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Innehåll

Logistiksystemet utgör navet i Ahlsells verksamhet. Det svenska
centrallagret ligger i Hallsberg och är cirka 60 0000 kvadratmeter
stort och har cirka 100 000 lagerlagda artiklar.
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Ahlsell är ett av Nordens ledande handelsföretag inom installationsprodukter och verktyg. Koncernen
erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena
VVS, el, verktyg och kyl. 

Ahlsell bedriver verksamhet i samtliga nordiska länder samt i mindre omfattning i Polen och
Ryssland. Idag är Ahlsell Sveriges enda grossist med ett heltäckande sortiment inom instal-
lationsområdet och med starka positioner inom samtliga produktområden. Målsättningen
är att, genom organisk tillväxt och förvärv, bli en av de ledande aktörerna inom samtliga pro-
duktområden i varje nordiskt land.

Ahlsell har utvecklat ett eget koncept som ligger till grund för utvecklingen av verksam-
heten. Konceptet vilar på fyra grundstenar: unikt produktutbud genom kombinationen av
VVS, el- och kylprodukter samt verktyg, kostnads- och kapitaleffektiva logistiksystem med
centrallager, decentralisering samt lokal närvaro.

Ahlsell är organiserat i fem affärsområden: VVS, El, Verktyg, Kyl samt GDS (Gör-det-
själv). Affärsområdena är enskilda resultatenheter där all marknads- och tjänsteutveckling
sker. Kostnadseffektivitet och hög servicenivå uppnås genom att affärsområdena har ett
gemensamt logistiksystem med centrallager och samverkar avseende lokala säljkontor och
butiker, så kallade Proffsmarknader. 

Ahlsell har en årlig försäljning på cirka 10 000 miljoner kronor och har cirka 3 000 anställ-
da. Huvudägare i Ahlsell Holding AB är Trenor Holding AB med 98 procent av aktierna.
Ahlsells ledning äger resterande två procent. Trenor Holding ägs av Nordic Capital och
Trelleborg AB med 51 respektive 49 procent av aktierna.

VVS 5 270

Verktyg 1 202

El 2 679

Kyl 374

GDS 469

VVS 246

El 58

Verktyg 63

Kyl 23

GDS 18

Sverige 7 083

Norge 985

Danmark 424

Finland 1 431

Övriga 147

Omsättning 2002 per affärs-
område, MSEK

Resultat (EBITA) 2002 per affärs-
område, MSEK

Omsättning per land 2002, MSEK

Historien om Ahlsell börjar 1877 då försäljningsbolaget Bernström & Co, med
verksamhet inom bland annat pumpar och tröskverk, etableras. Bolaget slås
1922 samman med R Ahlsell & Co, varvid inriktningen mot VVS förstärks och
grunden för dagens koncern läggs.

1964 Bolagets aktie introduceras på Stockholmsbörsen
1977 Bolaget byter namn till Ahlsell AB
1986 Genom förvärv av El-Partner, El-Håge med flera etableras verksamhet inom El
1986 Boliden förvärvar Ahlsell och bolaget avnoteras från börsen
1987 Ahlsell blir ett dotterbolag inom Trelleborgkoncernen som förvärvar Boliden
1990 Genom förvärv av Sandblom & Stohne etableras verksamhet inom Kyl
1996 Genom förvärv av Gelia etableras verksamhet inom GDS
1999 Nordic Capital blir ny huvudägare i Ahlsell genom förvärv av 51 procent av aktierna
2001 Genom förvärv av Tibnor Industrivaruhus etableras verksamhet inom Verktyg
2002 Ahlsell firar 125 år 



4  •  ÅRET I SAMMANDRAG

Året i sammandrag

17%
Omsättningen ökade med 

till 10 069 MSEK (8 589)

2002

394
Resultatet (EBITA) 

uppgick till

MSEK (417)

2002

Den norska grossistverk-
samheten K Lund Engros
AS förvärvades med en
omsättning på 336 MSEK.

Affärsområdet Verktyg 
integrerades i den svenska
logistiska och administ-
rativa strukturen.

2002

De norska och finska verk-
samheterna fick under året
nya logistikplattformar i
samband med att central-
lager byggts i respektive
land. 

Plattformarna för fortsatt
tillväxt och marginalförbätt-
ringar är därmed på plats.
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VD-ord

Ahlsell är en professionell handelspartner. Genom kompetens, engagemang och lyhördhet ska-
par vi möjligheter för våra kunder att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Detta gör Ahlsell
genom att dels tillhandahålla ett heltäckande sortiment av produkter som vi levererar till rätt
plats, i rätt tid och till rätt pris, dels genom att erbjuda en rad tjänster som gör vardagen lättare
för våra kunder.

Den försvagade marknaden som vi kände av i början av 2002 accentuerades under senare
delen av året på samtliga geografiska marknader där Ahlsell har verksamhet. Den för Ahlsell
viktiga Sverigemarknaden visade fortsatt låg aktivitetsnivå inom industrisegmentet, sam-
tidigt som byggandet av kommersiella lokaler låg kvar på en låg nivå.

Marknadssituationen ledde till att vi tvärtemot våra antaganden fick se en negativ volym-
utveckling under andra halvåret, efter ett första halvår som utvecklats enligt plan. Detta
avspeglas också i koncernens resultat. Resultatet (EBITA) för år 2002 uppgick till 394 MSEK
(417). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt och
uppgick till 337 MSEK (30).

Ytterligare en faktor som förklarar resultatutvecklingen är integrationen av Tibnor Industri-
varuhus, idag affärsområdet Verktyg. Processen att integrera verksamheten, i synnerhet
logistiken, tog längre tid än beräknat vilket ledde till högre kostnader. Därtill kan läggas en
mycket svag utveckling på den finska marknaden samt kostnader för införandet av de nya
logistiksystemen i Norge och i Finland.

FORTSATT OMVANDLINGSARBETE
Trots det svaga marknadsklimatet har 2002 varit ett händelserikt år, då vi tagit viktiga steg
för att kunna uppnå vårt övergripande mål att skapa hög stabil tillväxt och lönsamhet. Vårt
fokus har varit att genomföra en rad omstruktureringar som ska bidra till att befästa vår
ställning i Sverige och ytterligare stärka våra marknadspositioner i övriga Norden. 

Under året har de förvärv som genomfördes under 2001 integrerats enligt plan. Det gäl-
ler både Elektroskandia Ventilation samt Triator Isoler vilka kompletterar vårt produktutbud
inom VVS i Sverige. Affärsområde Verktyg har nu integrerats med övriga affärsområden när
det gäller logistik och administrativa system. Arbetet med att slå samman butiksorganisa-
tionerna pågår och beräknas vara slutfört under 2003.

I januari förvärvades den norska VVS-grossisten K Lund Engros AS och förvärvet har
stärkt vår närvaro på den norska VVS-marknaden. I Norge har vi också genomfört stora
omstruktureringar i samband med att de separata lagren för respektive affärsområde
avvecklats och ersatts med ett nytt gemensamt centrallager för södra Norge.

En logistik- och försäljningsorganisation, som motsvarar den som Ahlsell sedan tidigare
har i Sverige, etableras nu i Finland och Norge. Den bygger på centrallager, lokala moderna
Proffsmarknader och decentraliserade organisationer.

I Sverige har vi effektiviserat marknadsbearbetningen genom sammanslagningar av buti-
ker på lokala marknader. På 15 platser erbjuds kunderna nu hela Ahlsells sortiment genom
en butik. Ytterligare tio sammanslagningar av butiker är planerade för innevarande år. 

Dessa omstruktureringar bidrar dels till att realisera kostnadssynergier genom att utnytt-
ja gemensamma IT-, logistik- och administrationssystem, dels till att öka vår konkurrens-
kraft och skapa merförsäljning på de lokala marknaderna genom ökad produktbredd.

VD Göran Näsholm:
– Under 2002 har vi lagt de strukturella
plattformarna på plats för fortsatt tillväxt
och lönsamhet.



Under 2002 har Ahlsell firat 125-årsjubileum. Jubileet firades i augusti med ett tvådagars-
evenemang i Örebro för koncernens anställda. Mer än 2 000 personer deltog i festlig-
heterna.

FRAMTIDSUTSIKTER
Ahlsells marknadspositioner är oförändrat starka i Sverige med en marknadsledande posi-
tion i samtliga segment. På övriga marknader, med undantag för den finska VVS-rörelsen
som har en stark position, arbetar vi för att uppnå vårt mål att bli en av de ledande aktörerna.

På samtliga våra marknader i Norden får vi idag fortsatta signaler på en svag efterfrågan.
Vi räknar därför med en volymmässig nedgång under 2003. Trots detta förväntar vi oss en
positiv resultatutveckling baserat på de åtgärder som vidtagits under 2002 och som får
effekt under 2003. Kostnaderna för dessa åtgärder har till fullo belastat årets resultat och
under 2003 räknar vi med att se resultat i form av såväl kostnadsbesparingar som effekti-
vare bearbetning av marknaden. Till den positiva resultatutvecklingen bidrar även en rad
marginalförstärkande åtgärder som vidtagits under slutet av det gångna året. Vidare plane-
rar vi att under året genomföra personalminskningar med cirka 100 personer. 

Under året kommer vi också att bredda sortimentet till att även omfatta verktyg på ett
antal orter där affärsområdena El och VVS redan är verksamma. Detta ökar Ahlsells lokala
konkurrenskraft och försäljning till låga merkostnader.

Ahlsell har under den senaste tioårsperioden genomfört ett stort antal förvärv och har
den erfarenhet och de resurser som krävs för att framgångsrikt integrera förvärvade verk-
samheter. Vi bedömer att den pågående konsolideringen av den nordiska marknaden fort-
sätter. Ahlsells ambition är att även fortsättningsvis aktivt delta i denna process.

Ahlsells framtida framgångar bygger på kostnadseffektiva logistik- och administra-
tionssystem. Därför görs merparten av våra investeringar inom IT och logistik. För Ahlsell
som handelsföretag är dock våra kunniga och engagerade medarbetare, som alltid är bered-
da att möta kundernas krav, den enskilt viktigaste framgångsfaktorn.

Tillsammans med Ahlsells unika produktbredd och logistiklösningar skapar det goda
förutsättningar för att på lång sikt stärka våra marknadspositioner ytterligare samtidigt som
lönsamheten förbättras. 

Stockholm i april 2003

Göran Näsholm
Verkställande direktör och koncernchef 
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Nybyggda Proffsmarknaden i Örebro. 
Här möter kunderna framtidens
Ahlsell. Med kunniga och engagerade
medarbetare och ett starkt kundfokus 
i en lättöverskådlig butik erbjuder
Ahlsell ett brett produktutbud.



Marknad och trender

Den nordiska grossistmarknaden 
2002: VVS och El

MSEK VVS El

Sverige 8 000 8 700

Norge 6 500 7 800

Danmark 5 600 5 700

Finland 5 700 4 800

Totalt 25 800 27 000

Källa: Nordiska grossistföreningar

MARKNAD
Ahlsell bedriver grossistverksamhet inom produktområdena VVS, el, verktyg och kyl. En del
av försäljningen av VVS- och elprodukter går till detaljhandelsföretag inom området GDS
(Gör-Det-Själv). Ahlsell bedriver verksamhet främst i Sverige, Finland, Norge och Danmark
samt i mindre omfattning i Polen och Ryssland. 

Försäljning av VVS-, el- och kylprodukter samt verktyg sker framför allt genom grossist-
ledet i Norden, men viss försäljning sker även direkt från tillverkare/leverantör till kund.
Ahlsell bedömer att cirka 80 procent av den totala distributionen av produkter på den nor-
diska marknaden inom Ahlsells produktområden sker via grossistledet. 

Ahlsells viktigaste produktområden, VVS och el, svarade för cirka 80 procent av Ahlsells
omsättning 2002. Den nordiska grossistmarknaden för VVS- respektive elprodukter uppgick
2002 till knappt 26 000 MSEK respektive 27 000 MSEK. För produktområdena verktyg och
kyl finns ingen officiell marknadsstatistik men Ahlsell bedömer att den nordiska marknaden
2002 uppgick till cirka 30 000 MSEK respektive 2 000 MSEK för dessa produktområden.
Precis som för VVS- och elprodukter bedöms Sverige utgöra den största marknaden.
Sammantaget bedömer Ahlsell att den nordiska marknaden för bolagets produktområden
2002 uppgick till cirka 85 000 MSEK. 

Marknadstillväxt
Den nordiska grossistmarknaden för VVS- och elprodukter har under perioden 1996–2001
uppvisat god tillväxt. I Sverige har marknaden för VVS- och elprodukter under perioden upp-
visat en genomsnittlig tillväxt på 5–6 procent* per år. Försäljningstillväxten avtog dock
under 2002 och uppgick sammantaget för VVS och el i Sverige till ett par procentenheter. 

De viktigaste faktorerna som påverkar efterfrågan på VVS- och elprodukter är utveck-
lingen av bygg- respektive industriinvesteringarna samt den generella ekonomiska utveck-
lingen i form av bruttonationalprodukt (BNP).

Marknaden för VVS- och elprodukter har historiskt uppvisat en tillväxt överstigande
tillväxten i såväl BNP som industri- och bygginvesteringar. Detta beror dels på att den
underliggande marknadstillväxten har förstärkts med en strukturell tillväxt i form av en ökad
andel försäljning genom grossistledet, dels på prisökningar relaterade till ökat teknikinne-
håll samt ökade designkrav på produkterna. 

Bygginvesteringar
Aktiviteten inom byggsektorn, främst i form av nybyggnation och infrastruktursatsningar
men även i form av service och underhåll, är den viktigaste drivkraften för marknadsut-
vecklingen inom VVS och el. 

Bygginvesteringarna i de nordiska länderna uppgick 2002 till sammanlagt cirka 500 000
MSEK*. Under perioden 1995–2002 var den genomsnittliga tillväxten cirka 3 procent* per
år. Det som framför allt skapat svängningar i utvecklingen är investeringarna i nybyggnation,
såväl bostäder som yrkesbyggnader, framför allt i Sverige men även i de övriga nordiska
länderna. ROT-sektorn (Reparationer, Om- och Tillbyggnad), både avseende bostäder och
yrkesbyggnader, har varit relativt stabil. 
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*Källa: Nordiska grossistföreningars statistik



TRENDER
Den nordiska grossistmarknaden har under de senaste åren påverkats av trender inom ett
antal områden.

Produkter
Under den senaste tioårsperioden har produktsortimentet på marknaden väsentligt bred-
dats. Den viktigaste orsaken till denna breddning är kundernas ökade krav på mångfald i
antalet produktvarianter, både ur design- och kostnadsperspektiv. Dessutom har teknik-
innehållet i produkterna ökat. Totalt bedöms utbudet inom Ahlsells produktområden uppgå
till cirka 500 000 produkter. 

Denna utveckling har medfört ökade krav på grossisterna att tillhandahålla ett bredare
sortiment vilket är till fördel för större grossister med resurser att tillgodose dessa önske-
mål.

Kunder
Grossistföretagens kunder utgörs framför allt av bygg- och installationsföretag, industri-
företag samt VA-entreprenörer, kommuner och detaljister. Installationsföretag är den största
kundgruppen följt av industri- och byggföretag. Sammantaget svarar dessa kundgrupper för
mer än 80 procent av försäljningen på marknaden inom Ahlsells produktområden.  

Installationsbranschen är fragmenterad med ett stort antal små företag som verkar på
lokala marknader. Sedan en längre tid pågår en konsolidering. Företag som Bravida, NVS,
ABB och YIT med flera har expanderat genom förvärv på olika nordiska marknader, vilket
skapat ett mindre antal nordiska aktörer. Trots skapandet av större installationsföretag drivs
verksamheterna fortfarande utifrån lokala förutsättningar. Större enheter stärker dock
installationsföretagens förhandlingskraft gentemot grossisterna. Antalet tvärfackliga instal-
latörer, så kallade totalinstallatörer, ökar också vilket är en följd av allt mer komplexa och
integrerade installationer. Trots den pågående konsolideringen svarar fortfarande försälj-
ningen till små, lokala kunder för den största delen av marknaden.

För grossisterna har ovanstående inneburit ökade krav på geografisk närvaro i flera nor-
diska länder i syfte att kunna tillhandahålla produkter och tjänster till de större kunderna.

Leverantörer
I stort sett samtliga leverantörer, såväl globala, regionala som lokala, använder sig av gros-
sister som försäljningskanal för att nå ut på de lokala marknaderna med sina produkter. Då
designinnehåll och standardiseringsgrad skiljer sig åt mellan olika produktområden varierar
leverantörsstrukturen till viss del mellan produktområdena. Generellt kan dock konstateras
att det pågår en konsolidering inom leverantörsledet. Detta har medfört att antalet leve-
rantörer minskat samtidigt som deras produktutbud ökat. Tydligast är denna trend inom
elområdet. Detta beror på att elprodukter i större utsträckning än till exempel VVS-produk-
ter är standardiserade, både utifrån nationella regler och krav samt ur designperspektiv.    

Den ökade konsolideringen har medfört att det geografiska avståndet mellan leverantör
och slutmarknad ökat, vilket bidrar till att stärka grossisternas roll på marknaden.
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Beställningsmönster
Kundernas beställningsmönster har också förändrats över tiden. Orsakerna till detta är
flera. Nybyggnationen av bostäder, framför allt i Sverige, har under de senaste åren varit
begränsad och sker i allt mindre omfattning i form av storskaliga projekt. Detta innebär att
kunderna har kortare framförhållning och är mindre benägna att hålla produkter i eget lager.
Dessutom fungerar de flesta bygg- och installationsföretag, även de stora, som mindre
aktörer på den lokala marknaden. De efterfrågar således grossister med lokal närvaro och
hög servicegrad. En allt snabbare teknikutveckling har också ökat efterfrågan att kunna
beställa via andra kanaler än de traditionella, såsom via Internet och EDI (Electronic Data
Interchange). 

Konkurrenssituation
Ett fåtal grossistföretag inom respektive produktområde dominerar den nordiska markna-
den. Av de största aktörerna i Norden inom de fem områdena VVS, el, verktyg, kyl och GDS
är dock endast Ahlsell och finska Onninen etablerade inom fler än ett produktområde.
Ahlsell är en av de största aktörerna inom samtliga områden. 

De nordiska marknaderna har nått olika långt i konsolideringsprocessen. VVS-marknaden
uppvisar en hög grad av konsolidering. Detta är särskilt tydligt i Sverige och Finland, där
samma tre aktörer dominerar marknaden.

Elmarknaden har under senare år kännetecknats av en viss konsolidering, vilket resulterat
i att ett fåtal aktörer har betydande marknadsandelar i respektive nordiskt land. Inom el har
konsolideringen i huvudsak drivits av europeiska företag som förvärvat lokala företag,
medan nordiska företag ägarmässigt dominerar inom VVS. Detta beror på att elprodukter
i större omfattning än VVS-produkter är standardiserade i ett europeiskt perspektiv. VVS-
produkter har vidare ett större designinnehåll, där preferenserna varierar mellan norra och
södra Europa. Inköpsfördelarna blir därmed större inom elområdet. 

Inom verktygssegmentet är koncentrationen mycket låg i Norden och marknaden karak-
täriseras av ett stort antal små företag. Kylmarknaden i Norden är en mogen och koncen-
trerad marknad vilken domineras av tre aktörer. Inom GDS-segmentet är den nordiska
marknaden totalt sett mycket fragmenterad med ett stort antal mindre företag inriktade på
lokala marknader. 

För vidare information, se respektive affärsområdesavsnitt. 
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Fram till mitten av 1980-talet var Ahlsells verksamhet fokuserad på handel med VVS-pro-
dukter i Sverige där bolaget hade en ledande position. För att möjliggöra fortsatt expansion
har Ahlsell sedan dess breddat produktsortimentet, framför allt genom förvärv av grossist-
företag, till att inkludera elprodukter, kylprodukter samt verktyg. Idag är Ahlsell Sveriges
enda installationsgrossist med ett heltäckande sortiment och med starka positioner inom
samtliga produktområden. Verksamheten har också breddats geografiskt till samtliga nor-
diska länder och de senaste fem åren har Ahlsell i stort sett fördubblat omsättningen.

Ahlsell har utvecklat ett unikt koncept som styr verksamheten och ligger till grund för
dess fortsatta utveckling. 

Ahlsellkonceptet kombinerar ett brett produktutbud och lokal närvaro. Konceptet har
vuxit fram i takt med att verksamheten breddats och genom att koncernen anpassats till
de trender som påverkat branschen under de senaste åren.  

AHLSELLKONCEPTET
Centrala system Lokal försäljning
• unikt produktutbud • hög tillgänglighet
• bra priser genom stora volymer • hög servicenivå
• kostnadseffektiva affärssystem • decentraliserat beslutsfattande 
• ledande logistiksystem med centrallager och prissättning

AFFÄRSIDÉ
Att skapa effektiv handel för installationsprodukter och verktyg för professionella användare
i Norden.

VISION OCH MÅL
Ahlsell skall inom valda produktområden vara kundernas självklara val som en stabil och
långsiktig leverantör och samarbetspartner.

Koncernens övergripande mål är att skapa hög stabil tillväxt och lönsamhet. Målsätt-
ningen är att, genom organisk tillväxt och förvärv, bli en av de ledande aktörerna inom samt-
liga produktområden i varje nordiskt land.

Ahlsellkonceptet
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Brett produktsortiment
– erbjuda ett helhetskoncept 
för att förstärka relationen med 
existerande kunder samt nå 
nya kunder

STRATEGI
Ahlsells strategi bygger på följande hörnstenar:

Hög tillgänglighet
– successivt bygga ut den lokala
närvaron och höja servicegraden
i samtliga nordiska länder

Effektiv logistik
– etablera logistiksystem med
centrallager i respektive verk-
samhetsland i takt med att kri-
tisk massa uppnåtts

Förvärv
– kompletterande förvärv i
Norden för tillväxt och kostnads-
effektivitet genom synergier

Decentralisering
– verksamheten i respektive
land organiseras för decentrali-
serat beslutsfattande

– Klara fördelar för ABB
Sten Jakobsson, ABB:Ahlsell har många viktiga kunder bland stora svenska

industriföretag. En trend bland industriföretagen är
strävan att minska antalet leverantörer. Ambitionen är
att effektivisera inköpen och minska kostnaderna, men
med bibehållen servicenivå. Detta medför att industri-
företagen i allt högre grad visar intresse för att via en
leverantör få tillgång till den produktbredd som Ahlsell
erbjuder.

Många av Ahlsells industrikunder har verksamhet på ett
stort antal orter i Sverige och i övriga Norden. Därmed blir
Ahlsells starka lokala närvaro en viktig konkurrensfördel.
Samtidigt kan Ahlsell möta kundernas krav på en samord-
nad hantering av kundrelationen och elektronisk fakturering.

En av Ahlsells större industrikunder är ABB i Sverige.
Ahlsell levererar installationsprodukter och verktyg till
ABB:s svenska enheter som finns på cirka 100 orter.
Leveranserna gäller såväl produkter som behövs i det
löpande underhållet av ABB:s egna anläggningar som
installationsprodukter för användning i projekt  som drivs
av ABB:s entreprenadverksamhet.
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– Vårt samarbete med Ahlsell innebär klara fördelar för
ABB. Genom att Ahlsell erbjuder ett brett produktutbud
inom verktyg, VVS-, el- och kylprodukter kan vi samla våra
inköp och minska antalet underleverantörer. Ahlsells loka-
la närvaro och effektiva distribution hjälper oss också att
effektivisera våra inköp och minska våra kostnader.
Samtidigt får vi tillgång till Ahlsells specialkompetens
inom varje produktområde. Detta i kombination med att
Ahlsell är en viktig distributör av våra elinstallations-

produkter stärker våra affärsrela-
tioner, säger Sten Jakobsson, VD
för ABB i Sverige.



ORGANISATION
Ahlsells inköps- och försäljningsverksamhet är organiserad i fem affärsområden med en
ansvarig chef för respektive verksamhet. I varje land strävar Ahlsell efter att arbeta i en
legal enhet där logistik, IT och administration är centraliserade och gemensamma för samt-
liga affärsområden. Genom denna struktur uppnås stordriftsfördelar och ökade möjligheter
att utveckla specialistkompetenser. 

Affärerna görs lokalt och ett viktigt konkurrensmedel är att vara nära kunden. Ahlsell har
därför många etableringar och finns på cirka 150 platser. Av dessa finns cirka 90 i Sverige,
20 i Finland, 15 i Norge, 10 i Danmark, 8 i Polen samt 1 i S:t Petersburg, Ryssland.

Decentralisering
Företagets ledningsfilosofi är baserad på decentralisering. Ahlsells övertygelse är att en
decentraliserad organisation, där ansvar och befogenheter delegerats långt ut i organisa-
tionen, är en förutsättning för engagemang och motivation och därigenom hög prestations-
nivå.

Organisationsformen är enkel och ansvarsområdena väldefinierade. Verksamheten inom
respektive affärsområde och land är indelad i regioner som i sin tur indelas i distrikt. Region-
och distriktschefer har fullt resultatansvar för sina ansvarsområden. Det innebär att Ahlsell
består av ett stort antal resultatenheter. Uppföljningen fokuserar på enhetens prestationer
och vad enheten själv kan påverka. Kostnader för centrala resurser som huvudkontor, IT
och logistik fördelas därför inte ut på de lokala resultatenheterna. 

Organisation och medarbetare
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Många resultatenheter skapar goda möjligheter till jämförelser internt i koncernen. I Ahl-
svenskan ”tävlar” hundratalet resultatenheter mot varandra med sina resultat. Vid uppfölj-
ning av resultatenheterna jämförs enhetens prestationer med vad andra enheter uppnått
under samma tid. Detta skapar ett tävlingsmoment och ger goda förutsättningar för de
lokala enheterna att sätta upp egna mål samt att kontrollera de uppsatta målen.
Erfarenheten från denna typ av uppföljning är att den ökar medarbetarnas fokusering och
engagemang. 

Försäljningsorganisation
Försäljningsarbetet bedrivs via lokala säljkontor och butiker. Säljkontoren som ingår i
respektive affärsområdes distriktsorganisation är bemannade med ute- och innesäljare spe-
cialiserade på produktområden. 

På varje ort där Ahlsell är etablerat finns också en så kallad Proffsmarknad. Denna fun-
gerar som en modern butik med självbetjäning där kunden också kan få professionell råd-
givning. För de kunder som arbetar med projekt som innebär svårigheter till planering och
framförhållning fungerar Proffsmarknaderna ofta som kundens lager. En genomsnittlig
Proffsmarknad lagerför cirka 6 000 produkter. Ahlsell har för närvarande 140 Proffsmark-
nader i Norden. 

Ahlsells sortiment är även tillgängligt via koncernens internetbutik. Där kan kunderna
bland annat beställa produkter och ladda ner produktkataloger. Idag svarar internetbutiken
för en liten del av koncernens totala försäljning, men andelen ökar kontinuerligt.

MEDARBETARE
Det är viktigt att alla medarbetare upplever arbetsmiljön som säker, trivsam och stimule-
rande. Ahlsell arbetar aktivt för att utveckla arbetsplatserna för god fysisk och psykisk
arbetsmiljö samt ökad jämställdhet.

För att skapa konkurrenskraft och nå framgång ställs det stora krav på kompetensen hos
Ahlsells medarbetare. Koncernens många lokala chefer är särskilt viktiga i arbetet att skapa
en miljö som stimulerar till egna initiativ och affärsmannaskap. Ahlsell arbetar därför aktivt
med intern chefsförsörjning och program för ledarskapsutveckling.

Kompetensutveckling
I arbetet att attrahera och behålla kompetent personal har Ahlsell valt att arbeta med kom-
petensutveckling i den så kallade Ahlsellskolan. Ett fokuserat område under 2002 har varit
ledarskapsutveckling.

Inom Ahlsellskolan betonas vikten av att lära i det dagliga arbetet och medarbetarnas del-
aktighet. Ahlsellskolan arbetar främst med företagsinterna utbildningar. Skolan arbetar även
med utveckling av metoder för att underlätta lärandet i det dagliga arbetet. Upptäcktsresan
är ett sådant exempel. Det är ett handledarmaterial som kan användas av chefer tillsam-
mans med sina medarbetare för att utveckla och förbättra verksamheten.

Medelantalet anställda
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Ett viktigt verktyg för Ahlsells chefer är medarbetarsamtalet. Där förs dialog mellan chef
och medarbetare kring nuläge och utvecklingsbehov utifrån en affärsmässig helhetssyn.
Under 2002 har Ahlsellskolan utbildat ett stort antal chefer inom detta område. Ahlsell har
också ett samarbete med andra handelsbolag och IFL (Institutet för företagsledning) för
mer omfattande ledarutvecklingsprogram.

Vid centrallagret i Hallsberg genomförs varje år olika utbildningsaktiviteter. Under det
gångna året har samtlig lagerpersonal gjort studiebesök på en Proffsmarknad för att lära sig
mer om processen när godset levereras till butiken. Personalen på lagret har även genom-
gått utbildning i grundläggande ekonomi. Arbetsledarutbildning och utbildning i hantering
av farligt gods har också genomförts under året.

Rekrytering
Att attrahera och rekrytera rätt medarbetare till Ahlsell är en viktig framgångsfaktor. Under
2002 har en rekryteringsguide introducerats för att hjälpa chefer med professionell rekry-
tering. Alla lediga tjänster annonseras internt via intranätet och den interna rörligheten upp-
muntras. Lönesättningen inom Ahlsell är individuell och differentierad. Utgångspunkten är
en marknadsmässig belöningsnivå som gör det möjligt att rekrytera, behålla och motivera
medarbetare.

Personalstruktur
Personalomsättningen inom Ahlsellkoncernen har under de senaste tre åren varit cirka 5
procent per år. Personalens åldersstruktur visar på en relativt jämn spridning i olika ålders-
grupper. Snittåldern för samtliga tillsvidareanställda är 43 år och andelen yngre medarbetare
under 30 år är 13 procent att jämföra med andelen över 55 som är 18 procent. Andelen
män är ca 80 procent i koncernen.
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Logistiksystemet
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Leverantörer
Ahlsell har totalt cirka 1000
svenska och utländska leve-
rantörer. Affärsområdenas
respektive produktchefer
ansvarar för val av strategiska
leverantörer och produkter.
Vidare tecknar de centrala
avtal med leverantörerna och
drar upp riktlinjer för det bas-
sortiment som skall finnas
på centrallagren. 

Direkt från leverantör
Order som avser stora volymer av en
produkt eller som avser produkter
som beställs mindre frekvent levere-
ras oftast direkt från leverantören till
kunden men faktureras via Ahlsell.

Centrallager
Ahlsells centrallager i Sverige är placerat i Hallsberg och utgör
navet i koncernens distributionsnät. Logistikcentrat i Hallsberg 
försörjer hela Sverige samt avseende vissa produkter även övriga
Norden. Centrallagret i Hallsberg har sedan uppbyggnaden 1990
successivt byggts ut och omfattar idag cirka 60 000 kvadratmeter.
Totalt har centrallagret cirka 100 000 lagerlagda artiklar och tar
dagligen emot 45 långtradare med 4 500 kubikmeter varor.
Centrallagret utgör i dagsläget arbetsplats för cirka 500 personer.
Av alla till centrallagret inkommande order avser cirka 20 procent
påfyllnad till Proffsmarknaderna.

Logistiksystemet utgör navet i Ahlsells verksamhet. Genom
sin storlek kan koncernen nå betydande fördelar genom samord-
ning och centralisering av logistik, inköp och IT. Investeringarna i ett
koncerngemensamt logistiksystem med centrala logistikcentrum
har medfört en ökad effektivisering av koncernens hela produktflöde.
Vidare har Ahlsell kunnat reducera kostnaderna för lagerbindning
och öka såväl leveranssäkerhet som försäljning och servicegrad.
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IT-baserat affärssystem
Logistiksystemet baseras på ett avancerat IT-system som ger
Ahlsell total kontroll över varuflödet. Systemet kopplar samman
samtliga delar inom logistiksystemet, från inleverans och lager-
hållning, på såväl Proffsmarknaderna som centrallagret, till distri-
bution av varor ut till Proffsmarknaderna och slutkunderna. Även
koncernens ekonomisystem är integrerat med detta system.

Direkt från centrallagret
Order som kommer in via Ahlsells lokala
säljkontor och beställningar som kunden
gör via Ahlsells internetbutik eller EDI
levereras direkt från centrallagret till kun-
den. Av alla till centrallagret inkommande
order avser cirka 80 procent direktleve-
ranser till kunder.

Proffsmarknader
Kunden kan själv hämta de mest frekventa produkterna från
Proffsmarknaderna som har egna lager av dessa produkter. 
Övriga produkter levereras från centrallagret. En order som lagts
senast klockan 16.00 levereras påföljande dag.

Samtliga Proffsmarknader är direktuppkopplade mot central-
lagret och respektive butiks försäljning och lagersaldo kan konti-
nuerligt följas upp. Vid en viss lagernivå läggs automatiskt en
order in till centrallagret. 

25%

25%

50%

Kunder



Förvärvsstrategi

Ahlsells mål är att bli en av de ledande aktörerna inom samtliga affärsområden i varje nor-
diskt land. Målet skall uppnås både genom organisk tillväxt och förvärv.

FÖRVÄRVSOBJEKT
Förvärven kan delas in i:
• förvärv som genomförs för att expandera geografiskt
• förvärv som kompletterar befintliga affärsområden på 

marknader där Ahlsell redan har verksamhet

Förvärv för geografisk expansion syftar till att bredda kundbasen och möjliggöra bearbet-
ning av en större marknad enligt Ahlsells koncept. En förutsättning för förvärv som medför
geografisk expansion är att förvärvet sker inom koncernens befintliga affärsområden.
Härigenom skapas potential för kostnadsbesparingar genom inköpssamordning samt
genom att IT, administration och logistik samordnas med Ahlsells övriga verksamheter.

Vid kompletterande förvärv på befintliga marknader integreras det förvärvade bolaget i
Ahlsells struktur. På så sätt uppnås kostnadsbesparingar genom stordrift inom främst
logistik, IT, distribution och administration. I huvudsak behålls den förvärvade försäljnings-
organisationen intakt, givet att inte alltför stor överlappning med existerande organisation
uppstår.

GENOMFÖRDA FÖRVÄRV
Totalt 18 förvärv med en sammantagen omsättning på cirka 5 300 MSEK.

SYNERGIER
Ahlsells målsättning är att ett förvärv skall integreras i befintliga system och strukturer inom
12 månader från förvärvstillfället. Detta innebär i de flesta fall att samordning/integrering av
logistik och IT-system, inköp, försäljningskontor samt översyn av administration och led-
ningsfunktioner skall vara genomförda inom denna period. Ahlsell prioriterar förvärv där
synergierna är hänförbara till kostnadsreduktionsmöjligheter före de som i huvudsak är rela-
terade till potentialen att förbättra marknadspositionen. De största synergierna uppstår vid
förvärv i geografiska marknader där Ahlsell redan har en väl fungerande logistik- och distri-
butionsapparat samt ett väl utbyggt nät av säljkontor och butiker.

FÖRVÄRVSPOTENTIAL
De potentiella förvärvsobjekten i Norden är främst fristående grossistföretag verksamma
endast i ett land och som inte har en uttalad nordisk expansionsplan. Dessa företag
bedöms utgöra den okonsoliderade delen av marknaden och deras andel av totalmark-
naden varierar kraftigt mellan de nordiska länderna. I syfte att belysa förvärvspotentialen i
respektive land visas i tabellen till vänster de okonsoliderade företagens andel av total för-
säljning i respektive land. 
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Ej konsoliderad andel av marknaden

Land Produktområde

EL VVS KYL

Sverige <10% <10% <10%

Danmark ≈40% ≈55% <10%

Norge ≈20% ≈45% ≈55%

Finland <5% <5% <10%
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2002 2001 2000 1999 1998

Nettoomsättning, MSEK 5 270 4 715 4 269 3 940 2 518

Resultat (EBITA), MSEK 246 249 263 167 126

Rörelsemarginal, % 4,7 5,3 6,1 4,2 5,0

VERKSAMHET
VVS är Ahlsells största affärsområde och svarade för drygt 50 procent av koncernens netto-
omsättning under 2002. 

Ahlsell VVS erbjuder marknadens bredaste och mest kompletta sortimentet av produk-
ter från ledande leverantörer inom värme, ventilation och sanitet. En kompetent säljkår hjäl-
per kunderna med produktval och teknisk service. Verksamheten är indelad i fem mark-
nadssegment: Installation, Industri, VA (Vatten och Avlopp), Ventilation/Isolering samt
Fastighetsförnödenheter.

Ahlsell VVS erbjuder VVS-installatörer ett komplett sortiment, vare sig installatören arbe-
tar med service eller entreprenader. Sortimentet omfattar allt ifrån värmesystem till pro-
dukter för det moderna badrummet. För industrin finns ett brett sortiment av mätare, ven-
tiler, slangar, pumpar samt rör och rörtillbehör i olika material. Inom VA erbjuder Ahlsell VVS
allt från enskilda komponenter till kompletta system från branschens ledande producenter.
Ventilationsentreprenörer erbjuds ett brett sortiment av högkvalitativa ventilationsproduk-
ter, bland annat kanaler, don, upphängningsmaterial samt verktyg. Vidare tillhandahåller
Ahlsell VVS marknadens bredaste sortiment av isoleringsprodukter för företag som arbetar
med isolering av till exempel rör eller ventilationssystem. Ahlsell VVS erbjuder även fastig-
hetsförvaltande företag ett omfattande sortiment av produkter anpassat för fastighets-
underhåll. Detta gör att kunderna kan samordna sina inköp från en och samma leverantör.
Affärsområdets produktutbud omfattar mer än 45 000 lagerlagda artiklar.

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Ahlsell VVS bedriver verksamhet i Norden, samt i viss utsträckning även i Ryssland.

MARKNAD OCH KONKURRENTER
Ahlsell VVS marknadsandel i Norden bedöms uppgå till cirka 20 procent, vilket innebär att
Ahlsell VVS är näst störst på den nordiska marknaden efter Dahl. Ahlsell VVS är marknads-

Affärsområde VVS

52%

62%

Andel av koncernens netto-
omsättning, 2002

Andel av koncernens resultat
(EBITA), 2002
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ledande i Sverige med en marknadsandel på drygt 40 procent. Dahl är den näst största
aktören på den svenska marknaden följt av Onninen. 

Affärsområdet har en stark position i Finland, där Ahlsell är nummer tre med en mark-
nadsandel på cirka 23 procent. De två största aktörerna på den finska marknaden är
Onninen och Dahl.

I Danmark och Norge har Ahlsells andel av respektive marknad ökat under de senaste
fem åren, dock från låga nivåer. I Norge har Ahlsells position förstärkts genom förvärvet av
K Lund Engros och Ahlsell VVS marknadsandel i Norge bedöms efter förvärvet uppgå till
drygt 10 procent. De tre största aktörerna i Norge är Dahl, B&S Rørhandel och Heidenreich.
I Danmark domineras marknaden av Dahl, Sanistål och AO Johansen. 

KUNDER
Ahlsell VVS har för närvarande cirka 40 000 kunder. Kunderna kan indelas i segmenten
byggföretag, installatörer, kommuner samt industrikunder.

Segmentet byggföretag innefattar huvudsakligen ett antal större nordiska byggentrepre-
nörer. Segmentet installatörer innefattar både små, medelstora och stora installatörer.
Industrikunderna är verksamma inom främst traditionell verkstad, kemisk industri och
pappersindustri. 

RESULTAT OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Rörelsemarginalen uppgick 2002 till 4,7 procent. Sverige uppvisar en hög lönsamhet,
medan resultatet i Finland försämrades under året som en följd av en svag marknadsut-
veckling. Resultatnivån i såväl Norge som Danmark var svag och inte tillfredsställande.
I Norge vidtas under 2003 ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten. Verksamheten
i Danmark som är en nyetablering och startade vid halvårsskiftet 2000, är fortsatt förlust-
genererande. Rysslandsverksamheten uppvisar ett starkt rörelseresultat. För samtliga nor-
diska marknader förväntas en svag utveckling under 2003.

Målet är att under de närmaste åren främst stärka positionen i Norge och skapa lön-
samhet i den danska verksamheten. 

Sverige 64%
Övriga 2%

Norge 10%

Finland 24%

Installatörer 65%Övriga 5%

Kommuner 7%

Bygg 8%

Industri 15%

Nettoomsättningen fördelad på
länder, 2002

Nettoomsättningen fördelad på 
kundsegment, 2002
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2002 2001 2000 1999 1998

Nettoomsättning, MSEK 2 679 2 656 2 348 2 152 2 056

Resultat (EBITA), MSEK 58 90 82 44 106

Rörelsemarginal, % 2,2 3,4 3,5 2,0 5,2

VERKSAMHET
Affärsområde El svarade för 27 procent av koncernens nettoomsättning under 2002 och är
därmed det näst största affärsområdet inom koncernen.  

Ahlsell El erbjuder ett komplett sortiment av produkter från ledande tillverkare för såväl
service och entreprenader som för industrin. Tekniskt kompetenta säljare hjälper kunderna
med råd och tips om lämpliga produkter. Verksamheten är indelad i tre marknadssegment:
Installation, Industri samt Energi. 

Ahlsell El erbjuder elinstallatörer ett komplett sortiment av kabel, apparater, centraler,
belysning och värmeprodukter. För industrin finns ett heltäckande sortiment av elprodukter
som svarar mot högt ställda kvalitetskrav. Vidare erbjuder Ahlsell El ett brett sortiment av
produkter för olika kommunikationslösningar till exempel BUS-system, kablar, hubbar, swit-
char och larm. Ahlsell El erbjuder även produkter för eldistribution och är expert på pro-
jektleveranser vilket innebär att materialet levereras packat och märkt till arbetsplatsen.
Affärsområdets produktutbud omfattar totalt cirka 30 000 lagerlagda artiklar. 

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Ahlsell El bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark samt Polen. Huvuddelen av
omsättningen genereras i Sverige. Norge, som har ökat den senaste femårsperioden, sva-
rade för 13 procent av affärsområdets omsättning under 2002.

MARKNAD OCH KONKURRENTER
Ahlsells marknadsandel på den nordiska elgrossistmarknaden uppgår till cirka 10 procent
och Ahlsell är därmed en av de största aktörerna.

I Sverige är Ahlsell El en av de ledande elgrossisterna med en marknadsandel på cirka
25 procent. Elektroskandia (ägt av holländska Hagemeyer) har en något större mark-
nadsandel och Selga (ägt av franska Rexel) är den tredje största aktören. 

Ahlsells marknadsposition i Norge och Danmark är relativt svag med marknadsandelar på

Affärsområde El
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cirka 5 respektive 1 procent under 2002. I Norge är Eilag Teknikk och Elektroskandia de
största aktörerna med cirka 50 procents marknadsandel tillsammans. Solar och Louis
Poulsen är de största aktörerna i Danmark med en marknadsandel på cirka 85 procent till-
sammans.

KUNDER
Ahlsell El har för närvarande cirka 20 000 kunder, vilka kan indelas i tre huvudsegment:
elinstallatörer, industri och energi. 

Elinstallatörskunderna omfattar små, medelstora och stora installatörer. Segmentet
industri består av kunder inom bland annat petrokemisk industri, massa och pappers- samt
verkstadsindustrin. Energikunderna är verksamma inom eldistribution och elproduktion. 

RESULTAT OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Rörelsemarginalen uppgick 2002 till 2,2 procent. Lönsamheten är inte tillfredsställande i
Sverige och övriga geografiska marknader hade en svag till mycket svag utveckling under
2002. Detta gäller speciellt den polska verksamheten där den mycket svaga marknaden
inneburit stora problem. Kraftiga personalreduktioner har genomförts i verksamheten under
2002. I Norge samordnades resurserna mellan de olika affärsområdena under 2002.
Gemensam administration och logistik kommer att innebära en kostnadseffektivare verk-
samhet. Nyetableringen i Danmark som startade vid halvårsskiftet 2000, följer volymmäs-
sig plan men är fortsatt förlustgenererande.

Den höga tillväxten under de senaste åren inom elområdet i Sverige, i huvudsak relate-
rad till stora investeringar i kommersiella fastigheter, avtog redan under fjärde kvartalet
2001. Under 2003 bedöms den svenska marknaden visa en svag tillväxt. Bostads-
produktionen kompenserar inte den svaga utvecklingen inom kommersiella fastigheter och
fortsatt svaga investeringar inom industrin. Eventuellt kan slutet av året, drivet av en för-
bättrad industriell konjunktur, innebära ett förbättrat läge.

Ahlsells mål för de närmsta åren är att ytterligare befästa den starka positionen i Sverige
samt att stärka positionen i Norge och förbättra lönsamheten i den danska verksamheten.
Tillväxten förväntas ske såväl genom förvärv som organiskt.  

Sverige 80%Övriga 7%

Norge 13%

Installatörer 70%Övriga 5%

Energi 10%

Industri 15%

Nettoomsättningen fördelat på 
länder, 2002

Nettoomsättningen fördelad på 
kundsegment, 2002
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2002 2001* 2000* 1999* 1998*

Nettoomsättning, MSEK 1 202 459 - - -

Resultat (EBITA), MSEK 63 19 - - -

Rörelsemarginal, % 5,2 4,1 - - -

* Verktyg ingår i Ahlsellkoncernen från och med 1 september 2001.

VERKSAMHET
Affärsområde Verktyg är koncernens tredje största affärsområde och svarar för 12 procent
av koncernens nettoomsättning. Affärsområdet tillkom genom förvärvet av Tibnor Industri-
varuhus den första september 2001. Verksamheten inom affärsområde Verktyg består av
försäljning och distribution av industri- och byggförnödenheter samt verktyg och maskiner
till professionella slutförbrukare inom bygg och industri i Sverige. Sortimentet består av
bland annat förvaringsprodukter, skyddsutrustning, handverktyg, fästelement, skärverktyg,
elartiklar samt svetsutrustning. Produktsortimentet inom affärsområdet omfattar totalt
cirka 30 000 lagerlagda artiklar. Ahlsell Verktyg finns representerat på 28 orter i Sverige. På
15 orter har affärsområdets butiksförsäljning sametablerats med Ahlsells Proffsmarknader.
Sametablering kommer att ske på resterande orter under 2003.

MARKNAD OCH KONKURRENTER
Ahlsell Verktyg är den största aktören i Sverige. Ahlsells marknadsandel på den svenska
marknaden bedöms uppgå till cirka 15 procent vilket innebär att affärsområdet är väsentligt
större än närmaste konkurrent. Ahlsell Verktyg är också den största aktören i Norden. Den
nordiska marknaden är fragmenterad. I Sverige finns ett stort antal lokala bolag med en netto-
omsättning på 20 till 80 MSEK, bland vilka kan nämnas Optimera och Sjögrens. I Danmark
dominerar tre aktörer marknaden. Norge är den mest fragmenterade marknaden i Norden. 

KUNDER
Ahlsell Verktyg har för närvarande cirka 30 000 kunder. Kunderna kan indelas i segmenten
industri, byggföretag samt kommuner och landsting. 

RESULTAT OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Rörelsemarginalen uppgick 2002 till 5,2 procent. Målet är att öka rörelsemarginalen ytterli-
gare. Förvärvet av Tibnor Industrivaruhus kommer att generera ytterligare synergier under
de närmsta åren. Förutom kostnadssynergier bedöms det finnas goda möjligheter till mer-
försäljning både avseende försäljning av affärsområde Verktygs produktsortiment till
Ahlsells övriga kunder samt försäljning av Ahlsells övriga sortiment till affärsområdets kun-
der. Dessutom kommer successivt etablering att ske på orter där Verktyg inte är lokalise-
rade, men där Ahlsells Proffsmarknader finns.

Marknadstillväxten inom verktygsområdet har historiskt varit relativt begränsad. Ahlsells
framtida tillväxt förväntas därför huvudsakligen utgöras av ökade marknadsandelar främst
genom organisk tillväxt. Den fragmenterade marknaden innebär också goda förutsättning-
ar för förvärv. Målet är att stärka positionen i Sverige samt att på sikt etablera verksamhet
i de övriga nordiska länderna.

Affärsområde Verktyg

12%

16%

Industri 60%

Bygg 25%

Kommuner
Landsting 15%

Andel av koncernens netto-
omsättning, 2002

Andel av koncernens resultat
(EBITA), 2002

Nettoomsättningen fördelad på 
kundsegment, 2002
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2002 2001 2000 1999 1998

Nettoomsättning, MSEK 374 351 310 306 288

Resultat (EBITA), MSEK 23 15 17 19 17

Rörelsemarginal, % 6,1 4,2 5,4 6,1 6,0

VERKSAMHET
Affärsområdet Kyl svarade för cirka 4 procent av koncernens nettoomsättning under 2002.
Affärsområdet Kyl erbjuder ett brett sortiment av kylprodukter samt kundanpassade lös-
ningar för kylning. Verksamheten är indelad i fyra marknadssegment: Kommersiell kyla,
Komfortkyla, Data-/telekomkyla och Värmepumpar.

Sortimentet innefattar produkter för komfortkyla på kontor, i industrier och bostäder, till
exempel luftkonditionering, fläktluftkylare och kylaggregat. Vidare produkter relaterade till
kommersiell kyla i butiker, för livsmedel och datakylning, till exempel kompressorer, köld-
media och kompletta kylaggregat. Även värmepumpar ingår i sortimentet. Produktutbudet
inom affärsområdet omfattar totalt cirka 5 000 lagerlagda artiklar.

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Ahlsell Kyl bedriver verksamhet i hela Norden, men Sverige och Danmark svarar för huvud-
delen av försäljningen. 

MARKNAD OCH KONKURRENTER
Ahlsells marknadsandel i Norden bedöms uppgå till cirka 22 procent, vilket innebär att
Ahlsell Kyl är den näst störste aktören på den nordiska marknaden, efter Kylma.

Ahlsell Kyls marknadsandel i Sverige överstiger 20 procent, vilket kan jämföras med
Kylma och AKA som har en marknadsandel om cirka 30 respektive 15 procent i Sverige.

Den danska marknaden domineras av Ahlsell, Kylma och AKA. Ahlsells marknadsandel
uppgår till cirka 30 procent.

I Norge domineras marknaden av samma aktörer som i övriga Norden samt ett antal
familjeägda företag. Ahlsells andel av marknaden är cirka 15 procent. Ahlsell, Onninen och
Kylma är de största aktörerna i Finland. Ahlsells marknadsandel är cirka 25 procent.

KUNDER
Ahlsell Kyl har för närvarande cirka 3 000 kunder. Kunderna kan indelas i två större seg-
ment: installatörer och OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer). 

RESULTAT OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Rörelsemarginalen uppgick 2002 till 6,1 procent. Lönsamheten i den svenska och danska
verksamheten är fortsatt god medan såväl Finland som Norge uppvisar ett otillfredsstäl-
lande resultat. 

Målet under de närmsta åren är att befästa positionerna i Sverige och Danmark samt att
stärka positionerna i Finland och Norge.

Affärsområde Kyl

4%

6%

Sverige 41%

Danmark 30%

Finland 13%

Norge 16%

Installatörer 80%

OEM 20%

Andel av koncernens netto-
omsättning, 2002

Andel av koncernens resultat
(EBITA), 2002

Nettoomsättningen fördelad på
länder, 2002

Nettoomsättningen fördelad på 
kundsegment, 2002
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2002 2001 2000 1999 1998

Nettoomsättning, MSEK 469 436 389 361 354

Resultat (EBITA), MSEK 18 16 15 14 13

Rörelsemarginal, % 3,8 3,8 3,9 4,0 3,7

VERKSAMHET
GDS (Gör-Det-Själv) svarade för cirka 5 procent av koncernens nettoomsättning under 2002.

GDS omfattar el- och VVS-produkter, förpackade för butiksexponering, som distribueras
till återförsäljare inom järn-, bygg- och elfackhandeln samt dagligvaruhandeln. Cirka 60 pro-
cent av artiklarna utgörs av elartiklar och cirka 40 procent av VVS-artiklar. Produktutbudet
inom affärsområdet omfattar totalt cirka 10 000 lagerlagda artiklar.

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Ahlsell GDS bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och Norge.

MARKNAD OCH KONKURRENTER
Ahlsell GDS är marknadsledande i Norden inom GDS-segmentet för el- och VVS-produkter.
Starkast position har Ahlsell inom elprodukter i Sverige samt VVS-produkter i Danmark.
Ahlsell GDS är i dagsläget inte etablerat i Finland. Ahlsells marknadsandel på den nordiska
marknaden beräknas uppgå till 15–20 procent.

KUNDER
Ahlsell GDS har för närvarande cirka 4 000 kunder. Kunderna finns främst inom fackhandeln
och dagligvaruhandeln.

Segmentet fackhandel innefattar ett antal större nordiska järnhandels-, elhandels- och
bygghandelsföretag. Segmentet dagligvaruhandel innefattar stora nordiska aktörer inom
dagligvaruhandeln, till exempel ICA.

RESULTAT OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Rörelsemarginalen uppgick 2002 till 3,8 procent. Lönsamheten i Sverige och Danmark är
god medan verksamheten i Norge inte visar tillfredsställande utveckling. Åtgärder är vid-
tagna och kommer att under 2003 få effekt.

GDS-marknaden uppvisar en relativt god tillväxt och är förhållandevis konjunkturokänslig.
Tillväxten inom affärsområdet förväntas ske huvudsakligen organiskt. Målet är att bli den
marknadsledande leverantören av såväl el- som VVS-produkter i samtliga nordiska länder. 

Affärsområde GDS

5%

5%

Sverige 50%

Danmark 41%

Norge 9%

Andel av koncernens netto-
omsättning, 2002

Andel av koncernens resultat
(EBITA), 2002

Nettoomsättningen fördelad på
länder, 2002

Nettoomsättningen fördelad på 
kundsegment, 2002

Fackhandel 85%
Dagligvaru-
handel 15%



KVALITET
Kvalitetsarbetet är en central del av Ahlsells verksamhet och bidrar därmed till möjligheten
att upptäcka och förebygga eventuella brister.

Ahlsell ser aktiv delaktighet från medarbetarna, uppföljning av kvalitetsmål, kvalitetspla-
nering och internrevisioner som avgörande för att kunna möta kundernas krav och förvänt-
ningar. Det handlar om att alltid kunna leverera en produkt eller tjänst som uppfyller ställda
krav på kvalitet, tid och pris. Ahlsells logistikcentrum och distributionsverksamhet i Sverige
samt sortiments-, produkt- och leverantörsval är kvalitetscertifierat enligt ISO 9002.

Kvalitetspolicy
Vad som är rätt kvalitet utgår alltid från kundernas bedömningar. 
Begreppet kvalitet ska omfatta:
• Ahlsells relationer med kunder och leverantörer 
• alla koncernens produktområden
• samtliga anställda
• hela Ahlsells åtagande

Ahlsell ska leverera rätt kvalitet från början, både vad gäller varor och tjänster, såväl till kun-
der som internt inom företaget. Utifrån kundnyttan, fastställs tydliga, förståeliga och mät-
bara mål som ligger till grund för det fortlöpande kvalitetsarbetet.

MILJÖ
Ahlsell strävar efter att vara ett av branschens ledande företag på miljöområdet. Därför är
miljöfrågorna centrala i alla verksamheter och i alla beslut. Ahlsells miljöarbete bygger på
varje enskild medarbetares kunskaper, insikt och engagemang. Som ett led i miljöarbetet
har delar av Ahlsells verksamhet miljöinventerats – från materialhantering, uppvärmning
och belysning till interna trucktransporter och externa lastbilstransporter. Ahlsells logistik-
centrum och distributionsverksamhet i Sverige samt sortiments-, produkt- och leverantörs-
val är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Kvalitet och miljö  

Miljöpolicy
Ahlsell tar hänsyn till miljön genom:
• att Ahlsell ser miljö- och arbetsmiljölagar och föreskrifter som minimikrav
• att miljöaspekterna på transporter, kemiska produkter, förpackningar, avfall och

energiförbrukning är grunden för koncernens miljömål
• att kundernas, personalens och leverantörernas synpunkter beaktas och är en källa

till förnyelser och förbättringar
• att personalen ska ha förståelse för koncernens miljöpåverkan
• att arbetsmiljön sätts i fokus i det dagliga arbetet
• att verksamhetens miljöaspekter regelbundet utvärderas för att upptäcka risker

och möjligheter till förbättring i den yttre miljön och arbetsmiljön
• att verksamheten inklusive inköp präglas av kretsloppstänkande och ständigt mins-

kad miljöpåverkan
• att miljöfrågorna aktivt kommuniceras både internt och externt
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Finansiell översikt

FEM ÅR I SAMMANDRAG

MSEK 2002 2001 2000 1999 1998

Nettoomsättning 10 069 8 589 7 411 6 837 5 342

Resultat (EBITA) 394 417 385 254 279

Resultat efter finansnetto 63 86 149

Resultat efter skatt 9 30 143

Balansomslutning 5 724 5 950 5 100 5 058

Operativt kapital 1 703 1 988 1 648 1 398 1 123

Eget kapital 1 310 1 330 1 245 1 079

Nettoskuld 2 600 2 968 2 483 2 478

Icke räntebärande skulder 1 739 1 539 1 238 1 314

Medelantalet anställda 3 057 2 446 2 070 2 067 1 877

Nyckeltal

Omsättningstillväxt,% 17 16 8 28 29

Rörelsemarginal (ROS),% 3,9 4,9 5,2 3,7 5,2

Avkastning på operativt kapital,% 21,1 23,3 24,3 19,2 25,2

Avkastning på eget kapital,% 0,7 2,3 12,3

Soliditet,% 22,9 22,4 24,5 21,6

Skuldsättningsgrad, ggr 2,0 2,2 2,0 2,3

Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,8 1,6 1,5

Räntetäckningsgrad, ggr 1,3 1,5 2,2

Räntetäckningsgrad exklusive goodwillavskrivningar
och jämförelsestörande poster, ggr 2,3 2,7 3,1

Omsättningstillväxt
Ökning av omsättningen i procent av föregående
års nettoomsättning.

Resultat (EBITA)
Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar
och jämförelsestörande poster.

Operativt kapital
Operativt kapital är beräknat som balansom-
slutningen minskad med likvida medel, good-
will och andra finansiella tillgångar samt mins-
kad med icke räntebärande skulder.

Nettoskuld
Räntebärande skulder med avdrag för likvida
medel och andra finansiella tillgångar.

Rörelsemarginal
Resultat (EBITA) i förhållande till nettoomsätt-
ningen.

Avkastning på operativt kapital 
Resultat (EBITA) dividerat med genomsnittligt
operativt kapital. 

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt
eget kapital.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritetsintressen i pro-
cent av balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till eget kapital inklusive
minoritetsintressen.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittlig
balansomslutning.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kost-
nader i förhållande till finansiella kostnader.
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Ahlsellkoncernen i sin nuvarande form bildades den 1 december 1999. Detta med-
för att vissa uppgifter i tabellerna ovan ej är tillgängliga för hela femårsperioden.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Ahlsell
Holding AB organisationsnummer 556578-4732 får
härmed avge redovisning för såväl bolagets som
koncernens verksamhet för 2002.

VERKSAMHET
Ahlsell är ett av  Nordens ledande handelsföretag inom
installationsprodukter och verktyg. Koncernen erbjuder
professionella användare ett brett sortiment av varor och
kringtjänster inom produktområdena VVS, el, verktyg och
kyl. Försäljningen sker genom ca 150 lokala försälj-
ningsenheter i Sverige, Danmark, Norge, Finland,
Ryssland och Polen.

Ahlsell är organiserat i fem affärsområden: VVS, El,
Verktyg, Kyl samt GDS (Gör-det-själv). Synergier mellan
affärsområdena uppnås genom att Ahlsell bedriver han-
delsverksamhet som till stor del är likartad inom samtliga
affärsområden. I allt högre grad utnyttjar de olika affärs-
områdena gemensamma logistik- och IT-lösningar.
Ahlsells strategi, mål och organisation beskrivs närmare
på sidorna 10–18.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I Sverige har de under 2001 genomförda förvärven av
Elektroskandia Ventilation, Tibnor Industrivaruhus samt
Triator Isoler integrerats med Ahlsells logistik, administra-
tion och IT-system. Under året har NJ Bäcklunds AB, som
ingick i Tibnors Industrivaruhusgrupp avyttrats.

I Finland påbörjades en omläggning av logistiken och ett
nytt centrallager har byggts. Det kommer att ersätta sex
regionala lager och startar sin verksamhet i början av 2003.

Ahlsell förvärvade per 1 januari 2002 aktierna i den norska

VVS-grossisten K Lund Engros AS. Företaget som under
2002 hade en omsättning på 336 MSEK kompletterar nu-
varande verksamhet väl och har en stark position i norra
och mellersta Norge.

I Norge har de separata lagren för respektive affärs-
område avvecklats och ersatts med ett nytt centrallager
för södra Norge. 

MARKNADEN
Den svaga marknadsutvecklingen som inledde år 2002
fortsatte att försvagas under senare delen av året på
samtliga geografiska marknader. I Sverige låg aktivitets-
nivån inom industrisegmentet kvar på en låg nivå under
hela året. Även utvecklingen inom byggsektorn försvaga-
des, främst avseende byggandet av kommersiella lokaler.
Den finska marknaden hade en mycket svag utveckling.

ÅRETS RESULTAT
Utöver den svaga marknadsutvecklingen påverkades
resultatutvecklingen negativt av de omstruktureringar
som genomförts under året. Vidare har det gjorts en en-
gångsnedskrivning av goodwill avseende det polska dot-
terbolaget Elwar Sp z.o.o. Nedskrivningen redovisas under
jämförelsestörande poster och goodwillvärdet för Elwar
Sp z.o.o. uppgår därmed till 0 kronor. Resultatet (EBITA)
uppgick för år 2002 till 394 MSEK (417). Resultatet efter
skatt uppgick till 9 MSEK (30).

Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar
exklusive förvärvade enheter uppgick till 82 MSEK (100)
och kassaflödet från den löpande verksamheten blev 337
MSEK (30). Koncernens nettoskuld uppgick vid årsskiftet
till 2 600 MSEK (2 968).
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FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA
UTVECKLINGEN
På samtliga marknader i Norden förväntar vi oss en svag
efterfrågan och räknar därför med en volymmässig ned-
gång under 2003. Trots detta förväntas en positiv resultat-
utveckling baserat på de åtgärder som vidtagits under
2002 och som får effekt under 2003. Dessutom planeras
ytterligare personalminskningar under året med cirka 100
personer.

För att öka Ahlsells lokala konkurrenskraft och därmed
öka försäljningen till låga merkostnader kommer vi under
året på ett antal orter där affärsområdena El och VVS är
etablerade att bredda sortimentet till att även omfatta
verktyg. 

MILJÖ
Ahlsell strävar efter att vara ett av branschens ledande
företag på miljöområdet och detta beskrivs närmare på
sidan 28.

STYRELSEARBETE
Ahlsells styrelse består av sju ordinarie ledamöter och två
suppleanter valda av bolagsstämman samt tre ordinarie
ledamöter och tre suppleanter utsedda av de anställda.
Verkställande direktören och koncernchefen Göran
Näsholm ingår i styrelsen. 

Styrelsen har en skriftlig arbetsordning samt en instruk-
tion för arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande
direktören. Styrelsens arbete följer en föredragningslista i
syfte att säkerställa styrelsens behov av information och
kontroll av verksamheten och bolagets organisation.
Vidare finns en nomineringskommitté och en ersättnings-

kommitté. Kommittéerna består av två styrelsemedlem-
mar, som representerar huvudägarna.

Under verksamhetsåret 2002 hade styrelsen sju sam-
manträden. Vid varje möte framläggs ekonomisk och
finansiell rapport för verksamheten. Styrelsen samman-
träder årligen med bolagets revisorer för genomgång av
revisionsrapport och årets verksamhet.

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 7 MSEK (9)
och resultatet efter finansiella poster till –69 MSEK (138).

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Koncernens fria egna kapital uppgår till 1 178 676 KSEK.
Någon avsättning till bundna reserver är ej erforderlig.

Till bolagsstämmans förfogande i moderbolaget står (kr):
Balanserade vinstmedel: 1 201 724 531
Årets resultat: –50 135 397
Summa: 1 151 589 134

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till för-
fogande stående vinstmedel, 1 151 589 134 kronor, balan-
seras i ny räkning. 

Koncernbidrag har erhållits från Ahlsell AB med 68 600
KSEK.

Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande
bokslutskommentarer.
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Koncernen Moderbolaget

MSEK Not 2002 2001 2002 2001

Nettoomsättning 2 10 069 8 589 7 9

Kostnad för sålda varor –7 818 –6 727 - -

Bruttoresultat 2 251 1 862 7 9

Försäljningskostnader –1 824 –1 435 - -

Administrationskostnader –196 –154 –7 –10

Jämförelsestörande poster 3 –33 –48 - -

Övriga rörelseintäkter 4 34 34 - -

Övriga rörelsekostnader –10 –16 - 3

Rörelseresultat 1, 5, 6, 7 222 243 0 2

Resultat från andelar i koncernföretag 8 - - - 197

Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar 9 14 1 - -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 11 7 - -

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 –184 –165 –69 –61

Resultat efter finansiella poster 63 86 –69 138

Skatt på årets resultat 12 –54 –56 19 17

Årets resultat 13 9 30 –50 155

Resultat per aktie, SEK 0,81 2,74

Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster, SEK 3,82 7,12

Medelantalet aktier ('000) 10 950 10 950

Antalet aktier vid periodens utgång ('000) 10 950 10 950
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Koncernen Moderbolaget

MSEK Not 2002 2001 2002 2001

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 63 86 –69 138

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 33 189 234 5 –195

252 320 –64 –58

Betald skatt –42 –16 –1 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 210 305 –65 –58
före förändringar av rörelsekapital

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager 24 –139 - -

Förändring av rörelsefordringar –22 –61 63 79

Förändring av rörelseskulder 125 –75 178 54

Kassaflöde från den löpande verksamheten 337 30 176 76

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av inkråm och verksamheter 34 –131 –345 - -

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –10 –5 - -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –82 –100 - -

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 98 56 - -

Förvärv av finansiella tillgångar –1 –12 - -

Försäljning av finansiella tillgångar 45 - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten –81 –405 - -

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av räntebärande skulder 71 566 - 28

Amortering av skuld –331 –236 –175 –104

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –260 330 –175 –76

Årets kassaflöde – 4 – 45 1 0

Likvida medel vid årets början 46 85 0 0

Kursdifferens i likvida medel –1 5 - -

Likvida medel vid årets slut 35 41 46 1 0

Outnyttjade krediter 409 290 - -

Disponibla likvida medel vid årets slut 450 335 1 -

Kassaflödesanalyser
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Balansräkningar

Koncernen Moderbolaget

31 december, MSEK Not 2002 2001 2002 2001

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
och liknande rättigheter 14 7 1 - -

Hyresrätter och liknande rättigheter 15 5 9 - -

Goodwill 16 2 207 2 333 - -

Summa immateriella anläggningstillgångar 2 219 2 343 - -

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 17 83 182 - -

Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 76 53 - -

Inventarier, verktyg och installationer 19 128 153 - -

Summa materiella anläggningstillgångar 287 388 - -

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 20 - - 2 469 2 486

Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 6 8 - -

Andra långfristiga fordringar 22 20 18 - -

Uppskjutna skattefordringar 23 104 91 - -

Summa finansiella anläggningstillgångar 130 117 2 469 2 486

Summa anläggningstillgångar 2 636 2 848 2 469 2 486

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

VARULAGER

Färdiga varor och handelsvaror 1 523 1 499 - -

Förskott till leverantörer 1 0 - -

Summa varulager 1 524 1 499 - -

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 1 174 1 194 - -

Fordringar hos koncernföretag - 17 1 64

Skattefordringar 18 5 - -

Övriga fordringar 38 60 - 3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 285 240 - -

Summa kortfristiga fordringar 1 515 1 516 1 67

Kortfristiga placeringar 25 8 41 - -

Kassa och bank 41 46 1 -

Summa omsättningstillgångar 3 088 3 102 2 67

SUMMA TILLGÅNGAR 5 724 5 950 2 471 2 553
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Koncernen Moderbolaget

31 december, MSEK Not 2002 2001 2002 2001

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 26

Bundet eget kapital

Aktiekapital 109 109 109 109

Bundna reserver / reservfond 22 11 22 11

Summa bundet eget kapital 131 120 131 120

Fritt eget kapital

Fria reserver / balanserad vinst 1 170 1 180 1 201 1 009

Årets resultat 9 30 –50 155

Summa fritt eget kapital 1 179 1 210 1 151 1 164

Summa eget kapital 1 310 1 330 1 282 1 284

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 4 4 -

Avsättningar för uppskjuten skatt 23 144 116 - -

Övriga avsättningar 1 3 - -

Summa avsättningar 27 149 123 - -

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Checkräkningskredit 28 608 537 - -

Övriga skulder till kreditinstitut 29 1 853 2 305 594 769

Övriga långfristiga skulder 8 7 - -

Summa långfristiga skulder 2 469 2 849 594 769

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 206 232 175 200

Förskott från kunder 3 3 - -

Leverantörsskulder 1 261 1 078 - -

Skulder till koncernföretag - 6 409 296

Skatteskulder 38 25 - -

Övriga kortfristiga skulder 76 52 3 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 212 252 8 4

Summa kortfristiga skulder 1 796 1 648 595 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 724 5 950 2 471 2 553

Ansvarsförbindelser 31 7 12 2 312 2 315

Ställda säkerheter 31 4 597 4 695 2 412 2 429
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer
och Akutgruppsuttalanden. Tillgångar, avsättningar och
skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges nedan.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar om ej annat anges de
företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföre-
tag innehar mer än 50 procent av röstetalet, eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässi-
ga och finansiella styrningen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommen-
dation RR 1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden.
Metoden innebär att förvärvade dotterföretags tillgångar
och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad
förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i
dotterföretaget det beräknade marknadsvärdet av företa-
gets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillna-
den av koncernmässig goodwill. Under året förvärvade
företag inkluderas i koncernens resultaträkning med vär-
den för tiden efter förvärvet. Under året sålda företag
ingår i koncernens resultaträkning för den period de ingått
i koncernen. 

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG
Vid upprättandet av koncernredovisningen omräknas de
utländska dotterföretagen enligt dagskursmetoden. Detta
innebär att tillgångar och skulder omräknas till balans-
dagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen
omräknas till årets genomsnittskurs. Uppkomna kursdiffe-
renser förs direkt till eget kapital.

KURSSÄKRING AV NETTOINVESTERINGAR
Valutakursdifferenser hänförliga till lån i utländsk valuta,
som upptas i syfte att valutasäkra dotterföretags nettotill-
gångar, redovisas efter avdrag för skatt, direkt i eget kapi-
tal där även motsvarande omräkningsdifferens redovisas.
Motsvarande redovisning tillämpas för valutakursdifferen-
ser på långfristiga lån till utländska dotterföretag, vilka ses
som en utvidgad investering i dotterföretaget.

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till
balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets

rekommendation RR:8. Kursdifferenser på kortfristiga
fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet, medan dif-
ferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas
bland finansiella poster.

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har
terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

SKATT
Inkomstskatter redovisas enligt Redovisningsrådets
rekommendation RR:9. Skatter redovisas i resultaträk-
ningen utom då underliggande transaktion redovisas
direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redo-
visas i eget kapital.

Med inkomstskatter avses skatt som baseras på före-
tagets resultat. Skattepliktigt resultat är det över- eller
underskott för en period som ska ligga till grund för beräk-
ning av periodens aktuella skatt enligt gällande lagstift-
ning.  Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av
aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräk-
nas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässi-
ga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas
baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli
utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och
skatteregler som är beslutade eller aviserade per balans-
dagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig
goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i
dotterföretag som inte förväntas bli beskattade inom över-
skådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade
reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredo-
visningen delas däremot obeskattade reserver upp på
uppskjuten skatteskuld och eget kapital. En uppskjuten
skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas
endast i den utsträckning det är sannolikt att skattemässi-
ga underskott kan avräknas mot skattemässiga överskott
i framtiden.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Redovisningsrådets rekommendation RR:4 tillämpas, vilket
innebär att resultateffekter av särskilda händelser och
transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom res-
pektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser
och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verk-
samhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar samt
väsentliga nedskrivningar och omstruktureringskostnader.
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VARULAGER
Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommen-
dation RR:2, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt den så kallade vägda genomsnittsmetoden respek-
tive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats.

FORDRINGAR
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till
belopp varmed de beräknas inflyta.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Ned-
skrivning sker vid bestående värdenedgång.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats är redovisade till
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då
de uppkommer. Tillkommande utgifter för en immateriell
tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de
framtida ekonomiska fördelarna. Alla andra utgifter kost-
nadsförs när de uppkommer.

Goodwill som uppkommer i samband med företagsför-
värv av långsiktigt strategiskt värde bedöms ha en ekono-
misk livslängd på 20 år. Övriga immateriella tillgångar
skrivs av med 10–20 procent per år.

Materiella anläggningstillgångar
För byggnader tillämpas avskrivningssatser mellan 1,5 och
6 procent. För övriga materiella anläggningstillgångar till-
ämpas avskrivningssatser mellan 5 och 33 procent.

LÅNEKOSTNADER 
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de
hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen använts.

LEASING – LEASETAGARE
Leasingavtal, redovisas i koncernens räkenskaper i enlig-
het med Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99.
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller opera-
tionell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekono-
miska riskerna och förmånerna som är förknippade med
ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om

så ej är fallet är det fråga om operationell leasing. Tillgångar
som förhyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som
tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att beta-
la framtida leasingavgifter har redovisats som skuld.
Dessa tillgångar avskrivs enligt plan medan leasingbetal-
ningarna redovisas som ränta och amortering av skulder-
na. Leasade tillgångar som redovisas på detta sätt utgörs
enbart av fordon.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kost-
nadsförs löpande. I juridisk person redovisas samtliga lea-
singavtal enligt reglerna för operationell leasing.

LIKVIDA PLACERINGAR
Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovis-
ningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalyser har upprättats enligt Redovisnings-
rådets rekommendation RR:7. Kassaflöde från den löpande
verksamheten har redovisats enligt den indirekta metoden.

INTÄKTSREDOVISNING
Försäljningsintäkter redovisas vid leverans av produkter
och tjänster enligt villkoren i respektive kundkontrakt och
motsvarar försäljningsbeloppet efter avdrag för mervär-
desskatt, returer, varurabatter och prisreduktioner.

NEDSKRIVNINGAR
De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrol-
leras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon
indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indi-
kation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som
det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det
redovisade värdet. En nedskrivning reverseras om det har
skett en förändring av beräkningarna som användes för att
bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs endast
i den utsträckning som tillgångens bokförda värde inte
överstiger det bokförda värde som skulle ha redovisats,
med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning gjorts.

KONCERNUPPGIFTER
Ahlsell Holding AB är ett dotterbolag till Trenor Holding AB,
organisationsnummer 556578-4740 med säte i Stockholm.
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Noter
Not 1  Ersättning till anställda, styrelse och revisorer

Medelantalet anställda

Moderbolaget 2002 2001
Antal kvinnor män totalt kvinnor män totalt

Sverige - 3 3 - 3 3

Totalt i moderbolaget - 3 3 - 3 3

Dotterföretagen 2002 2001

Antal kvinnor män totalt kvinnor män totalt

Sverige 379 1 727 2 106 299 1 361 1 660
Danmark 44 109 153 38 94 132
Finland 91 274 365 90 269 359
Norge 48 274 322 23 152 175
Polen 15 63 78 19 76 95
Ryssland 11 19 30 8 14 22
Totalt i dotterföretagen 588 2 466 3 054 477 1 966 2 443

Koncernen totalt 588 2 469 3 057 477 1 969 2 446

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2002 2001
Löner och Sociala Totalt Löner och Sociala Totalt

MSEK ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderbolaget 3,4 2,7 6,1 3,2 2,0 5,2
varav pensionskostnader 1,0 1,0 0,8 0,8
Dotterföretag 925,9 314,3 1 240,2 657,4 192,4 849,8
varav pensionskostnader 57,9 57,9 48,9 48,9

Koncernen totalt 929,3 317,0 1 246,3 660,6 194,4 855,0
varav pensionskostnader 58,9 58,9 49,7 49,7

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter, VD och övriga anställda

2002 2001
Styrelse, VD & vVD Övriga Totalt Styrelse, VD & vVD Övriga Totalt

MSEK inkl. tantiem anställda inkl. tantiem anställda

Moderbolaget
Sverige 3,0 0,4 3,4 2,8 0,4 3,2
- varav tantiem o.dyl 0,2 - 0,2 0,3 - 0,3

Moderbolaget totalt 3,0 0,4 3,4 2,8 0,4 3,2

Dotterföretag i Sverige 0,8 596,5 597,3 0,7 438,6 439,3
- varav tantiem o.dyl 0,2 - 0,2 0,2 - 0,2
Dotterföretag utomlands
Danmark 2,4 104,1 106,5 5,2 51,3 56,5
- varav tantiem o.dyl 0,7 - 0,7 0,6 - 0,6
Finland 2,0 88,0 90,0 3,3 84,6 87,9
- varav tantiem o.dyl - - - 0,1 - 0,1
Norge 1,5 118 119,5 0,6 60,3 60,9
Polen 0,6 9,3 9,8 1,2 9,5 10,7
- varav tantiem o.dyl - - - 0,7 - 0,7
Ryssland 1,1 1,6 2,8 1,0 1,1 2,1

Totalt i dotterföretagen 8,4 917,5 925,9 12,0 645,4 657,4
- varav tantiem o.dyl 0,9 - 0,9 1,6 - 1,6

Koncernen totalt 11,4 917,9 929,3 14,8 645,8 660,6
- varav tantiem o.dyl 1,1 - 1,1 1,9 - 1,9

Verkställande direktören, tillika koncernchef, har en uppsägningstid från bolagets sida om 18 månader, samt ett individuellt pensions-
avtal som innebär en pensionsrätt från 60 till 65 år. Pension från bolaget motsvarar 60 procent av grundlönen. 

I syfte att bereda möjlighet för företagsledningen i Ahlsell Holding AB-koncernen att bli aktieägare i Ahlsell Holding AB, har med
nämnda företagsledning per 2000-01-01 tecknats avtal om förvärv av aktier i Ahlsell Holding AB samt om optioner att förvärva ytter-
ligare aktier i Ahlsell Holding AB. Totalt omfattas 73 personer i Ahlsell Holding AB-koncernen, främst i koncern-, affärsområdes- och
regionledning, vilka till ett sammanlagt förvärvspris av 21900 tkr förvärvat 1,94% av aktierna i Ahlsell Holding AB, samt, till ett sam-
manlagt förvärvspris om 9 098 tkr, optioner att förvärva ytterligare 8,0% av aktierna i Ahlsell Holding AB från Trenor Holding AB.



Not 1, forts  
Ersättningar till revisorer

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001

Revisionsuppdrag Konsultationer Revisionsuppdrag Konsultationer
och rådgivning och rådgivning

Arthur Andersen/
Deloitte & Touche –0,1 –1,2 –0,1 –1,4 - - - -
KPMG –1,3 - - –0,1 –0,1 - - -

Totalt –1,4 –1,2 –0,1 –1,5 –0,1 - - -

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Allt annat är konsultationer och rådgivning.

Not 2  Nettoomsättning per geografisk marknad och rörelsegren

Koncernen

MSEK 2002 2001

Sverige 7 082,8 6 049,5
Finland 1 430,6 1 414,3
Norge 985,3 618,4
Danmark 423,5 357,6
Polen 99,3 112,9
Övriga Europa 47,4 36,6

Totalt 10 068,9 8 589,3

Koncernen

MSEK 2002 2001

VVS 5 269,9 4 715,0
El 2 678,5 2 656,0
Kyl 373,5 351,0
GDS 468,7 436,0
Verktyg 1 201,5 459,0
Övriga verksamheter och elimineringar 76,8 –27,7

Totalt 10 068,9 8 589,3

Av moderbolagets nettoomsättning hänför sig 7,5 (8,8) MSEK till koncern-
företag.

Not 3  Jämförelsestörande poster

Koncernen

MSEK 2002 2001

Reaförlust försäljning av fastigheter - –9,1
Nedskrivning av fastigheter - –38,9
Reavinst försäljning av dotterföretag - 0,3
Nedskrivning av goodwill –32,9 -
Övrigt - –0,2

Totalt –32,9 – 47,9

Not 4  Övriga rörelseintäkter

Koncernen

MSEK 2002 2001

Försäljning av anläggningstillgångar 11,2 7,3
Hyresintäkter 2,6 9,1
Dröjsmålsränteintäkter 10,1 11,2
Övrigt 10,5 6,7

Totalt 34,4 34,3

Not 5  Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar

Fördelade per tillgångsslag
Koncernen

MSEK 2002 2001

Koncessioner, patent, licenser, varumärken –1,2 –0,5
Hyresrätter och liknande rättigheter –3,4 –2,3
Goodwill –171,5 –117,9
Byggnader och mark –4,7 –52,0
Maskiner och tekniska anläggningar –23,5 –18,2
Inventarier, verktyg och installationer –60,3 –55,7

Totalt –264,6 –246,6

Fördelade per funktion
Koncernen

MSEK 2002 2001

Kostnad sålda varor –23,5 –18,2
Administrationskostnader –8,4 – 4,3
Försäljningskostnader –199,8 –185,2
Jämförelsestörande poster –32,9 –38,9

Totalt –264,6 –246,6

Not 6  Leasingavgifter avseende operationell leasing

Koncernen

MSEK 2002 2001

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter –132,4 –129,2
Icke uppsägningsbara kontrakt 
förfaller till betalning:

Inom ett år –126,2 –141,0
Mellan ett och fem år –318,8 –302,3
Senare än fem år –345,5 –198,4

Totalt –922,9 –770,9

I ovanstående leasingavgifter ingår hyreskostnader för centrallager i
Sverige och Finland. Avtalet för centrallagret i Sverige sträcker sig till
2019 och avtalet i Finland till 2023. Årskostnaden vid nuvarande ränte-
nivåuppgår i Sverige till 24,5 Mkr och i Finland till 7,7 Mkr.

Not 7  Rörelseresultat per rörelsegren

Koncernen

MSEK 2002 2001

VVS 245,8 249,0
El 58,0 90,0
Kyl 23,2 15,0
GDS 17,6 16,0
Verktyg 63,1 19,0
Centralt och elimineringar –185,7 –146,0

Totalt 222,0 243,0

Not 8  Resultat från andelar i koncernföretag

MSEK Koncernen Moderbolaget
2002 2001 2002 2001

Utdelning från dotterföretag, 
aktierna i Ahlsell Industrivaru-
hus AB (f d Tibnor Industri-
varuhus AB) - - - 197,1

Not 9  Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ränteintäkter 1,6 0,7
Utdelning 0,6 0,5
Realisationsresultat 11,7 -

Totalt 13,9 1,2
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Not 10  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ränteintäkter 2,2 6,6
Realisationsresultat, korta placeringar 8,6 -

Totalt 10,8 6,6

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2002 2001 2002 2001

Räntekostnader koncernföretag - - –12,8 –7,7
Räntekostnader övriga –172,6 –164,2 –51,3 –53,7
Kursdifferenser –3,3 2,6 - -
Bankkostnader –8,2 –3,7 – 4,8 0,2

Totalt –184,1 –165,3 –68,9 –61,2

Not 12 Skatter

Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget

MSEK 2002 2001 2002 2001

Aktuell skatt –37,6 –36,4 19,2 17,5
Justering av tidigare års skatt –1,2 –1,0 –0,7 –0,1
Uppskjuten skatt –15,1 –18,6 0,0 0,0

Totalt –53,9 –56,0 18,5 17,4

Avstämning mellan gällande skattesats och effektiv skattesats

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2002 2001 2002 2001

Redovisat resultat före skatt 62,6 86,1 –67,6 137,6
Skatt enligt gällande skattesats –17,5 –24,1 18,9 –38,5
Effekt av andra skattesatser för 

utländska dotterföretag 0,8 1,2 – –
Ej skattepliktiga intäkter – 0,8 – 55,9
Ej avdragsgilla goodwill-
avskrivningar –36,6 –24,2 – –

Andra ej avdragsgilla kostnader –11,5 –13,6 – –
Förluster för vilka förlustavdrag 

ej beaktats –5,7 –15,9 – –
Skatt hänförlig till tidigare år 1,2 1,0 –0,7 –
Övriga justeringar 15,4 18,8 0,3 –

Redovisad skattekostnad –53,9 –56,0 18,5 17,4
Gällande skattesats för

inkomstskatt i Sverige 28% 28% 28% 28%
Effektiv skattesats 86% 65% 27% –13%

Aktuell och uppskjuten skatt som har redovisats direkt mot eget kapital

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2002 2001 2002 2001

Koncernbidrag - - 19,2 17,5

Totalt - - 19,2 17,5

Not 13 Effekt av förändrade valutakurser

Koncernen

MSEK 2002 till Valuta 2001 till Valuta 
kurs 2001 2002 förändr. kurs 2000 2001 förändr.

Nettoomsättning 10 040,1 10 068,9 28,8 8 354,8 8 589,0 234,2
Rörelseresultat 224,3 222,0 –2,3 254,2 243,0 –11,2
Resultat efter 
finansiella poster 65,2 62,5 –2,6 104,0 86,0 –18,0

Årets resultat 10,2 8,9 –1,3 46,0 30,1 –15,9

Not 14  Koncessioner, patent, licenser, varumärken

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2,6 2,1
Nyanskaffningar 6,9 0,1
Årets omräkningsdifferenser –0,4 0,4

Totalt 9,1 2,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –1,2 –0,4
Årets avskrivningar enligt plan –1,2 –0,5
Årets omräkningsdifferenser 0,4 –0,3

Totalt –2,0 –1,2

Planenligt restvärde vid årets slut 7,1 1,4

Not 15  Hyresrätter och liknande rättigheter

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13,7 10,5
Nyanskaffningar 2,8 2,5
Avyttringar och utrangeringar –3,8 -
Omklassificeringar –0,3 -
Årets omräkningsdifferenser –0,3 0,7

Totalt 12,1 13,7

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –4,7 –2,2
Avyttringar och utrangeringar 0,6 -
Omklassificeringar 0,2 -
Årets avskrivning enligt plan –2,8 –2,3
Årets omräkningsdifferenser 0,1 –0,2

Totalt –6,6 –4,7

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början - -
Årets nedskrivningar –0,6 -
Årets omräkningsdifferenser - -

Totalt –0,6 -

Planenligt restvärde vid årets slut 4,9 9,0

Not 16  Goodwill

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 654,2 2 325,6
Nyanskaffningar - 174,5
Förvärv av dotterföretag 74,5 73,5
Justering av förvärvskalkyl –13,0 -
Omklassificeringar –0,6 0,5
Årets omräkningsdifferenser –19,1 80,1

Totalt 2 696,0 2 654,2

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –321,4 –196,3
Omklassificeringar 0,6 –0,5
Årets avskrivning enligt plan –138,6 –117,9
Årets omräkningsdifferenser 3,6 –6,7

Totalt –455,8 –321,4

Ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar –32,9 -
Årets omräkningsdifferenser 0,1 -

Totalt –32,8 -

Planenligt restvärde vid årets slut 2 207,4 2 332,8
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Not 17 Byggnader och mark

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 281,6 322,5
Nyanskaffningar 4,5 3,4
Avyttringar och utrangeringar –133,2 –69,3
Omklassificeringar –0,5 10,8
Årets omräkningsdifferenser –5,6 14,2

Totalt 146,8 281,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –60,0 –38,1
Avyttringar och utrangeringar 36,6 4,2
Omklassificeringar 0,2 –10,8
Årets avskrivning enligt plan –4,6 –13,1
Årets omräkningsdifferenser 1,3 –2,2

Totalt –26,5 –60,0

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –39,6 -
Avyttringar och utrangeringar 11,0 -
Omklassificeringar 1,2 -
Under året återförda nedskrivningar 6,9 -
Årets nedskrivningar – 0,1 –38,9
Nedskrivning mot uppskrivningsfond –17,2 -
Årets omräkningsdifferenser 0,8 – 0,7

Totalt –37,0 –39,6

Planenligt restvärde vid årets slut 83,3 182,0

Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) 18,9 18,8
Taxeringsvärden, mark (i Sverige) 7,9 7,9

Not 18  Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 203,7 146,1
Nyanskaffningar 37,8 22,2
Förvärv av dotterföretag 3,1 -
Avyttringar och utrangeringar – 41,4 –2,7
Omklassificeringar 9,2 33,5
Årets omräkningsdifferenser –1,3 4,6

Totalt 211,1 203,7

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –150,7 –97,2
Förvärv av dotterföretag –2,0 -
Avyttringar och utrangeringar 40,6 1,5
Omklassificeringar –0,8 –34,6
Årets avskrivning enligt plan –22,4 –18,2
Årets omräkningsdifferenser 1,0 –2,2

Totalt –134,3 –150,7

Not 18, forts.
MSEK 2002 2001

Ackumulerade nedskrivningar
Avyttringar och utrangeringar 0,2 -
Omklassificeringar - -
Årets nedskrivningar –1,1 -

Totalt – 0,9 -

Planenligt restvärde vid årets slut 75,9 53,0

Not 19  Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
MSEK 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 395,6 270,0
Nyanskaffningar 43,1 75,2
Förvärv av dotterföretag 9,1 73,5
Avyttringar och utrangeringar –38,7 –22,6
Omklassificeringar –9,3 – 4,1
Årets omräkningsdifferenser –0,2 3,6

Totalt 399,6 395,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –242,7 –160,3
Förvärv av dotterföretag –6,7 –50,2
Avyttringar och utrangeringar 37,7 20,2
Omklassificeringar 0,6 5,3
Årets avskrivning enligt plan –60,3 –55,7
Årets omräkningsdifferenser 0,1 –2,0

Totalt –271,3 –242,7

Planenligt restvärde vid årets slut 128,3 152,9

Inventarier som innehas under finansiella 
leasingavtal ingår med följande belopp
Anskaffningsvärde 65,0 61,4
Ackumulerade avskrivningar –34,5 –25,9

Totalt 30,5 35,5

Totala minimileaseavgifter och dessas nuvärden
Totala minimileaseavgifter  69,7 65,7
Nuvärdet av minimileaseavgifter 65,0 61,4

Inom ett år 1– 5 år

Totala minimileaseavgifter 23,2 46,5
Nuvärdet av minimileaseavgifter 21,6 43,3

Not 20  Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 486,3 2 289,2
Justering av köpeskilling –18,0 -
Nyanskaffningar 0,7 197,1

Totalt 2 469,0 2 486,3
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Not 20, forts.  

Bolag Org.nr Säte/Land Antal Ägarprocent Bokfört värde, MSEK

DIREKTA INNEHAV
Ahlsell Industrivaruhus AB 556102-7979 Stockholm 100 000 100 57,2
Ahlsell AB 556012-9206 Stockholm 800 000 100 2 411,8
INDIREKTA INNEHAV
Flex Skandinavia AB 556209-4085 Karlstad 100
Ahlsell Maskin AB 556044-1767 Örebro 100
Ahlsell Holding Finland Oy 03538113 Finland 100

Suomen Ref Oy 0401285-0 Finland 100
Ahlsell Oy 04278122 Finland 100

Aninkaisten Tapetti ja Väri Oy 01974042 Finland 100
Viaplan Oy 04202486 Finland 100
Vahva-Jussi Oy 01505182 Finland 100

VJ-Kiinteistöt Oy 08872292 Finland 100



Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7,8 8,8
Nyanskaffningar 0,7 0,2
Avyttringar –2,9 –1,6
Omräkningsdifferenser – 0,1 0,4

Totalt 5,5 7,8

Indirekt ägda aktier som ej är börsnoterade
Diverse svenska bolag 1,5 1,6
Diverse finska bolag 4,0 6,2

Totalt 5,5 7,8

Not 22  Andra långfristiga fordringar

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 18,0 2,1
Förändring av långfristiga fordringar 2,1 15,9

Totalt 20,1 18,0

Not 23  Uppskjuten skatt

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Koncernen

MSEK 2002 2001

Uppskjutna skattefordringar
Underskottsavdrag 86,4 46,4
Dotterbolagsaktier - 5,7
Långfristiga skulder 12,1 15,6
Kortfristiga skulder - 14,8
Byggnader och mark 0,2 11,8
Inventarier, verktyg och installationer 8,3 1,7
Övrigt 2,1 1,4

Uppskjutna skattefordringar totalt 109,1 97,4
Kvittas mot uppskjuten skatteskuld –4,9 –6,1

Uppskjuten skattefordran 104,2 91,3

Uppskjutna skatteskulder
Inventarier som innehas under 
finansiella leasingavtal –8,5 –9,9

Obeskattade reserver – 48,5 –50,1
Immateriella anläggningstillgångar –92,1 – 62,1

Uppskjutna skatteskulder totalt –149,1 –122,1
Kvittas mot uppskjuten skattefordran 4,9 6,1

Uppskjuten skatteskuld –144,2 –116,0

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Skatteeffekten av outnyttjade underskottsavdrag för vilka uppskjuten
skattefordran ej redovisats på grund av osäkerhet vad avser framtida
vinstintjäning uppgick den 31 december till 41,4 (44,3) Mkr. Dessa 
förfaller enligt följande:

Inom 1 år 23,3
Mellan 1 år och 5 år 17,9
Senare än 5 år 0,3

41,4

Ahlsell Holding redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader
hänförliga till investeringar i dotterbolag. Eventuella framtida effekter
redovisas när Ahlsell Holding inte längre kan styra återföringen av sådana
skillnader eller det av andra skäl inte längre är osannolikt att återföring kan
komma att ske inom överskådlig tid. I moderbolaget finns inga temporära
skillnader.

Not 24  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

MSEK 2002 2001

Upplupna räntor 0,9 1,2
Förutbetalda hyror 37,7 29,0
Upplupen leverantörsbonus 219,6 183,8
Övrigt 26,5 25,7

Totalt 284,7 239,7

Not 25 Kortfristiga placeringar

Koncernen

MSEK 2002 2001

Heimer & Co AB, 556031-8155, Malmö 7,6 7,6
Ahlsell Maskin AB, 556044-1767, Örebro - 10,5
JW Anderssons Maskin AB, 556044-7814, Örebro - 1,3
AB NJ Bäcklunds, 556014-3660, Umeå - 21,2

Totalt 7,6 40,6

Ovanstående bolag är dotterbolag, men konsolideras ej eftersom avsikten
är att de ska avyttras.

Not 26  Eget kapital

Koncernen Aktie- Bundna Fritt eget Totalt
MSEK kapital reserver kapital

Vid årets början 109,5 10,5 1 210,5 1 330,5
Vinstdisposition 11,4 –11,4 0,0
Inlösen av aktier i dotterföretag –7,2 –7,2
Upplösning av uppskrivningsfond –17,2 –17,2
Årets omräkningsdifferens – 4,8 – 4,8
Årets resultat 8,9 8,9

Vid årets slut 109,5 21,9 1 178,8 1 310,2

Specifikation av ackumulerad kursdifferens i eget kapital
Ackumulerad kursdifferens vid årets början 54,4
Årets kursdifferens i utländska dotterföretag –9,2
Årets effekt av valutasäkring av nettoinvestering 
i utländska dotterföretag 4,4

Summa periodens kursdifferens –4,8

Ackumulerad kursdifferens vid årets slut 49,6

Moderbolaget
Aktie- Reserv- Balanserad Totalt

MSEK kapital fond vinst

Vid årets början 109,5 10,5 1 163,7 1 283,7
Vinstdisposition 11,4 –11,4 0,0
Erhållet koncernbidrag 68,6 68,6
Skatteeffekt på koncernbidrag –19,2 –19,2
Årets resultat –50,2 –50,2

Vid årets slut 109,5 21,9 1 151,5 1 282,9

Antal aktier uppgår till 10 950 000 st á nominellt 10 kr.
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Not 20, forts.  

Bolag Org.nr Säte/Land Antal Ägarproc Bokfört värde, MSEK

Ahlsell Export AB 556138-4388 Norrköping 100
Ahlsell Spb, ZAO 7813090758 Ryssland 100

Ahlsell AS 910478656 Norge 100
K Lund Engros AS 960734068 Norge 100

Ahlsell Sp z.o.o. 011725134 Polen 100
Elwar Sp z.o.o. 006914681 Polen 100
Ahlsell Danmark A/S 230 624 Danmark 100
VVS-Trading A/S 209 598 Danmark 100

Ipotex ApS 193 491 Danmark 100



Not 27  Avsättningar

Koncernen

MSEK 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 122,9 71,0
Avsättningar under året 29,5 52,1
Belopp som tagits i bruk –3,5 –0,1

Totalt 148,9 123,0

Not 28  Checkräkningskredit

Koncernen

MSEK 2002 2001

Beviljad kreditlimit 1 016,7 825,9
Outnyttjad del – 408,7 –289,4

Utnyttjat kreditbelopp 608,0 536,5

Not 29  Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2002 2001 2002 2001

FF-tidpunkt, 1–5 år 
från balansdagen 781,1 1 029,0 594,0 769,0

FF-tidpunkt, > 
fem år från balansdagen 1 071,5 1 276,1 - -

Totalt 1 852,6 2 305,1 594,0 769,0

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2002 2001 2002 2001

Upplupna räntor och övriga
finansiella kostnader 14,7 3,5 6,8 2,0

Upplupna lönekostnader 121,5 118,9 0,7 1,4
Sociala kostnader 37,4 37,1 0,3 0,3
Övriga poster 38,6 92,5 0,1 0,0

Totalt 212,2 252,0 7,9 3,7

Not 31 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

MSEK Koncernen Moderbolaget
2002 2001 2002 2001

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser, övriga 7,2 12,1 2 312,4 2 314,5

Totalt 7,2 12,1 2 312,4 2 314,5

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 42,3 170,5 - -
Företagsinteckningar 2 107,8 1 971,1 - -
Aktier i dotterbolag 2 436,4 2 533,1 2 411,8 2 429,2
Övrigt 10,0 20,5 - -

Totalt 4 596,5 4 695,2 2 411,8 2 429,2

Not 32 Betalda räntor

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2002 2001 2002 2001

Erhållen utdelning 0,6 0,5 - -
Erhållen ränta 4,1 6,1 0,0 0,2
Erlagd ränta –166,1 –175,7 –68,9 –59,7

Not 33  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2002 2001 2002 2001

Upplösning av struktur-
reserv –57,8 –11,0 - -

Av- och nedskrivningar 
av tillgångar 264,6 246,6 - -

Rearesultat försäljning 
av anläggningstillgångar –27,8 11,8 - -

Erhållen utdelning från 
dotterföretag, aktierna i 
Ahlsell Industrivaruhus AB - - - –197,1
Övrigt 9,7 –13,2 – 4,8 1,8

188,7 234,2 –4,8 –195,3

Not 34  Förvärv av inkråm och verksamheter

Koncernen
MSEK 2002 2001

Förvärvade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar 75,5 245,8
Materiella anläggningstillgångar 3,3 23,4
Finansiella anläggningstillgångar 3,7 3,3
Varulager 38,2 210,7
Kortfristiga fordringar 57,2 202,7
Likvida medel 1,2 0,3

Summa tillgångar 179,1 686,1

Avsättningar –1,4 –4,5
Långfristiga skulder - –50,4
Kortfristiga skulder –45,1 –286,0

Summa skulder och avsättningar –46,5 –340,9

Köpeskilling 132,6 345,2
Avgår likvida medel i den 
förvärvade verksamheten 1,2 –0,3

Påverkan på likvida medel 131,4 344,9

Not 35 Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Kassa och bank 41,1 45,9

Summa likvida medel 41,1 45,9

NOTER  •  43

Stockholm den 20 mars 2003

Lars Westerberg Fredrik Arp Håkan Larsson
Ordförande

Anders Moberg Lars-Olof Nilsson Ulf Rosberg

Göran Näsholm
Verkställande direktör

Håkan Björndell Seppo Järvinen Fredrik Nilsson
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Ahlsell Holding AB
Organisationsnummer 556578-4732

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning i Ahlsell Holding AB för år 2002. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsent-
liga fel. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens och verkställande direk-
törens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen och koncernredovisning-
en. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har

vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed
en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för kon-
cernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året. 

Stockholm den 21 mars 2003

KPMG Bohlins AB

Thomas Thiel
Auktoriserad revisor 
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Överst från vänster:

Lars Westerberg, född 1948.

Ordförande sedan 2001. Verkställande direktör och 

koncernchef i Autoliv AB. Innehav i Ahlsell: 2 850

aktier och 11 400 optioner.

Fredrik Arp, född 1953.

Ledamot sedan 1999. Koncernchef och verkställan-

de direktör i Trelleborg AB. Styrelseledamot i

Getinge Industrier. Innehav i Ahlsell: -

Håkan Larsson, född 1947.

Ledamot sedan 2001. Verkställande direktör i

Bylock & Nordsjöfrakt AB. Styrelseledamot i

Platzer AB, Bure AB och Scribona AB.

Innehav i Ahlsell: 1 710 aktier och 6 840 optioner.

Anders Moberg, född 1950.

Ledamot sedan 2002. Styrelseledamot i Lego A/S,

Velux A/S och DFDS A/S i Danmark samt Hilding

Anders AB. Innehav i Ahlsell: -

Mitten från vänster:

Lars-Olof Nilsson, född 1962.

Ledamot sedan 2001. Finanschef i Trelleborg AB.

Styrelseledamot i Bröderna Edstrand Holding AB.

Innehav i Ahlsell: -

Göran Näsholm, född 1955.

Ledamot sedan 1999. Verkställande direktör och 

koncernchef i Ahlsell. Innehav i Ahlsell: 13 335 

aktier och 66 675 optioner.

Ulf Rosberg, född 1965.

Ledamot sedan 1999. Partner i Nordic Capital.

Styrelseledamot i Mölnlycke Health Care och

Wilson Logistics Group. Innehav i Ahlsell: -

Bo Jacobsson, född 1951.

Suppleant sedan 2003. Finansdirektör i Trelleborg

AB. Innehav i Ahlsell: -

Joakim Karlsson, född 1971.

Suppleant sedan 2000. Investment Manager, Nordic

Capital. Innehav i Ahlsell: -

Nederst från vänster:

Håkan Björndell, född 1951. 

Ledamot sedan 2000. Arbetstagarrepresentant.

Ordförande i HTF Örebro. Innehav i Ahlsell: -

Seppo Järvinen, född 1951. 

Ledamot sedan 2000. Arbetstagarrepresentant. Vice

ordförande HAF, Hallsberg. Innehav i Ahlsell: -

Fredrik Nilsson, född 1967. 

Ledamot sedan 2000. Arbetstagarrepresentant.

Ordförande HTF, Malmö. Innehav i Ahlsell: -

Kurt Blomkvist, född 1942.

Suppleant sedan 2002. Arbetstagarrepresentant.

Ordförande HAF, Hallsberg.

Innehav i Ahlsell: -

Ej med på bild:

Glenn Edlund, född 1954.

Suppleant sedan 2001. Arbetstagarrepresentant.

Ordförande HTF, Örnsköldsvik. Innehav i Ahlsell: -

Eva Karlsson, född 1958.

Suppleant sedan 1998. Arbetstagarrepresentant. 

Ordförande HTF, Stockholm. Innehav i Ahlsell: -

Revisorer 

KPMG Bohlins AB 

Huvudansvarig: Thomas Thiel, auktoriserad revisor.

Styrelse och revisorer
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Koncernledning

Leif Christensson, född 1944.

Logistikchef, anställd sedan 1994.

Innehav i Ahlsell: 7145 aktier och 28 580 optioner.

Camilla Weiner, född 1968.

Informationschef, anställd sedan 2003.

Innehav i Ahlsell: 2 850 aktier och 11 400 optioner.

Klas Hellkvist, född 1944. 

Affärsområdeschef Verktyg, anställd sedan 1990.

Innehav i Ahlsell: 4 000 aktier och 16 000 optioner.

Clein Johansson, född 1966.

Affärsområdeschef VVS, anställd sedan 2002.

Innehav i Ahlsell: 2 860 aktier och 11 400 optioner.

Billy Jernberg, född 1960.

Affärsområdeschef Kyl, anställd sedan 1992.

Innehav i Ahlsell: -

Göran Näsholm, född 1955.

VD och koncernchef, anställd sedan 1988. 

Innehav i Ahlsell: 13 335 aktier och 66 675 optioner.

Gunnar Haglund, född 1952.

vVD och ekonomidirektör, anställd sedan 1985. 

Innehav i Ahlsell: 13 335 aktier och 66 675 optioner.

Lars Svensson, född 1953.

Affärsområdeschef El, anställd sedan 2000.

Innehav i Ahlsell: 7 145 aktier och 28 580 optioner.

Saknas på bilden: 

Peter Johansson, född 1958. 

Affärsområdeschef GDS, anställd sedan 1998.

Innehav i Ahlsell: 7 145 aktier och 28 580 optioner.
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Ahlsells framtida framgångar bygger på kostnadseffektiva logistik- och administrations-
system. Därför görs merparten av investeringarna inom IT och logistik. 



117 98 Stockholm   
Tel 08-685 70 00  
www.ahlsell.se
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