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2009 i korthet 
MSEK 2009 2008

Sales 18 985 21 978

EBITA 1 108 1 472

% of sales 5,8 6,7 

Restructuring costs -21 -187

EBITA, after restructuring costs  1 087 1 285

% of sales 5,7 5,8

Goodwill amortisatiom -347 -378

EBIT 740 907

% of sales 3,9 4,1

Financial  Net -780 -1 646

EBT -40 -740

Ahlsells omsättning föll med knappt 15% under ett synnerligen påfrestande år, där oron inom den finansiella sektorn 

kraftigt bidrog till att minska efterfrågan inom de marknader där Ahlsell är verksam. Nedgången är relativt lika  

geografiskt, även om Sverige uppvisar den minst dåliga utvecklingen.

Under året har koncernen fokuserat på att anpassa kostnadsmassan till den förändrade marknadssituationen. Då 

största kostnadsslaget för gruppen utgörs av personal innebär detta att minskningen till största delen skett inom detta 

område. Under året har antal anställda inom koncernen reducerats med drygt 700 personer, motsvarande ca 15%. 

Initiativ till ökad kapitaleffektivitet har bidragit till att kassaflödena är fortsatt starka. Kassan uppgick till 1 585 MSEK 

per 2009-12-31.

Under året omförhandlades gruppens bankavtal för att ge ett ökat finansiellt utrymme under rådande marknads-

förhållanden. Koncernen är därmed väl positionerad för att hantera även en mer varaktig nedgång i efterfrågan och 

samtidigt stå väl rustad när konjunkturen vänder. Årets starka kassaflöden bidrog till extra amorteringar uppgående till 

700 MSEK, utöver plan, i syfte att minska bolagets skuldsättning. Nettoskulden minskade under året och uppgick per 

balansdagen till ca 9 900 MSEK. 

EBITA för koncernen uppgick till 1 108 MSEK vilket motsvarar ett rörelseresultat som är 25% lägre än föregående år. 

Givet rådande marknadsförutsättningar, som även har varit förknippade med en ökad prispress, är resultatet tillfreds-

ställande. 

Marknaden förutsätts vara fortsatt svag under de första tre kvartalen av innehavande år och bolaget kommer att foku-

sera på att ytterligare stärka sin position inför en framtida uppgång. Under 2010 kommer detta bland annat accentu-

eras genom stora investeringar i en ny norsk logistikstruktur där ett nytt centrallager beräknas stå färdigt under Q3.
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