodwill bestående av 
synergieffekter, resultatförbättringspotential samt tillförd kompetens och 
kunskap för att utveckla rörelsen inom offshore-industrin. Goodwill som 
uppkom av förvärvet är hänförlig till rörelsesegmenten Industrial och After 
Sales. Under räkenskapsåret 2015 gjordes en omallokering av en del av 
övervärdet till kundrelationer som skrivs av över tio år, se även not 10 där 
vidare information finns.

Not 11. Goodwill

2016 2015

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 934 884 1 916 516

Omklassificeringar – -7 677

Årets valutakursdifferenser 59 900 26 045

Utgående anskaffningsvärde 1 994 784 1 934 884

Ackumulerade nedskrivningar 

Vid årets början -214 112 -214 112

Årets nedskrivningar – –

Utgående nedskrivningar 214 112 214 112

Redovisat värde vid årets utgång 1 780 672 1 720 772

Goodwill har allokerats till följande kassa genererande enheter, MSEK:

2016 2015

Affärsområde Construction Equipment 95,2 91,9

Affärsområde Industrial Equipment 715,9 691,7

Affärsområde Rental – –

Affärsområde After Sales 969,6 937,2

Summa 1 780,7 1 720,8

Goodwill avskrivs inte, men prövas årligen för nedskrivningsbehov.
Goodwill har allokerats till kassagenererande enheter (KGE) som 

sammanfaller med koncernens affärsområden. Återvinningsvärden för 
KGE fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet enligt diskonterade 
kassaflödesprincipen, härlett från fyra års kassaflöden uppskattade i den 
strategiska planen godkänd av styrelsen. Kassaflöden efter planerings-
perioden beräknas som ett terminalvärde och ingår i det totala nyttjan-
devärdet.

Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad efter 
skatt (WACC) såsom den definierats av koncernen. Diskonteringsräntans 
komponenter består av riskfri ränta, marknadens riskpremie, företags-
specifik riskpremie, industrispecifik beta, kostnad för skulder och soliditet. 
På basis av de nyttjandevärdeskalkyler som gjorts har konstaterats att 
inget nedskrivningsbehov av goodwillvärdet för någon KGE föreligger vid 
utgången av år 2016. Detsamma gällde föregående år.
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Not 12. Materiella anläggningstillgångar

2016
Byggnader  

och mark

Maskiner och 
andra tekniska 

utrustningar

Inventarier, 
verktyg och 
instrument

Hyres
utrustning Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 74 442 131 839 67 839 380 833 654 953

Nyanskaffningar 320 12 508 7 780 37 253 57 861

Avyttringar och utrangeringar mm – -12 302 -17 124 -61 463 -90 889

Årets valutakursdifferenser 614 1 569 3 885 3 594 9 662

Utgående anskaffningsvärde 75 376 133 615 62 380 360 218 631 589

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början -31 130 -74 342 -38 805 -242 616 -386 893

Avyttringar och utrangeringar mm – 12 302 14 854 42 630 69 786

Årets avskrivning enligt plan -3 340 -12 325 -5 927 -27 497 -49 089

Årets valutakursdifferenser -426 -680 -3 127 -2 425 -6 658

Utgående avskrivningar 34 897 75 045 33 004 229 908 372 854

Redovisat värde vid årets utgång 40 479 58 571 29 376 130 310 258 736

2015
Byggnader 

 och mark

Maskiner och 
andra tekniska 

utrustningar

Inventarier, 
verktyg och 
instrument

Hyres
utrustning Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 72 174 134 511 67 808 377 819 652 312

Nyanskaffningar 2 568 9 668 7 042 24 402 43 680

Avyttringar och utrangeringar mm – -12 640 -7 529 -22 432 -42 601

Årets valutakursdifferenser -300 300 518 1 044 1 562

Utgående anskaffningsvärde 74 442 131 839 67 839 380 833 654 953

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början -28 169 -73 240 -37 812 -236 530 -375 751

Avyttringar och utrangeringar mm – 11 071 6 779 20 805 38 655

Årets avskrivning enligt plan -3 207 -12 420 -7 328 -26 235 -49 190

Årets valutakursdifferenser 246 247 -444 -656 -607

Utgående avskrivningar 31 130 74 342 38 805 242 616 386 893

Redovisat värde vid årets utgång 43  313 57 497 29 034 138 217 268 060
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Not 15. Finansiella skulder och tillgångar

Redovisat värde Verkligt värde 

Finansiella tillgångar 2016 2015 2016 2015

Derivattillgångar för 
säkringsändamål

Derivat 4 870 2 592 4 870 2 592

Lånefordringar och 
kundfordringar

Långfristiga fordringar 9 704 6 208 9 704 6 208

Kundfordringar 408 803 365 834 408 803 365 834

Övriga finansiella fordringar 91 422 100 518 91 422 100 518

Likvida medel 230 561 450 013 230 561 450 013

Summa 740 490 922 573 740 490 922 573

Redovisat värde Verkligt värde 

Finansiella skulder 2016 2015 2016 2015

Derivatskulder för  
säkringsändamål

Derivat 7 736 2 929 7 736 2 929

Andra finansiella skulder

Långfristiga skulder till 
kreditinstitut 446 500 743 268 450 438 748 331

Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut 78 677 77 823 78 677 77 823

Leverantörsskulder 176 460 158 582 176 460 158 582

Övriga finansiella skulder 84 544 89 563 84 544 89 563

Summa 786 181 1 069 236 790 119 1 074 299

Not 13. Hyrda tillgångar

Koncernen har operationella leasingavtal som leasetagare. Koncernens 
operationella leasingkostnader består i huvudsak av lokalhyror och redo-
visas bland rörelsekostnader. Leasingkostnaderna uppgick under 2016 till 
5 394 MSEK (3 960) . Här ingår minimileaseavgifter på 5 370 MSEK (3 935). 
Framtida leasingkostnader förfaller enligt följande:

2016 2015

Inom 1 år 5 944 5 278

Mellan 1 år och 5 år 26 304 25 187

Mer än 5 år 48 24

Summa 32 296 30 489

Not 14. Varulager

2016 2015

Råvaror och förnödenheter 139 427 125 735

Varor under tillverkning 96 175 83 035

Färdiga varor och handelsvaror 158 987 135 121

Summa 394 589 343 891

I varulagervärdet ingår reserv för inkurans med 32 318 kSEK (30 782) .
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FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL 
UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE DÄR VERKLIGT VÄRDE 
LÄMNAS SOM UPPLYSNING

2016

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Långfristiga skulder till 
kreditinstitut – – 450 438 450 438

Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut – – 78 677 78 677

Summa – – 529 115 529 115

2015

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Långfristiga skulder till 
kreditinstitut – – 748 331 748 331

Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut – – 77 823 77 823

Summa – – 826 154 826 154

Verkligt värde för lång- och kortfristiga skulder till kreditinstitut beräknas 
i upplysningssyfte genom att framtida kassaflöden har diskonterats med 
nu gällande ränta för den återstående löptiden.

Koncernen kategoriserar finansiella tillgångar och finansiella skulder 
som värderas till verkligt värde i en verkligt värde-hierarki baserat  på den 
information som används för att värdera varje tillgång och skuld.

Belopp som omfattas av ramavtal för  
kvittning eller liknande avtal*

2016 Bruttobelopp
Kvittade 

belopp

Nettobelopp 
i balans

räkningen
Finansiella 
instrument

Finansiell 
säkerhet, 
erhållen/ 

lämnad Nettobelopp

Derivattillgångar 4 870 – 4 870 -4 870 – –

Derivatskulder 7 736 – 7 736 -4 870 – 2 866

Belopp som omfattas av ramavtal för  
kvittning eller liknande avtal*

2015 Bruttobelopp
Kvittade 

belopp

Nettobelopp 
i balans

räkningen
Finansiella 
instrument

Finansiell 
säkerhet, 
erhållen/ 

lämnad Nettobelopp

Derivattillgångar 2 592 – 2 592 -2 592 – –

Derivatskulder 2 929 – 2 929 -2 592 – 337

* Dessa finansiella tillgångar och skulder kvittas enbart vid insolvens eller vid betalningsinställelse av endera part.

Under räkenskapsåret har inte några finansiella tillgångar eller finansiella 
skulder omklassificerats mellan värderingskategorierna nedan.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA SKULDER 
VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

2016

Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 4 870 – 4 870

Summa – 4 870 – 4 870

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 7 736 – 7 736

Summa – 7 736 – 7 736

2015

Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 2 592 – 2 592

Summa – 2 592 – 2 592

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 2 929 – 2 929

Summa – 2 929 – 2 929

Forts. not 15
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Not 17. Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

2016 2015

Förutbetald leasing och hyra 1 699 1 562

Upplupna försäljningsintäkter 15 912 26 535

Förutbetald försäkring 5 057 3 213

Servicekontrakt – 496

Bankavgifter och advokatkostnader 352 365

Transportstöd och avgifter 1 730 1 226

IT-tjänster 4 114 4 399

Övrigt 5 835 5 524

Redovisat värde vid årets utgång 34 699 43 320

Not 18. Löptidsanalys fordringar och skulder

2016
Redovisat 

värde < 1 år
>1 år  
<5 år > 5 år

Långfristiga skulder till 
kreditinstitut 446 500 – 446 500 –

Redovisat värde vid    
årets utgång

446 500 – 446 500 –

Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut 78 677 78 677 – –

Redovisat värde vid   
årets utgång

78 677 78 677 – –

2015
Redovisat 

värde < 1 år
>1 år  
<5 år > 5 år

Långfristiga skulder till 
kreditinstitut 743 268 – 743 268 –

Redovisat värde vid   
årets utgång

743 268 – 743 268 –

Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut 77 823 77 823 – –

Redovisat värde vid   
årets utgång

77 823 77 823 – –

Nivå 1 – Noterade priser för identiska tillgångar eller skulder på en aktiv 
marknad.
Nivå 2 – Noterade priser på marknader som inte är aktiva, noterade 
priser för liknande tillgångar eller skulder, annan information än  noterade 
priser men som är observerbar direkt eller indirekt för huvudsakligen 
instrumentets hela löptid samt indata till värderingsmodeller som hämtas 
från observerbara marknadsdata.
Nivå 3 – Information som är väsentlig för tillgångens eller skuldens 
verkliga värde är inte observerbar, utan koncernens egna bedömningar 
tillämpas.

Det verkliga värdet på valutaterminer beräknas genom en diskontering 
av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs 
som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. 
Diskontering görs till riskfri ränta baserad på statsobligationer.

Not 16. Kundfordringar

2016 2015

Kundfordringar, brutto 419 930 389 574

Ackumulerad reserv för osäkra fordringar, ingående -23 740 -16 195

Årets reserveringar -1 991 -8 253

Årets återförda reserveringar 15 159 311

Valutakursdifferenser -555 397

Ackumulerad reserv för osäkra 
fordringar, utgående

11 127 –23 740

Redovisat värde vid årets utgång 408 803 365 834

Åldersanalys av förfallna kundfordringar som 
inte anses vara osäkra 2016 2015

1–30 dagar 86 046 72 339

31–90 dagar 31 453 20 744

91–120 dagar 7 711 14 360

> 120 dagar 33 265 41 677

Summa vid årets utgång 158 475 149 120

Forts. not 15
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Finansiella skulder < 1 mån 1–12 mån 1–5 år > 5 år

Skulder till kreditinstitut 2 515 86 694 472 960 –

Leverantörsskulder 63 195 112 328 851 86

Derivat 3 545 4 191 – –

Övriga skulder 9 262 29 405 1 110 328

Summa 78 517 232 618 474 921 414

Finansiella skulder avser odiskonterade belopp inklusive framtida ränte-
betalningar.

2015

Finansiella tillgångar < 1 mån 1–12 mån 1–5 år > 5 år

Andra långfristiga fordringar – – 6 208 –

Kundfordringar 121 506 241 462 2 866 –

Derivat 443 2 149 – –

Övriga fordringar 19 421 53 817 1 064 –

Upplupna intäkter 4 967 38 353 – –

Deposition – 15 548 97 –

Likvida medel 359 435 74 935 – –

Summa 505 772 426 264 10 235 –

Finansiella skulder < 1 mån 1–12 mån 1–5 år > 5 år

Skulder till kreditinstitut – 77 823 743 268 –

Leverantörsskulder 24 457 133 888 164 73

Derivat 1 147 1 782 – –

Övriga skulder 5 147 42 219 280 43

Summa 30 751 255 712 743 712 116

RESERV FÖR KASSAFLÖDESSÄKRING BERÄKNAS PÅVERKA 
SÅVÄL RESULTATRÄKNINGEN  SOM KASSAFLÖDET I NEDAN 
ANGIVNA PERIODER

2016 2015

Inom 1 år -2 866 -337

Mer än 1 år – –

Summa 2 866 337

Den realiserade effekten av kassaflödessäkringar påverkar Kostnad för 
sålda varor i resultaträkningen.

UPPLÅNING
Den genomsnittliga räntebindningstiden för den långfristiga upplåningen 
uppgick vid årsskiftet till tre mån (tre).

Den genomsnittliga räntan för koncernens räntebärande lån uppgick 
vid årsskiftet till 2,0 procent (1,80).

I koncernens låneavtal med banker finns specifika villkor, så kallade  
covenants. Dessa covenants utgörs av följande finansiella nyckeltal:
– Koncernens nettoskuld relaterat till EBITDA.
– Koncernens nettoskuld relaterat till eget kapital. 

FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT
Tabellen nedan visar verkligt värde på koncernens finansiella derivatin-
strument för hantering av finansiella risker.

31 december 2016 31 december 2015

Verkligt värde
Till 

gångar Skulder
Till 

gångar Skulder

Valutaterminer

Kassaflödessäkringar 4 870 7 736 2 592 2 929

Redovisat värde vid 
årets utgång

4 870 7 736 2 592 2 929

KAPITALFÖRVALTNING
Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål för förvalt-
ning av kapital är att trygga koncernens fortlevnad och handlingsfrihet 
och att tillse att ägarna erhåller avkastning på placerade medel. Fördel-
ningen mellan eget och lånat kapital skall vara sådan att en god balans 
erhålls mellan risk och avkastning. Kapitalstrukturen anpassas då detta är 
nödvändigt för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar och andra 
omvärldsfaktorer. För att bibehålla och anpassa kapitalstrukturen kan 
koncernen dela ut medel, öka det egna kapitalet genom utgivande av nya 
aktier eller kapitaltillskott eller sälja tillgångar för att minska skulderna, 
alternativt öka skulderna för att förvärva tillgångar.

LÖPTIDSANALYS AVSEENDE KONTRAKTSENLIGA 
INBETALNINGAR/UTBETALNINGAR

2016

Finansiella tillgångar < 1 mån 1–12 mån 1–5 år > 5 år

Andra långfristiga fordringar – 3 281 6 423 –

Kundfordringar 223 201 182 501 2 881 220

Derivat 1 148 3 722 – –

Övriga fordringar 40 532 53 346 247 –

Upplupna intäkter – 15 912 – –

Deposition – 20 570 – 309

Likvida medel 200 808 8 785 89 –

Summa 465 689 288 117 9 640 529

Forts. not 18
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Pensionskostnader i resultaträkningen 2016 2015

Förmånsbestämda pensioner

Kostnad för pensioner intjänade under året 2 753 3 946

Räntekostnad, netto 723 1 639

Summa för perioden 3 476 5 585

Kostnad för avgiftsbestämda pensioner 35 542 32 839

Summa för perioden 39 018 38 424

Pensionskostnader i övrigt totalresultat 2016 2015

Förmånsbestämda pensioner

Omvärderingar av pensionsåtagande 27 040 -30 674

Omvärderingar av förvaltningstillgångar 833 1 290

Summa för perioden 27 873 29 384

Belopp som redovisas i balansräkningen 2016 2015

Nuvärde av pensionsåtagande,
fonderade planer, Storbritannien 89 701 69 035

Verkligt värde på förvaltningstillgångar, 
Storbritannien -75 101 -76 239

Nettoskuld fonderade planer, Storbritannien 14 600 -7 204

Nuvärde av pensionsåtagande, 
ofonderade planer, Sverige 39 599 38 132

Nuvärde av pensionsåtagande, 
ofonderade planer, övriga 3 847 3 628

Redovisat värde vid periodens slut 58 045 34 555

Avstämning av belopp redovisat 
i balansräkningen 2016 2015

Ingående balans, nettoskuld 34 555 64 465

Kostnad för pensioner intjänade under året 2 753 3 946

Räntekostnad, netto 723 1 639

Omvärderingar av pensionsåtagande 26 656 -30 674

Omvärderingar av förvaltningstillgångar 833 1 290

Pensionsutbetalningar direkt av arbetsgivaren -1 578 -1 613

Inbetalningar från arbetsgivaren -6 454 -7 183

Övrigt 418 1 408

Valutakursdifferens 139 1 277

Utgående balans, nettoskuld 58 045 34 555

Not 19. Avsatt till pensioner och   
liknande förpliktelser

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Koncernens avgiftsbestämda pensionsplaner omfattar anställda i samt-
liga koncernföretag, förutom anställda i Alimak Hek AB och Alimak Hek 
Ltd. De avgiftsbestämda pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålders-
pension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande 
under året av respektive koncernföretag till olika försäkringsföretag. 
Storleken på premierna baseras på lönen.

Koncernchefen Tormod Gunleiksrud omfattas av en direktpensions - 
plan som klassificeras och redovisas som en avgiftsbestämd plan, för 
vilken det således inte redovisas någon tillgång eller skuld. Direkt 
pensionsplanen är säkerställd genom en pantförskriven företagsägd 
kapitalförsäkring. 

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER 
Koncernens förmånsbestämda pensionsplan omfattar anställda i koncern-
företaget Alimak Hek AB i Sverige och koncernföretaget Alimak Hek Ltd 
i Storbritannien. Härutöver finns förmånsbestämda pensionsförmåner i 
mindre omfattning i Nederländerna, Italien, Frankrike och Tyskland. Enligt 
dessa förmånsbestämda planer har de anställda rätt till pensionsförmåner 
baserat på deras pensionsgrundande inkomst samt antal tjänstgöringsår. 
Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension och 
familjepension. 

Storbritanniens pensionsplan är fonderad. Den svenska pensions-
planen tryggas genom avsättning i balansräkningen i kombination med 
kreditförsäkring i PRI Pensionsgaranti samt genom pensionsförsäkring 
i Alecta. I den svenska planen tryggas all nyintjänad pension genom 
premier till Alecta. Enligt uttalande från Rådet för finansiell rapportering, 
UFR10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
För räkenskapsåret har koncernen inte haft tillgång till sådan information 
som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan, 
vilket innebär att den redovisas som en avgiftsbestämd plan, och därmed 
ingår i pensionskostnader för avgiftsbestämda pensioner. Årets avgifter 
för pensionsförsäkringar till Alecta uppgår till 3,3 MSEK (2,7) . Förvän-
tade avgifter 2017 uppgår till 3,4 MSEK. Koncernens andel av de totala 
sparpremierna för ITP2 i Alecta uppgår till 0,02015 procent (0,01309). Per 
31 december 2016 uppgick  Alectas överskott i form av den kollektiva kon-
solideringsnivån till 149 procent (153). Den kollektiva konsolideringsnivån 
utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringså-
tagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräknings-
antaganden, vilka inte stämmer överens med IAS 19. Alectas kollektiva 
konsolideringsnivå ska normalt tillåtas variera mellan 125-155 procent, 
om den understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder 
vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår 
till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det 
avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid 
hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. 
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Väsentliga aktuariella antagandena 
som tillämpats 2016 2015

Sverige:

Diskonteringsränta % 2,1 2,8

Framtida pensionsökningar % 1,5 1,5

Livslängd DUS14 PRI 2011

Storbritannien:

Diskonteringsränta % 2,8 4,0

Framtida löneökningar % 4,0 3,7

Framtida pensionsökningar % 2,5 2,5

Livslängd
PMA08, 

PFA08
PCMA00, 

PCFA00

Framtida uppräkning % 1,0 2,0

KÄNSLIGHETSANALYS
En minskning av diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter skulle öka 
pensionsåtagandet med 18 procent.

Den vägda genomsnittliga löptiden, durationen, på pensionsåtagandena 
i Storbritannien uppgår till cirka 28 år (29). Den vägda genomsnittliga 
löptiden, durationen, på pensionsåtagandena i Sverige uppgår till cirka 
15 år (18).

PROGNOS AV KOMMANDE ÅRETS KASSAFLÖDE, 
FÖRMÅNS BESTÄMDA PENSIONER
De förväntade avgifterna till pensionsplanerna för nästkommande år 
uppgår till 3,8 MSEK. 

Avstämning av nuvärdet av pensionsåtagande 2016 2015

Ingående balans, pensionsåtagande 110 794 130 816

Kostnad för pensioner intjänade under året 2 753 3 946

Kostnad avseende tjänstgöring tidigare perioder – 1 367

Räntekostnad 3 661 4 463

Omvärderingar av pensioner;

– demografiska antaganden -2 900 -15 592

– finansiella antaganden 30 640 -11 346

– erfarenhetsbaserade justeringar -1 085 -2 972

Pensionsutbetalningar -4 377 -2 193

Inbetalningar från anställda 706 800

Övrigt 418 -724

Valutakursdifferens -7 465 2 229

Utgående balans, pensionsåtagande 133 146 110 794

Avstämning av förvaltningstillgångar till  
verkligt värde 2016 2015

Ingående balans, förvaltningstillgångar 76 240 66 352

Ränteintäkt 2 938 2 824

Avkastning utöver ränteintäkt -833 -1 290

Inbetalningar från arbetsgivaren 6 454 7 183

Inbetalningar från anställda 706 800

Pensionsutbetalningar från förvaltningstillgångar -2 799 -580

Valutakursdifferens -7 605 950

Utgående balans, förvaltningstillgångar 75 100 76 240

Förvaltningstillgångarna består av investering i Deferred Allocation 
Funding With-Profits hos Aviva, Storbritanniens största försäkringsbolag. 
Fondens medel investeras i en mix av aktier, skuldebrev och fast egendom 
med en samlad riskprofil på nivån låg till medel.

Forts. not 19
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Not 20. Övriga avsättningar

Garanti 
åtaganden

Omstrukture
ringsåtgärder

Personal
kostnader

Slut 
besiktnings 

kostnader
Projekt 

kostnader
Övriga 

avsättningar Summa

2016

Redovisat vid årets ingång 11 956 – 704 2 847 19 019 678 35 204

Årets avsättning 4 625 – 163 – 21 120 730 26 638

Ianspråktagna belopp -5 563 – -2 961 -938 -39 292 -354 -49 108

Återföring av ej ianspråktagna belopp -959 – -19 – -734 -29 -1 741

Omklassificeringar – – 6 177 – – – 6 177

Valutakursdifferens 224 – 785 – 1 901 485 3 395

Redovisat värde vid årets utgång 10 283 – 4 849 1 909 2 014 1 510 20 565

Varav av kortfristigt 45 – 4 657 – 1 048 – 5 750

2015

Redovisat vid årets ingång 11 854 12 600 7 005 1 734 11 375 2 481 47 049

Årets avsättning 9 890 – 178 1 113 21 093 675 32 949

Ianspråktagna belopp -8 982 -2 734 -253 – -225 -234 -12 428

Återföring av ej ianspråktagna belopp -560 – -19 – -1 050 -9 -1 638

Omklassificeringar – -9 866 -6 177 – -10 434 -2 212 -28 689

Valutakursdifferens -246 – -30 – -1 740 -23 -2 039

Redovisat värde vid årets utgång 11 956 – 704 2 847 19 019 678 35 204

Av sammanlagda avsättningar är 0,5 MSEK avseende garantiåtaganden av långfristig karaktär medan samtliga övriga poster är kortfristiga.
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Not 23. Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

2016 2015

Personalkostnader 76 457 60 196

Förutbetalda intäkter 6 799 3 584

Kostnader för omlokalisering 2 875 9 866

Projektkostnader installationsprojekt 3 049 7 362

Konsultarvoden 27 117 10 932

Övriga poster 4 965 7 311

Summa 121 262 99 251

Not 24. Transaktioner med närstående

Utöver vad som angivits i not 5 ”Antal anställda och ersättningar till 
anställda samt till styrelse och ledande befattningshavare” har inga 
transaktioner med närstående fysiska personer ägt rum.

Under tiden fram till börsnoteringen den 17 juni 2015 stod koncernen 
under  bestämmande inflytande av Apolus Holding AB, som ägde 100 
procent av Alimak Group AB. Apolus Holding AB står under bestämmande 
inflytande av Triton Fund II LP, som direkt och indirekt kontrollerar 86,48 
procent av aktierna. Efter börsnoteringen kvarstår Triton som enskilt 
största aktieägare med 28,39 procent av utestående aktier och röster.  
Inga väsentliga transaktioner förekommer med företag i vilka Triton Fund 
II LP har ett betydande eller bestämmande inflytande. 

Not 21. Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser

2016 2015

Ställda säkerheter

Övrigt 10 913 8 526

Summa ställda säkerheter 10 913 8 526

Eventualförpliktelser

Garantiåtaganden, FPG/PRI 638 646

Övriga eventualförpliktelser 106 281 98 003

Summa eventualförpliktelser 106 919 98 649

Koncernen har en avgiftsbestämd direktpensionsplan som omfattar den 
verkställande direktören tillika koncernchefen. Pensionsplanen är säker-
ställd genom pantförskrivna företagsägda kapitalförsäkringar vars värde 
vid utgången av räkenskapsåret uppgick till 7 106 kSEK (4 938).

I samband med omläggning av koncernens externa upplåning under 
2015 frisläpptes tidigare ställda säkerheter för denna upplåning och 
ersattes av ett generellt borgensåtagande från koncernens moderföretag 
Alimak Group AB (publ) till förmån för dotterbolags upplåning. 

Övriga eventualförpliktelser avser i huvudsak utställda motförbindelser 
för koncernföretags åtaganden gentemot kunder. 

Not 22. Checkräkningskredit

2016 2015

Beviljade kreditlimiter 105 320 105 000

Outnyttjad del -105 320 -105 000

Utnyttjat kreditbelopp – –
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Förvärven av Avanti och Facade Access Group breddar och diversifierar 
produktportföljen inom Alimak Groups affärsområde Industrial Equipment 
och erbjuder en expansion till en växande sektor inom förnyelsebar energi. 
Möjligheter avseende kostnadssynergier i varuförsäljningskedjan och ett 
utökat eftermarknadserbjudande kommer att fångas. 

Uppkommen goodwill för de båda förvärven förväntas vara hänförligt till 
kostnadssynergier inom varuförsörjning, nyttjande av en stark affärs- 
modell för eftermarknadsstjänster, “know-how” och nyförsäljning till 
kunder som inte ingår i förvärvade kundrelationer. Goodwill förväntas 
inte vara skattemässigt avdragsgill.

Not 25. Företagsförvärv

Avanti Wind Systems
Den 5 december 2016 meddelade Alimak att avtal undertecknats om 
förvärv av Avanti Wind Systems med huvudkontor i Danmark. Förvärvet 
slutfördes den 30 januari 2017. Förvärvet av Avanti innefattar 100 procent 
av de utestående aktierna i koncernen och verksamheten konsolideras 
av Alimak Group från den 1 februari 2017. Förvärvsutgifter om cirka 10,0 
MSEK har påverkat Alimak Groups rörelsekostnader i fjärde kvartalet 
2016.

Avanti är globalt marknadsledande inom vertikala transportlösningar 
för vindkraftverkstorn och har fler än 30 000 servicehissar installerade 
globalt. Avantis omsättning för 2016 uppgick till 97 MEUR (cirka 918 MSEK).
 

Facade Access Group 
Den 27 oktober 2016 meddelade Alimak att avtal undertecknats om 
förvärv av Facade Access Group med med huvudkontor i Melbourne, 
Australien. Förvärvet slutfördes den 28 februari 2017. Förvärvet av Facade 
Access Group innefattar 100 procent av de utestående aktierna i kon-
cernen och verksamheten konsolideras av Alimak Group från den 1 mars 
2017. Förvärvsutgifter om cirka 20,0 MSEK har påverkat Alimak Groups 
rörelsekostnader i fjärde kvartalet 2016.

Facade Access Group är genom varumärkena CoxGomyl och  Manntech 
globala marknadsledare inom permanent installerade lösningar för fasad-
underhåll (Building Maintenance Units – BMU:s). Facade Access Groups 
omsättning för kalenderåret 2016 (proforma) uppgick till cirka 1 044 MSEK.

Arbetet med att ta fram förvärvsanalyser är påbörjat men har inte slutförts. Preliminära förvärvsanalyser presenteras nedan. Förvärvspris såväl som verkliga 
värden är indikativa och kan komma att justeras vid upprättande av tillträdesbalansräkningar och fortsatt analys av de förvärvade nettotillgångarna.

Förvärvsanalys – preliminär 

Avanti

Överförd ersättning – kontant 670,6

Verkligt värde av förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder:

Materiella anläggningstillgångar 36,1

Varumärke 129,1

Kundrelationer och teknologi 258,4

Rörelsekapital, netto 260,9

Nettoskuld -143,0

Uppskjuten skatteskuld -87,1

Förvärvade tillgångar och övertagna skulder, netto 454,5

Goodwill 216,2

Summa 670,6

Förvärvsanalys – preliminär 

Facade Access Group

Överförd ersättning – kontant 531,4

Verkligt värde av förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder:

Materiella anläggningstillgångar 140,9

Varumärke 159,6

Kundrelationer och teknologi 166,6

Rörelsekapital, netto 161,0

Nettoskuld -258,9

Uppskjuten skatteskuld -86,8

Förvärvade tillgångar och övertagna skulder, netto 282,4

Goodwill 249,0

Summa 531,4

Alimak har efter räkenskapsårets utgång, det vill säga under början av år 2017, slutfört två förvärv för vilka avtal undertecknades under fjärde kvartalet 
2016. Dessa förvärv beskrivs närmare nedan.
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Slutförande av förvärv av Avanti Wind Systems 
och Facade Access Group
Den 5 december 2016 tecknade Alimak Group avtal om förvärv av Avanti 
Wind Systems, marknadsledande inom vertikala transportlösningar för 
vindkraftverkstorn för en köpeskilling (enterprise value) om 91 MEUR 
(cirka 810 MSEK). Förvärvet slutfördes den 30 januari 2017 och finansieras 
initialt genom ett brygglån på 800 MSEK, avsett att återbetalas genom en 
pågående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieä-
gare i Alimak Group AB. Förvärvet av Avanti Wind Systems breddar och 
diversifierar Alimak Groups produktportfölj och möjliggör expansion till 
ett växande område inom förnybar energi. Avanti grundades 1885 och har 
idag fler än 30 000 servicehissar installerade globalt. Avantis omsättning 
för 2016 var 97 MEUR (cirka 918 MSEK) och bolaget är verksamt globalt 
med sex stycken produktionsanläggningar i Danmark, Spanien, Kina, USA 
och Brasilien.

Den 27 oktober 2016 tecknade Alimak Group avtal om förvärv av 
Facade Access Group, som är globala marknadsledare inom permanent 
installerade lösningar för fasadunderhåll. Köpeskillingen (enterprise value) 
uppgick till 120 MAUD (cirka 819 MSEK). Förvärvet slutfördes den 28 
februari 2017 och finansieras i huvudsak genom en utökning av Alimak 
Groups befintliga kreditfacilitet med 750 MSEK. Genom förvärvet stärker 
och breddar Alimak Group sin befintliga produktportfölj och möjliggör 
expansion till en angränsande global nischmarknad inom vertikala 
transportlösningar med god underliggande tillväxt. Förvärvet möjliggör 
skalfördelar och synergier inom inköp och produktion och skapar affärs-
möjligheter, inklusive fortsatt utveckling av eftermarknadsaffären. 
Omsättningen för Facade Access för kalenderåret 2016 uppgick till cirka  
1 044 MSEK (proforma). 

Se även not 25 för preliminära förvärvsanalyser.

Not 26. Händelser efter balansdagen

Extra bolagsstämma och genomförd nyemission
Alimak Group AB höll den 23 januari 2017 extra bolagsstämma. Stämman 
beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa års-
stämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska inte kunna ske 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sammanlagt kan högst 
så många aktier nyemitteras som motsvarar en emissionslikvid om högst 
800 miljoner kronor. Skälet till bemyndigandet var att optimera bolagets 
kapitalstruktur och att möjliggöra strategiska initiativ. Se även avsnittet 
Händelser under räkenskapsåret om förvärv av Facade Access Group och 
Avanti Wind Systems.

Styrelsen beslutade den 8 mars 2017 att, med stöd av bemyndigandet 
från den extra bolagsstämman, genomföra en nyemission med företrädes-
rätt för befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet omfattade högst  
10 831 572 aktier med företrädesrätt för aktieägare i Alimak att teckna 
en (1) ny aktie per fyra (4) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrela-
tion om 1:4. Teckningskursen bestämdes till 73 kronor per ny aktie, vilket 
resulterar i en total emissionslikvid om cirka 791 MSEK före emissions-
kostnader vid full teckning. Emissionslikviden kommer att användas för 
återbetalning av det brygglån på 800 MSEK som upptagits i samband med 
slutförande av förvärvet av Avanti Wind Systems den 31 januari 2017.

Den 13 mars 2017 offentliggjordes prospekt för nyemissionen. Tecknings-
perioden avslutades den 31 mars 2017. Den 5 april 2017 meddelades att 
emissionen blivit övertecknad.

Aktiekapitalet i Alimak Group AB (publ) kommer genom nyemissionen 
av 10 831 572 aktier att öka med 216 631,44 kronor så snart registreringen 
av emissionen slutförts av Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring den 
18 april 2017.  
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Moderbolagets resultaträkning

Belopp i kSEK Not
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31

Nettoomsättning 8 000 7 500

Summa intäkter 8 000 7 500

Administrationskostnader -27 479 -22 964
Rörelseresultat 2,3,4 -19 479 -15 464

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 5 621 7
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -9 583 -45 731

Resultat efter finansiella poster -23 441 -61 188

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna 160 074 145 000

Resultat före skatt 136 633 83 812

Skatt på årets resultat 6 -30 348 -18 448
Årets resultat 106 284 65 364



101Moderbolaget räkningar         
Alimak Group, Årsredovisning 2016 

Moderbolagets balansräkning

Belopp i kSEK Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 1 898 433 1 898 433
Långfristiga fordringar 2 813 –
Uppskjuten skattefordran 6 423 30 771

Summa anläggningstillgångar 1 901 669 1 929 204

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 558 239 665 618
Övriga kortfristiga fordringar 307 –
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 398 139

559 944 665 757

Kassa och bank 41 560 128 605

Summa omsättningstillgångar 601 504 794 362

SUMMA TILLGÅNGAR 2 503 173 2 723 566

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10
Bundet eget kapital
Aktiekapital 867 867
Uppskrivningsfond 200 000 200 000

200 867 200 867
Fritt eget kapital
Överkursfond 960 138 960 138
Balanserade medel 938 152 959 440
Årets resultat 106 284 65 364

2 004 574 1 984 942

2 205 441 2 185 809

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 – 226 427

– 226 427
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 546 1 057
Skulder till koncernföretag 287 603 305 614
Övriga skulder 1 084 916
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 499 3 743

297 732 311 330

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 503 173 2 723 566

För information om moderbolagets ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 9.
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Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i kSEK Not
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 136 633 83 812
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -158 949 -102 902

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -22 316 -19 090

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 267 012 -390 627
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -13 598 311 316

Kassaflöde från den löpande verksamheten 231 098 -98 401

Finansieringsverksamheten 
Utdelning -86 653 –
Upptagna lån – 325 864
Amortering av lån -231 490 -100 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -318 143 225 864

Årets kassaflöde -87 045 127 463

Likvida medel vid årets början 128 605 1 142
Likvida medel vid årets slut 41 560 128 605

MODERBOLAGETS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kSEK
2016-01-01

-2016-12-31
2015-01-01

-2015-12-31

Betalda räntor 
Erhållen ränta 5 605 –
Erlagd ränta -7 108 -4 196

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Erhållet ej inbetalt koncernbidrag -160 074 -145 000
Periodiserade kapitalkostnader 1 125 563
Kapitaliserad ränta på låneskulder – 41 535

Summa -158 949 -102 902
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Rapport över förändringar i moderbolagets   
eget kapital

2015

Belopp i kSEK
Aktie- 

kapital 

Upp- 
skrivnings- 

fond
Överkurs- 

fond

Balanserat  
resultat 

inklusive 
årets resultat

Summa  
eget kapital

Totalt eget kapital  1 januari 2015 100 200 000 – 960 000 1 160 100
Årets resultat – – – 65 364 65 364
Fondemission 560 – – -560 –
Kvittningsemission 207 – 960 138 – 960 345

Totalt eget kapital 31 december 2015 867 200 000 960 138 1 024 804 2 185 809

Årets totalresultat är detsamma som årets resultat

2016

Belopp i kSEK
Aktie- 

kapital 

Upp- 
skrivnings- 

fond
Överkurs- 

fond

Balanserat  
resultat 

inklusive 
årets resultat

Summa  
eget kapital

Totalt eget kapital  1 januari 2016 867 200 000 960 138 1 024 804 2 185 809
Utdelning – – – -86 653 -86 653
Årets resultat – – – 106 284 106 284

Totalt eget kapital 31 december 2016 867 200 000 960 138 1 044 435 2 205 441

Årets totalresultat är detsamma som årets resultat
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Not 3. Antal anställda och ersättningar till 
anställda  samt till styrelse och ledande 
befattningshavare

2016 2015

Medeltalet anställda Antal
Varav 

kvinnor,% Antal
Varav 

kvinnor,%

Sverige 3 33 1 0 

Andelen kvinnor i Alimaks 
styrelse och ledning 

2016
Andel kvinnor,%

2015 
Andel kvinnor,%

Styrelser 25 17 

Övriga ledande befattningshavare 9 0 

2016 2015

Löner , ersättningar och 
sociala kostnader

Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Styrelse 
och vd

Övriga 
anställda

Löner och ersättningar 6 641 5 026 8 928 1 301

(varav tantiem o.d.) (1 349) (972) (5 893) (200)

Sociala kostnader 3 792 3 542 3 770 825

(varav pensionskostnader) (1 716) (1 386) (776) (360)

Summa 10 433 8 568 12 698 2 126

Årets kostnad för styrelsearvode som fakturerats av styrelseledamöter i 
enlighet med beslut på årsstämma 2016 uppgår till 1,5 MSEK (1,6) inklu-
sive sociala avgifter om 0,3 MSEK (0,4).

Från den 1 juli 2015 är koncernens verkställande direktör tillika Alimaks 
koncernchef Tormod Gunleiksrud samt Alimak-koncernens dåvarande  
finanschef, nuvarande operative chef, anställda av Alimak Group AB (publ). 
Före detta datum var båda anställda i koncernföretaget Alimak Hek Group 
AB och Alimak Group AB hade inga anställda.

Not 1. Redovisningsprinciper

FÖRETAGSINFORMATION 
Alimak Group AB (publ), org. nr 556714-1857 bedriver verksamhet i 
associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm, Sverige. 
Huvudkontorets adress är Brunkebergstorg 5, 3 tr., 111 51 Stockholm.

Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Moderbolaget tillämpar i övrigt samma principer som koncernen. Om 
avvikelser finns kommenteras de särskilt.

 
KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och ökar 
värdet av aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej 
erfordras.

Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen som boksluts-
disposition.

 
ANDELAR I DOTTERBOLAG
Andelar i dotterbolag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.  
Förvärvsrelaterade kostnader för dotterbolag, som kostnadsförs i 
koncernredovisningen, ingår som del i anskaffningsvärdet för andelar 
i dotterbolag. Det redovisade värdet för andelar i dotterbolag prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov eller då indikation på 
nedskrivningsbehov föreligger.

Not 2. Försäljning och inköp till och   
från koncernföretag

Av nettoomsättningen avser 100 procent (100) andra koncernföretag. 
Ingen del rörelse kostnaderna avser inköp från andra koncernföretag.

Noter till moderbolagets bokslut
Belopp i kSEK om inget annat anges
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Forts. not 3

Not 6. Skatt

2016 2015

Aktuell skatt – –

Uppskjuten skatt -30 348 -18 448

Summa -30 348 -18 448

Avstämning av effektiv skatt 2016 2015

Resultat före skatt 136 633 83 812

Skatt enligt gällande skattesats  22% -30 059 -18 439

Förändring av uppskjuten skatt för  
tidigare perioder 211 –

Permanent ej avdragsgilla kostnader -500 -9

Redovisad effektiv skatt -30 348 -18 448

2016 2015

Uppskjutna skat-
tefordringar och 
skatteskulder

Till-
gångar Skulder Netto

Till-
gångar Skulder Netto

Pensioner och 
liknande förplik-
telser 423 – 423 212 – 212

Underskotts-
avdrag – – – 30 559 – 30 559

Summa 423 – 423 30 771 – 30 771

Not 7. Andelar i koncernföretag

2016 2015

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 898 433 1 738 433

Aktieägartillskott – 160 000

Summa 1 898 433 1 898 433

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början – –

Årets nedskrivningar – –

Summa – –

Bokfört värde vid årets utgång 1 898 433 1 898 433

Av koncernens pensionskostnader avser 1,7 MSEK (1,0) gruppen styrelse 
och vd. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår 
till – (–). Den verkställande direktören omfattas av en direktpensionsplan 
som klassificerats och redovisas som en avgiftsbestämd plan. Direktpen-
sionsplanen är säkerställd genom en pantförskriven företagsägd kapital-
försäkring. Kostnaden från den 1 juli 2015 och framåt redovisas av Alimak 
Group AB medan kostnaden för tidigare perioder redovisas av Alimak Hek 
Group AB.

För ytterligare information om ersättningar till styrelseledamöter och 
vd samt övriga medlemmar i koncernledningen, se not 5 i koncernredo-
visningen.

Not 4. Ersättning till revisorer

2016 2015

Ernst & Young AB:

Revisionsuppdrag 416 199

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster – –

Summa 416 199

Not 5. Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter 2016 2015

Ränteintäkter från koncernföretag 5 242 –

Ränteintäkter, övriga 363 –

Valutakursvinster 16 7

Summa 5 621 7

Finansiella kostnader

Räntekostnader till koncernföretag -1 862 –

Räntekostnader kreditinstitut -7 598 -4 196

Övriga finansiella kostnader -123 –

Räntekostnader moderbolag – -41 535

Summa -9 583 -45 731

Sedan ingången av år 2016 är bolaget huvudkontohavare för ett koncern-
gemensamt transaktionskonto hos kreditinstitut (en så kallad Cash Pool). 
Ränteintäkter och -kostnader för koncernföretag avser detta konto.  

Räntekostnader moderbolag avser räntor till koncernens tidigare 
moder företag Apolus Holding AB. Sedan börsnoteringen i juni 2015 har 
koncernen inget moderföretag. All ränta till moderföretag under år 2015 
avser det första halvåret.
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2016 2015

Dotterbolag / Org. nr / Säte
Antal  

andelar
Andel  

% 
Bokfört  

värde
Bokfört  

värde

Kamila Holding AB/556709-1581/Stockholm1 ET ET ET 1 898 433

Alimak Hek Group AB/556064-1739/Stockholm 6 378 000 100,0 1 898 433 –

Alimak Hek AB/556033-7528/Skellefteå 360 000 100,0  –  –

  Alimak Fastigheter HB/916594-5370/Skellefteå 50,0  –  –

Alimak Hek Finance AB/556139-0583/Stockholm 30 000 100,0  –  –

  Alimak Fastigheter HB/916594-5370/Skellefteå 50,0  –  –

Heis Tek AS/971171898/Bergen, Norge 1 280 100,0  –  –

Alimak Hek France SAS/348.000.480/Senlis, Frankrike 50 000 100,0  –  –

Alimak Hek GmbH/ HRB 4482, Heilbronn, Tyskland 100,0  –  –

Alimak GmbH/HRB 2199/Andernach, Tyskland 100,0  –  –

Alimak Hek Ltd/930125/London, Storbritannien 249 999 100,0  –  –

Alimak Hek Ltd/135-81-00265/Korea 12 500 100,0  –  –

Alimak Hek Pte Ltd /199905041Z/Singapore 300 000 100,0  –  –

  Alimak Hek Sdn Bhd/500452/Kuala Lumpur, Malaysia 500 000 100,0  –  –

Alimak Hek Pty Ltd/ACN 005 538 947/ Victoria, Australien 10 000 100,0  –  –

Alimak Hek Slr/00678770520/Siena, Italien 485 715 100,0  –  –

  Alimak Hek S.L./B-31-539513/Pamplona, Spanien 3 999 100,0  –  –

Alimak Hek Vertical Access Equipment (Changshu)Co /78558003-2/ 
Changshu, Kina 100,0  –  –

  Changshu AlimakHek IMP.&Exp Co Ltd/320581000280767 /
Changshu, Kina 100,0  –  –

Alimak Hek Inc /06-1242771/ Houston, USA 5 000 100,0  –  –

  Access Equipment LLC/043689828/Atlanta, USA 100,0  –  –

Alimak Hek BV/18012724/Tillburg, Nederländerna 160 100,0  –  –

  Alimak Hek NV/0479695484/Antwerpen, Belgien 61,5 100,0  –  –

Intervect Brasil Ltda/01.452.037/0001-13/Sao Paulo, Brasilien 1 556 234 100,0  –  –

Alimak Hek India Private Limited /U52341DL2008PTC173118/ 
Secunderbad, Indien 99 990 100,0  –  –

Alimak Hek FZE/130418/Jabel Ali-Techno Park, Dubai 1 100,0  –  –

Redovisat värde vid årets utgång 1 898 433 1 898 433

Forts. not 7

1) Kamila Holding AB har under år 2016 fusionerats med Alimak Hek Group AB genom en så kallad nedströms fusion.
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Not 10. Eget kapital

Efter räkenskapsårets utgång, den 8 mars 2017, beslutade styrelsen med 
stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 23 januari 2017 att 
genomföra en nyemission i koncernens moderbolag Alimak Group AB 
(publ) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet 
omfattade högst 10 831 572 aktier med företrädesrätt för aktieägare i 
Alimak att teckna en (1) ny aktie per fyra (4) befintliga aktier, det vill säga 
en teckningsrelation om 1:4. Teckningskursen bestämdes till 73 kronor 
per ny aktie, vilket vid full teckning ger en total emissionslikvid om cirka 
791 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden avslutades den 31 
mars 2017 och emissionen blev fulltecknad. Emissionslikviden kommer att 
användas för återbetalning av det brygglån på 800 MSEK som upptagits 
i samband med slutförande av förvärvet av Avanti Wind Systems den 31 
januari 2017.

Vid årets utgång uppgick antalet aktier i Alimak Group AB (publ) till 
43 326 289 stycken. Efter genomförd registrering hos Bolagsverket av den 
fulltecknade nyemissioner kommer antalet aktier att utökas med  
10 831 572 stycken, varvid antalet aktier uppgår till totalt 54 157 861.

VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

Balanserad vinst 1 898 290 351

Årets resultat 106 284 345

2 004 574 696

Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras 
enligt följande

Till aktieägare utdelas kronor 1,60 per aktie * 86 652 578

I ny räkning balanseras 1 917 922 118

2 004 574 696

* Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 15 maj 2017. Beräkningen 
av belopp att utdelas är baserad på att full teckning och tilldelning skett 
av de högst 10 831 572 nyemitterade aktier i bolaget som beslutats av 
styrelsen den 8 mars 2017, med stöd av bemyndigande från den extra 
bolagsstämman den 23 januari 2017, i sådan tid att aktierna berättigar till 
utdelning.

Föreslaget totalbelopp för utdelning motsvarar 2,00 kronor per aktie för 
det före nyemissionen befintliga antalet 43 326 289 aktier. 

Not 11. Händelser efter balansdagen

Se not 26 i koncernredovisningen för information om händelser efter 
balansdagen.

Not 8. Långfristiga låneskulder

Förfallostruktur
Redovisat 

värde < 1 år
>1 år  
<5 år > 5 år

2016

Lån hos kreditinstitut – – – –

Redovisat värde vid 
årets utgång

– – – –

Förfallostruktur
Redovisat 

värde < 1 år
>1 år  
<5 år > 5 år

2015

Lån hos kreditinstitut 226 427 – 226 427 –

Redovisat värde vid 
årets utgång

226 427 – 226 427 –

Not 9. Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser

2016 2015

Ställda säkerheter

För direktpensionsåtaganden 2 887 965

Summa 2 887 965

Eventualförpliktelser

Borgensåtagande för dotterbolags skulder till 
kreditinstitut 529 115 594 664

Motförbindelser för dotterbolags garantier 106 919 98 033

Summa 636 034 692 697

I samband med omläggning av koncernens externa upplåning under 2015 
har tidigare ställda säkerheter för denna upplåning frisläppts och ersatts 
av ett generellt borgensåtagande för dotterbolagets upplåning.

Koncernen har en avgiftsbestämd direktpensionsplan som omfattar 
den verkställande direktören. Pensionsplanen är säkerställd genom en 
pantförskriven företagsägd kapitalförsäkring. 

Koncernens sammanlagda limiter för motförbindelser för dotterbolags 
garantier uppgår till 170 MSEK.
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Styrelsens underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2017

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de 
antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och resultat, samt att koncern-
förvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet,   
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 7 april 2017

Ernst & Young AB

Rickard Andersson
Auktoriserad revisor

Anders Thelin 
Styrelseordförande

Carl Johan Falkenberg
Styrelseledamot

Anders Jonsson
Styrelseledamot

Örjan Fredriksson
Arbetstagarrepresentant

Greger Larsson
Arbetstagarrepresentant

Eva Lindqvist
Styrelseledamot

Helen Nordman-Knutson
Styrelseledamot

Joakim Rosengren
Styrelseledamot

Tormod Gunleiksrud
Vd och koncernchef
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Alimak Group AB (publ), org.nr 556714-1857 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Alimak Group AB (publ) för år 2016 med undantag för bolagsstyrningsrappor-
ten på sidorna 46-53. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 58-108 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och  
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), 
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar 
inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 46-53. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga som grund för våra uttalanden.  

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt 
vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa 
områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningsta-
gande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör 
inga separata uttalanden om dessa områden.

Redovisning av varulager
Varulager redovisas till 394 589 kSEK i koncernens balansräkning per 31 
december 2016. Som framgår av not 1 så redovisas varulager till det lägsta av 
anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen och nettoförsäljningsvär-
det. Anskaffningsvärdet för färdiga varor under tillverkning består av råvaror 
och andra direkta tillverkningskostnader samt hänförbara indirekta tillverk-
ningskostnader. Varulager uppgår till väsentliga belopp i balansräkningen. 
Som bolaget anger i not 1 under avsnittet Viktiga uppskattningar och bedöm-
ningar för redovisningsändamål så innehåller redovisning av varulager också 
ett inslag av bedömningar vid uppskattning av varulagerinkurans. Till sist är 
en tillfredsställande intern kontroll av vikt för att minska risken för väsentliga 
fel avseende värdering och existens av varulager. Sammantaget anser vi att 
redovisning av varulager är ett särskilt betydande område.

I vår revision har vi utvärderat bolagets lagerprocess inklusive rutinerna 
vid inventering. Vi har utfört analytisk granskning, utvärderat bolagets 
modeller för lagerkalkyler samt deltagit på ett flertal inventeringar och utfört 
egna kontrollberäkningar. Vi har även utfört stickprovskontroller av det värde 
som lagerartiklar är redovisade till gentemot fakturor och avtal. Till sist har vi 
bedömt och granskat bolagets uppskattningar med avseende på varulagerin-
kurans. Vi har även granskat att upplysningarna i årsredovisningen om lager är 
ändamålsenliga.

Intäktsredovisning
Intäkterna uppgår för år 2016 till 2 048 608 kSEK i koncernens resultaträkning. 
Bolaget generar intäkter genom att tillverka, sälja, hyra ut och tillhandahålla 
service för bygg och industrihissar. Som framgår av not 1 så sker intäktsredo-
visning av varuförsäljning då bolaget till köparen har överfört de väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande och då bolaget 
inte behåller något engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 
förknippas med ägande och koncernen utövar inte heller någon reell kontroll 
över de varor som sålts. Intäkter från service redovisas i den period arbetet 
utförs eller reservdelar levereras. Intäkter från uthyrning av koncernens egen-
tillverkade utrustning redovisas över löptiden med utgångspunkt i avta-
lad nyttjandetid. Vi har bedömt redovisningen av intäkter som ett särskilt 
betydelse fullt område i revisionen baserat på att bolaget gör bedömningar 
genom tolkning av avtal och leveransvillkor som påverkar i vilken period 
intäkten skall redovisas. 

I vår revision har vi utvärderat bolagets intäktsredovisningsprocesser. Vi har 
utfört analytisk granskning, genomgång av avtal samt utfört stickprovskontrol-
ler av periodiseringar i samband med årsbokslutet per 31 december 2016 mot 
underliggande kundavtal och leveransvillkor. Vi har även granskat att upplys-
ningarna i årsredovisningen om intäkter är ändamålsenliga.

Värdering Goodwill
Goodwill redovisas till 1 780 672 kSEK i balansräkningen. Som framgår av not 
1 genomförs årligen, eller när det finns en indikation på nedskrivningsbehov, 
ett nedskrivningstest. Goodwill allokeras till kassagenererande enheter och 
i de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärde 
skrivs tillgången ned till sitt återvinningsvärde. Återvinningsvärdet fastställs 
genom att beräkna nyttjandevärdet och av not 11 framgår att vid beräkning 
av nyttjandevärdet görs antaganden om framtida resultatutveckling. I not 11 
framgår att bedömningen av nyttjandevärdet baseras på bolagets fyraåriga 
strategiska plan med antagande om 2 procents evig tillväxt för respektive 
kassagenererande enhet. För 2016 har inget nedskrivningsbehov bedömts fö-
religga. Som bolaget anger i not 1 under avsnittet Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål så innehåller nedskrivningsprövning 
inslag av bedömningar vid beräkning av nyttjandevärdet. Till följd av dessa 
bedömningar anser vi att värdering av goodwill som ett särskilt betydelsefullt 
område i revisionen.

I vår revision har vi utvärderat Bolagets process för att upprätta nedskriv-
ningstest. Vi har granskat hur kassagenererande enheter identifieras mot 
fastställda kriterier och jämfört med hur Bolaget internt följer upp goodwill. Vi 
har utvärderat Bolagets värderingsmetoder och beräkningsmodeller, bedömt 
rimligheten i gjorda antaganden och känslighetsanalyser för förändrade 
antaganden med hjälp av våra interna värderingsexperter och gjort jämförelser 
mot historiska utfall samt precision i tidigare gjorda prognoser. Rimligheten 
i använd diskonteringsränta och långsiktig tillväxt för respektive enhet har 
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vi utvärderat genom jämförelser med marknadsdata och i förekommande fall 
med andra bolag i samma bransch. Vi har även bedömt huruvida lämnade 
upplysningar är ändamålsenliga. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–45 samt 112–113. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är 
vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredo-
visningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 
IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansva-
rar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och 
uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.  
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre-

dovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.  
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen.   
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta 
yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra 
förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall 
tillhörande motåtgärder. 
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• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 10 april 2017 
Ernst & Young AB

Rickard Andersson
Auktoriserad revisor

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa 
områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för 
väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt bety-
delsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida 
inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, 
i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revi-
sionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det 
rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation.  

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH  
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning av Alimak Group AB (publ) för år 
2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktö-
ren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.
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Alimak Group AB (publ) håller årsstämma i Stockholm torsdagen den 11 
maj 2017 klockan 16.00 i Polhemssalen, Citykonferensen Ingenjörshuset, 
Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. 

Den som önskar delta i stämman ska:
• vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktie

boken onsdagen den 4 maj 2017, och
• anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 4 maj 2017. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att 
delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget 
namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktie boken torsdagen den 23 mars 2017. Sådan registrering kan 
vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid 
stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. 
Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.alimakgroup.
com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas 
per telefon. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av regist
reringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska 
personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges 
längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta 
inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra 
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN SKER VIA: 
• Hemsida www.alimakgroup.com
• Årsstämma Alimak Group AB, C/O Euroclear Sweden AB
    Box 191, 101 23 Stockholm
• Telefon 08402 92 08 (09.0016.00 vardagar)

Vid anmälan anges:
• Namn eller firma
• Person eller organisationsnummer
• Adress och telefonnummer (dagtid)
• Antal aktier
• Eventuella biträden

Information till aktieägare

VALBEREDNING
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av ordförande, vice ord
förande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor, val av  ordförande 
vid bolagsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Inför års
stämman 2017 utgörs valberedningen av:
• Roger Hagborg, Triton, valberedningens ordförande
• Johan Lannebo, Lannebo Fonder
• Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
• Fraser Maingay, York Capital Management
• Anders Thelin, Alimak Groups styrelseordförande

UTDELNING
Som avstämningsdag för utdelning föreslås 15 maj 2017. Om årsstämman 
beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att sändas ut 
genom Euroclear Sweden AB:s försorg 18 maj 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Wretman, kommunikations och IRchef
Telefon: 08402 14 40. Mail: sofia.wretman@alimakhek.com

FINANSIELLA RAPPORTER KAN BESTÄLLAS 
FRÅN ALIMAK 
• Hemsida: www.alimakgroup.com
• Telefon: 08402 14 41
• Postadress: Alimak Group, Box 70340, 107 23 Stockholm
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I denna rapport används alternativa nyckeltal, det vill säga nyckeltal och 
resultatmått som inte är definierade inom IFRS. De alternativa nyckeltalen 
används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företa-
gets verksamhet. Nedan beskrivs de alternativa nyckeltal som används.

Avkastning på eget kapital 
Vinst efter skatt för perioden, värde av rullande 12-månader, i procent  
av genomsnittligt eget kapital exklusive aktier utan bestämmande  
inflytande.

Avkastning på sysselsatt kapital 
Rörelseresultat (EBIT), värde av rullande 12-månader, i procent av  
genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital innebär nettoskuld 
plus eget kapital plus aktieägarlån.

EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella  
tillgångar.

Eget kapital per aktie före/efter utspädning 
Eget kapital i relation till utestående aktier före utspädning i slutet av 
perioden.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 
Viktat genomsnittligt antal utestående aktier under perioden samt  
potentiella ytterligare aktier.

Jamförelsestörande poster
Resultatposter av engångskaraktär med en betydande inverkan på 
resultatet och av vikt för att förstå resultatutvecklingen.

Nettoskuld/EBITDA-kvot 
Räntebärande skulder netto (exklusive aktieägarlån) och tillgångar  
samt likvida medel.

Nettoskuld/eget kapital-kvot
Nettoskuld i relation till eget kapital.

Orderingång
Alla ordrar där avtal tecknats under den aktuella redovisningsperioden 
och som bekräftats. Annullerade ordrar påverkar rapporterad orderingång 
om de annulleras under bokningsåret.

Definitioner

Resultat per aktie före/efter utspädning 
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning.

Räntetäckningsgrad 
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med 
finansiella kostnader.

Rörelseresultat (EBIT) 
Resultat före finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal (EBIT i %) 
Rörelseresultat (EBIT) som procent av intäkter under perioden.

Soliditet 
Eget kapital i procent av totala tillgångar.
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Alimak Group AB
Brunkebergstorg 5, 3 tr, SE 111 51 Stockholm

Telefon: +46 8 402 14 40   E-post: info@alimakhek.com
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