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Viktiga siffror 
 
 
Kv 2 2022 
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Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 Δ % 

 
Kv 1–2 

2022 
Kv 1–2 

2021 Δ % 

 
R12M     
2022 

Helår    
2021 

Volymer, tusental ton 554 550 +1 1.129 1.119 +1 2.322 2.312 

Rörelseresultat, mkr 274 237 +16 938 788 +19 2.239 2.089 

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, mkr 624 541 +15 1.288 1.092 +18 2.589 2.393 

Rörelseresultat per kilo, kr 0,49 0,43 +14 0,83 0,70 +19 0,96 0,90 

Rörelseresultat per kilo exkl. jämförelsestörande poster, kr 1,13 0,98 +15 1,14 0,98 +16 1,11 1,04 

Periodens resultat, mkr 160 103 +55 652 503 +30 1.596 1.447 

Periodens resultat exkl. jämförelsestörande poster, mkr 479 389 +23 971 789 +23 1.915 1.733 

Vinst per aktie, kr 0,60 0,39 +54 2,50 1,94 +29 6,15 5,59 

Vinst per aktie exkl. jämförelsestörande poster, kr 1,83 1,51 +21 3,73 3,06 +22 7,38 6,71 

Avkastning på sysselsatt kapital (R12 månader), % 15,0 15,4 -3 15,0 15,4 -3 15,0 15,6 
         

    

• Volymerna ökade med 1% till 554.000 ton (550.000 ton).  

• Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster 
(justerat rörelseresultat), men inklusive en positiv valuta-
omräkningseffekt på 84 mkr, uppgick till 624 mkr 
(541 mkr), en ökning med 15%. Omräknat till fasta 
växelkurser var rörelseresultatet oförändrat. 

• AAK rapporterade en jämförelsestörande post, en kostnad 
på 350 mkr, hänförlig till beslutet att lämna den ryska 
marknaden.  

• Resultatet för perioden uppgick till 160 mkr (103 mkr). 
Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet för 
perioden till 479 mkr (389 mkr). 

• Vinst per aktie uppgick till 0,60 kronor (0,39 kronor). 
Exklusive jämförelsestörande poster uppgick vinst per 
aktie till 1,83 kronor (1,51 kronor). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
55 mkr (231 mkr).  

• Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på 
rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,0% 
(15,6% den 31 december 2021). 

 

Den jämförelsestörande posten som påverkar 2022 är hänförlig till utträdet från den ryska marknaden. För 2021 avser den jämförelsestörande posten optimeringen 
av företagets europeiska bageriverksamhet. 

• Volymerna ökade med 1% till 1.129.000 ton (1.119.000 ton).  

• Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster 
(justerat rörelseresultat), men inklusive en positiv valuta-
omräkningseffekt på 115 mkr, uppgick till 1.288 mkr 
(1.092 mkr), en ökning med 18%. Omräknat till fasta 
växelkurser var ökningen 7%. 

• Resultatet för perioden uppgick till 652 mkr (503 mkr). 
Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet för 
perioden till 971 mkr (789 mkr). 

 

• Vinst per aktie uppgick till 2,50 kronor (1,94 kronor). 
Exklusive jämförelsestörande poster uppgick vinst per aktie 
för perioden till 3,73 kronor (3,06 kronor).  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
-1.095 mkr (289 mkr).  

• Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande 
tolvmånadersperioder, uppgick till 15,0% (15,6% den 
31 december 2021).  
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Delårsrapport | Kvartal 2 2022 

Starkt kvartal trots hög volatilitet och ett 
besvärligt makroekonomiskt klimat 
  
I skrivande stund fortsätter Rysslands invasion av Ukraina att 
drabba miljontals människor, däribland våra kolleger i landet. 
Trots omständigheterna mår de förhållandevis bra och deras 
säkerhet är vår främsta prioritet. Vi står bakom alla som 
drabbas av denna tragedi.  

Kriget påverkar även den globala ekonomin och adderar till 
det redan höga inflationstrycket och volatiliteten, som 
resulterat i ett besvärligt makroekonomiskt klimat. Under 
kvartalet låg råvarupriserna på rekordnivåer och kostnaderna 
för transport och logistik var fortsatt höga. Utöver detta 
införde Indonesien ett exportförbud mot palmolja i slutet av 
april, vilket dock hävdes i slutet av maj. 

Trots dessa utmaningar gjorde vi ett starkt andra kvartal. 
Volymerna ökade med 1% och både rörelseresultat och 
rörelseresultat per kilo ökade med 15%, exklusive jämförelse-
störande poster. Samtliga affärsområden bidrog till det ökade 
rörelseresultatet, vilket var det högsta någonsin för ett andra 
kvartal. Detta är en stark bedrift, som har möjliggjorts av våra 
hängivna, hårt arbetande medarbetare världen över.  

Affärsresultat 
Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett stabilt kvartal. 
Volymerna ökade med 7% och rörelseresultatet, exklusive 
jämförelsestörande poster, ökade med 5%. Detta är ett bra 
resultat med tanke på att vi samtidigt fattade beslut om att 
avveckla vår verksamhet och våra investeringar i Ryssland.  

Food Ingredients redovisade ett starkt kvartal och 
rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade 
med 18%. Ökningen kom främst från Foodservice och 
bagerisegmentet. Volymerna för affärsområdet minskade 
med 2%, vilket främst berodde på vår fortsatta prioritering av 
special- och semispecialprodukter inom bagerisegmentet. 
Såväl mejerivolymerna som Foodservice fortsatte att öka 
jämfört med föregående år. Specialfettsystem för 
växtbaserade livsmedel redovisade stark tillväxt, hänförlig till 
växtbaserade mejeriprodukter. 

Technical Products & Feed redovisade återigen ett starkt 
kvartal där rörelseresultatet ökade med 48%, främst tack vare 
förbättrad lönsamhet för såväl vår foderverksamhet som 
naturliga ingredienser. 

Utträde från Ryssland  
I slutet av april kommunicerade vi ett kontrollerat utträde från 
vår verksamhet och våra investeringar i Ryssland. Därefter 
började vi omedelbart styra om de ryska CCF-relaterade 
volymerna till andra geografier för att begränsa den negativa 
påverkan på rörelseresultatet.  

Under kvartalet ingick vi ett avtal om att låta vår 75-
procentiga andel i vårt lokala samriskbolag återgå till den 
partner från vilken den köptes 2020. 

Det kontrollerade utträdet har resulterat i en engångskostnad 
om 350 mkr som påverkar resultaträkningen i det andra 
kvartalet. Som tidigare meddelats har vi räknat med att 
bortfallet av försäljning till ryska kunder totalt sett kommer 
att påverka vårt rörelseresultat med 75–100 mkr under 2022, i 
tillägg till engångskostnaden. Påverkan under det andra 
kvartalet uppgår till 30–40 mkr jämfört med föregående år. 

Avslutande kommentar 
Trots utmaningarna och osäkerheten under hela det andra 
kvartalet fortsatte vi att navigera väl och levererade ett starkt 
resultat. Som en viktig leverantör av växtbaserade 
ingredienser till livsmedel och tekniska produkter står vi väl 
rustade för att hantera risker och fortsätta leverera värde – 
något vi har visat under de senaste, minst sagt, mycket 
volatila åren. 

Trots den fortsatta osäkerheten på kort till medellång sikt ser 
vi ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de 
starka och gynnsamma, underliggande, långsiktiga trenderna 
på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt 
optimistiska inför framtiden och vi är fast beslutna om att 
leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™. 
 

Johan Westman, koncernchef och VD 
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   AAK 

AAK-koncernen, Kv 2 2022 
 

  Volymer 
Volymerna uppgick till 554.000 ton (550.000 ton), en ökning 
med 1% jämfört med förra året.  

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen uppgick till 12.563 mkr (8.188 mkr), en 
ökning med 53%. Ökningen berodde på större volymer och 
högre råvarupriser samt en positiv valutaomräkningseffekt på 
841 mkr.  

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, 
uppgick till 624 mkr (541 mkr), en ökning med 15% jämfört 
med motsvarande kvartal 2021. Ökningen var främst hänförlig 
till förbättrad lönsamhet för bageri- och mejerisegmenten 
samt till viss del för växtbaserade livsmedel. Utträdet från den 
ryska marknaden påverkade kvartalet negativt med 30–
40 mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

Valutaomräkningseffekten uppgick till 84 mkr, varav 54 mkr 
var hänförliga till Food Ingredients och 30 mkr till Chocolate & 
Confectionery Fats. Rörelseresultatet, exklusive jämförelse-
störande poster och omräknat till fasta växelkurser, var 
oförändrat. 

Rörelseresultatet per kilo, exklusive jämförelsestörande 
poster, uppgick till 1,13 kronor (0,98 kronor), en ökning med 
15%. Valutaomräkningseffekten uppgick till 0,15 kronor. 
Rörelseresultatet per kilo, omräknat till fasta växelkurser och 
exklusive jämförelsestörande poster, var oförändrat. 

Jämförelsestörande poster 
I slutet av april kommunicerade vi ett kontrollerat utträde från 
vår verksamhet och våra investeringar i Ryssland. Utträdet har 
resulterat i en engångskostnad om uppskattningsvis 350 mkr 
som påverkar resultaträkningen i kvartalet. 

Finansiella kostnader och skattekostnader 
De finansiella kostnaderna uppgick till 6 mkr (25 mkr). De 
finansiella kostnaderna ökade till följd av ökad finansiering av 
rörelsekapital, ett allmänt högre ränteläge och ökade lån i 
högränteländer. Detta kompenserades dock av en positiv 
effekt hänförlig till den finansiella rapporteringen i 
höginflationsländer (IAS 29). Redovisade skattekostnader 
motsvarar en genomsnittlig skattesats på 40% (51%). De 
kostnader som redovisats som jämförelsestörande poster 
kan inte fullt ut nyttjas som skatteavdrag. Detta innebär att 
den genomsnittliga skattesatsen ökade med 
16 procentenheter gentemot den underliggande årliga 
skattesatsen på 24%. 

Vinst per aktie 
Vinst per aktie påverkades av den jämförelsestörande posten, 
kopplad till vårt utträde från Ryssland, och uppgick till 0,60 
kronor (0,39 kronor). Exklusive denna påverkan uppgick vinst 
per aktie till 1,83 kronor (1,51 kronor). 

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive 
förändringar i rörelsekapitalet, uppgick till 55 mkr (231 mkr). 
Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till -382 mkr  
(-290 mkr). Till följd av fortsatt höga råvarupriser var kassa-
flödet från lagerförändringar och kundfordringar negativt 
under kvartalet. Kassaflödet från leverantörsskulder var 
positivt på grund av höga råvarupriser.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
255 mkr (154 mkr), varav 0 mkr (11 mkr) var hänförliga till 
förvärvsverksamhet. Investeringarna i anläggningstillgångar var 
huvudsakligen hänförliga till löpande underhåll samt 
kapacitetsökningar.   

Råvarupriserna var höga även under andra kvartalet 2022. 
Baserat på löptiden för vår avtalsportfölj är det en 
tidsfördröjning på sex till nio månader innan vi ser en 
kassaflödeseffekt av prisvolatiliteten. Detta förväntas ge en 
fortsatt negativ påverkan på rörelsekapitalet under återstoden 
av 2022.  

Avkastning på sysselsatt kapital 
Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande 
tolvmånadersperioder, uppgick till 15,0% (15,6% den 31 
december 2021).  

Finansiell ställning  
Soliditeten uppgick till 41% (44% den 31 december 2021). 
Koncernens nettoskuld den 30 juni 2022 uppgick till 
6.095 mkr (3.817 mkr den 31 december 2021). 
Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,03 (1,25 per den 31 december 
2021).   

Den 30 juni 2022 uppgick koncernens totala låneavtal till 
8.091 mkr (7.715 mkr den 31 december 2021), med bindande 
låneavtal på 6.622 mkr (6.374 mkr den 31 december 2021). 
Outnyttjade, bindande låneavtal per den 30 juni 2022 uppgick 
till 2.473 mkr (4.248 mkr per den 31 december 2021). Icke-
bindande låneavtal uppgick till 1.469 mkr (1.265 mkr i Q2 2021), 
av vilka 725 mkr (751 mkr i Q2 2021) var outnyttjade. Vi har 
därtill utestående obligationer om 2 miljarder kronor. 
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Viktiga händelser under kvartalet 
 

 

  
Årsstämma 2022 

Den 18 maj hölls AAK:s årsstämma i Malmö. Efter två år utan 
fysiskt evenemang till följd av pandemin hade vi nu nöjet att 
välkomna cirka 350 aktieägare och gäster. 

Före själva årsstämman kunde deltagarna besöka ett antal 
montrar där AAK-medarbetare presenterade och erbjöd 
produkter med oljor och fetter från AAK. 

 

Koncernchef och verkställande direktör Johan Westmans 
presentation av verksamheten samt all annan dokumentation 
kopplat till årsstämman finns på vår webbplats, 
https://www.aak.com/sv-se/investerare/arsstamma/. 

 

AAK emitterar obligationslån om 1 miljard kronor 
 

Den 8 juni emitterade AAK ett icke-säkerställt 
obligationslån om totalt 800 mkr med en löptid om tre år. 
Obligationslånet har en rörlig ränta om tre månader 
STIBOR plus 165 baspunkter. Dagen därpå höjdes 
transaktionsbeloppet enligt samma villkor med 200 mkr 
till sammanlagt 1 miljard kronor genom en så kallad tap-
emission. Intresset för obligationslånet var stort. 

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas 
till att bredda AAK:s finansieringsbas och till allmänna 
verksamhetsändamål. AAK kommer att ansöka om 
notering av det nya obligationslånet på Nasdaq 
Stockholms Corporate Bond List. 

 

 
 
 
 

https://www.aak.com/sv-se/investerare/arsstamma/
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   AAK 

Rörelseresultat  

+18% 

Rörelseresultat 
per kilo 

+21% 

Food Ingredients, Kv 2 2022* 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 Δ % 

 
Kv 1–2 

2022 
Kv 1–2 

2021 Δ % 
R12M 
2022 

Helår 
2021 

Volymer, tusental ton 357 365 -2 719 719 +0 1.476 1.476 

Nettoomsättning, mkr 8.119 5.508 +47 15.260 10.377 +47 28.128 23.245 

Rörelseresultat, mkr 406 343 +18 775 656 +18 1.499 1.380 

Rörelseresultat per kilo, kr 1,14 0,94 +21 1,08 0,91 +19 1,02 0,93 

         

Volymer 
Volymerna för affärsområdet minskade med 2%. 

Volymerna för bagerisegmentet minskade, vilket främst 
berodde på vårt fortsatta arbete för att optimera 
bageriverksamheten i Europa, med fortsatt prioritering av 
special- och semispecialprodukter. Detta motverkades delvis 
av en ökning i Asien. 

Mejerivolymerna ökade under kvartalet. De flesta regioner 
bidrog till ökningen, men USA och Asien stod för den största 
delen.  

Specialfettsystemen för växtbaserade livsmedel redovisade 
tvåsiffrig tillväxt. Efterfrågan inom segmentet som helhet var 
överlag oförändrad, både för alternativ till mejeri- och 
köttprodukter.  

Volymerna för Special Nutrition var oförändrade med tillväxt 
för semispecialprodukter inom delsegmentet Infant Nutrition, 
främst i USA och Asien. Efterfrågan på våra högförädlade 
lösningar minskade. 

Volymerna för Foodservice ökade, främst i Europa medan 
USA gick tillbaka något. Volymerna ligger fortfarande något 
under nivåerna före pandemin.   

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen uppgick till 8.119 mkr (5.508 mkr), en 
ökning med 47% eller 2.611 mkr. Ökningen berodde på den 
stora efterfrågan på specialprodukter och högförädlade semi-
specialprodukter, prisjusteringar till följd av ökade råvarupriser 
samt en positiv valutaomräkningseffekt på 626 mkr. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet ökade med 18% till 406 mkr (343 mkr). 
Valutaomräkningseffekten var positiv och uppgick till 54 mkr. 
Rörelseresultatet omräknat till fasta växelkurser förbättrades 
med 3%.   

Rörelseresultatet för affärsområdet var främst hänförligt till 
förbättrad lönsamhet för bageri- och mejerisegmenten samt 
till viss del för växtbaserade livsmedel. Vårt engagerade 
arbete för att optimera produktportföljen hade positiv effekt 
under kvartalet. 

Rörelseresultatet per kilo ökade och uppgick till 1,14 kronor 
(0,94 kronor). Valutaomräkningseffekten uppgick till 0,15 
kronor. Rörelseresultatet per kilo omräknat till fasta 
växelkurser förbättrades med 5%. 

 

* Rörelseresultat och rörelseresultat per kilo är exklusive jämförelsestörande poster. 
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   AAK 

Rörelseresultat  

+5% 

Rörelseresultat 
per kilo 

-2% 

Chocolate & Confectionery Fats, Kv 2 2022* 
  

 

 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 Δ % 

 
Kv 1–2 

2022 
Kv 1–2 

2021 Δ % 
R12M 
2022 

Helår 
2021 

Volymer, tusental ton 126 118 +7 263 248 +6 534 519 

Nettoomsättning, mkr 3.677 2.239 +64 7.084 4.502 +57 12.698 10.116 

Rörelseresultat, mkr 216 205 +5 474 438 +8 1.007 971 

Rörelseresultat per kilo, kr 1,71 1,74 -2 1,80 1,77 +2 1,89 1,87 

         

Volymer 
Volymerna ökade med 7%, vilket berodde på god 
marknadstillväxt och vårt framgångsrika koncept med 
kundgemensam produktutveckling. Efterfrågan på 
specialprodukter var fortsatt stark, liksom på semispecial-
produkter. Samtliga regioner gick bra, utom Europa där 
volymerna minskade till följd av vårt beslut att lämna den 
ryska marknaden. Vi är emellertid på väg att nå vårt mål om 
att gradvis styra om en del av de ryska volymerna till andra 
geografier.  

Nettoomsättning  
Affärsområdets nettoomsättning ökade med 64% till 3.677 
mkr (2.239 mkr). Detta berodde på volymtillväxt och 
prisjusteringar till följd av ökade råvarupriser, samt en positiv 
valutaomräkningseffekt på 215 mkr.  

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till 216 mkr (205 mkr), en ökning 
med 5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 
Valutaomräkningseffekten var positiv och uppgick till 
30 mkr. Omräknat till fasta växelkurser minskade rörelse-
resultatet med 9% på grund av vårt beslut att lämna den 
ryska marknaden, vilket påverkar kvartalet med 30–
40 mkr jämfört med föregående år. Den årliga påverkan 
på rörelseresultatet uppgår, som tidigare meddelats, till 
75–100 mkr. Exklusive denna påverkan hade 
affärsområdet en stark utveckling på en marknad med 
fortsatt hög konkurrensintensitet. 

Rörelseresultatet per kilo minskade och uppgick till 
1,71 kronor (1,74 kronor). Valutaomräkningseffekten uppgick 
till 0,24 kronor, Rörelseresultatet per kilo, omräknat till 
fasta växelkurser, minskade med 15%.  

 

* Rörelseresultat och rörelseresultat per kilo är exklusive jämförelsestörande poster. 
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   AAK 

Rörelseresultat  

+48% 

Rörelseresultat 
per kilo 

+41% 

Technical Products & Feed, Kv 2 2022* 
 

  

 

 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 Δ % 

 
Kv 1–2 

2022 
Kv 1–2 

2021 Δ % 
R12M 
2022 

Helår 
2021 

Volymer, tusental ton 71 67 +6 147 152 -3 312 317 

Nettoomsättning, mkr 767 441 +74 1.458 918 +59 2.631 2.091 

Rörelseresultat, mkr 46 31 +48 127 75 +69 266 214 

Rörelseresultat per kilo, kr 0,65 0,46 +41 0,86 0,49 +76 0,85 0,68 

         

Volymer 
Volymerna ökade med 6%, främst tack vare vår 
foderverksamhet. Marknadsförhållandena inom djurfoder var 
fortsatt gynnsamma och det planerade underhållsstoppet 
under kvartalet var kortare jämfört med föregående år.  

Volymerna för fettsyror minskade, medan efterfrågan på 
naturliga ingredienser fortsatt var stark. Detta hänger samman 
med ett ökat fokus på hållbarhet i olika branschsegment, där 
våra lösningar kan ersätta exempelvis fossilbaserade 
ingredienser i olika kundprodukter.  

Nettoomsättning 
Affärsområdets nettoomsättning ökade med 326 mkr och 
uppgick till 767 mkr.  

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till 46 mkr (31 mkr), en ökning 
med 48% jämfört med föregående år. Detta berodde 
främst på den förbättrade lönsamheten för naturliga 
ingredienser.  

Affärsområdet redovisade ett rörelseresultat per kilo på 
0,65 kronor (0,46 kronor), en ökning med 41%. 

 

* Rörelseresultat och rörelseresultat per kilo är exklusive jämförelsestörande poster. 
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AAK-koncernen, första halvåret 2022 
 

  Volymer 
Volymerna uppgick till 1.129.000 ton (1.119.000 ton), en ökning 
med 1% jämfört med förra året.  

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen uppgick till 23.802 mkr (15.797 mkr), en 
ökning med 51%. Ökningen berodde på större volymer och 
högre råvarupriser samt en positiv valutaomräkningseffekt på 
1.213 mkr.  

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, 
uppgick till 1.288 mkr (1.092 mkr), en ökning med 18% jämfört 
med 2021. Ökningen var främst hänförlig till fortsatt 
återhämtning inom Foodservice och förbättrad lönsamhet för 
bageri- och mejerisegmenten, vår foderverksamhet samt 
verksamheten för naturliga ingredienser. Utträdet från den 
ryska marknaden påverkade Chocolate & Confectionery Fats 
negativt med 30–40 mkr jämfört med föregående år. 

Valutaomräkningseffekten uppgick till 115 mkr, varav 81 mkr 
var hänförliga till Food Ingredients och 34 mkr till Chocolate & 
Confectionery Fats. Rörelseresultatet omräknat till fasta 
växelkurser och exklusive jämförelsestörande poster ökade 
med 7%.  

Rörelseresultatet per kilo, exklusive jämförelsestörande 
poster, uppgick till 1,14 kronor (0,98 kronor), en ökning med 
16%. Valutaomräkningseffekten uppgick till 0,10 kronor. 
Rörelseresultatet per kilo, omräknat till fasta växelkurser och 
exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades med 6%. 

Jämförelsestörande poster 
I slutet av april kommunicerade vi ett kontrollerat utträde från 
vår verksamhet och våra investeringar i Ryssland. Utträdet har 
resulterat i en engångskostnad om uppskattningsvis 350 mkr 
som påverkar resultaträkningen i det andra kvartalet. 

Finansiella kostnader och skattekostnader 
De finansiella kostnaderna uppgick till 24 mkr (50 mkr). De 
finansiella kostnaderna ökade till följd av ökad finansiering av 
rörelsekapital, ett allmänt högre ränteläge och högre lån i 
högränteländer. Detta kompenserades dock av en positiv 

effekt hänförlig till den finansiella rapporteringen i 
höginflationsländer (IAS 29). Redovisade skattekostnader 
motsvarar en genomsnittlig skattesats på 29% (32%). De 
kostnader som redovisats som jämförelsestörande poster 
kunde inte fullt ut nyttjas som skatteavdrag. Detta innebär att 
den genomsnittliga skattesatsen ökade med 
5 procentenheter. 

Vinst per aktie 
Vinst per aktie påverkades av den jämförelsestörande posten, 
kopplad till vårt utträde från Ryssland, och uppgick till 2,50 
kronor (1,94 kronor). Exklusive denna påverkan uppgick vinst 
per aktie till 3,73 kronor (3,06 kronor). 

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive 
förändringar i rörelsekapitalet, uppgick till -1.095 mkr 
(289 mkr). Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till  
-2.386 mkr (-1.047 mkr). Till följd av fortsatt höga råvarupriser 
var kassaflödet från lagerförändringar och kundfordringar 
negativt under perioden. Kassaflödet från leverantörsskulder 
var positivt. Detta berodde på höga råvarupriser som till viss 
del motverkats av engångseffekter till följd av förändringar i 
avtalens betalningsvillkor samt i inköpsmönster.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
482 mkr (272 mkr), varav 0 mkr (19 mkr) var hänförliga till 
förvärvsverksamhet. Investeringarna i anläggningstillgångar var 
huvudsakligen hänförliga till löpande underhåll samt 
kapacitetsökningar.   

Råvarupriserna ökade under de sex första månaderna 2022. 
Baserat på löptiden för vår avtalsportfölj är det en 
tidsfördröjning på sex till nio månader innan vi ser en 
kassaflödeseffekt av prisvolatiliteten. Detta kan ge en fortsatt 
negativ påverkan på rörelsekapitalet under återstoden av 
2022.  

Medarbetare 
Det genomsnittliga antalet anställda den 30 juni 2022 uppgick 
till 4.064 (4.013 den 31 december 2021). 
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   AAK 

Allmän information 
 

 

 

 

 

 

  

Närstående parter 
Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller 
transaktioner med närstående parter sedan 2021.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
AAK:s verksamhet är ständigt utsatt för risker och hot, och 
företaget påverkas av olika omvärldsfaktorer. Med hjälp av en 
aktiv omvärldsanalys försöker vi förutse förändringar av de 
faktorer som påverkar vår verksamhet. Vi uppdaterar 
kontinuerligt våra planer och policyer för att motverka 
potentiella negativa effekter. Vi tillämpar en aktiv riskhantering 
genom att till exempel säkra råvarupriser och valutor för att 
minska riskerna. 

En effektiv riskhantering är en ständigt pågående process 
inom verksamheten och en del av den fortlöpande översynen 
och bedömningen av verksamhetens framtid. 

AAK:s långsiktiga riskexponering förväntas inte avvika från den 
exponering som nu ingår i verksamheten.  

Kriget i Ukraina påverkar den globala ekonomin och adderar 
till det redan höga inflationstrycket och volatiliteten, vilket 
bidrar till ett besvärligt makroekonomiskt klimat. Under 
kvartalet låg råvarupriserna på rekordnivåer och kostnaderna 
för transport och logistik var fortsatt höga. 

AAK:s styrelse och koncernledning har sedan årsrapporten 
2021 publicerades, granskat utvecklingen av betydande risker 
och osäkerhetsfaktorer och kan bekräfta att det inte har skett 
några andra förändringar än vad som har kommenterats i 
fråga om marknadsutvecklingen 2022. 

En mer ingående riskanalys finns i AAK:s årsredovisning. 

Redovisningsprinciper 2022   
Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34, 
Delårsrapportering, och gällande regler i den svenska 
årsredovisningslagen. Under det andra kvartalet bedömdes 
Turkiet vara ett höginflationsland och AAK tillämpade 
Finansiell rapportering i höginflationsländer (IAS 29). Detta 
resulterade i finansiella intäkter på 42 mkr, vilket påverkade 
resultaträkningen under det andra kvartalet, samt en justering 
av den ingående balansen per den 1 januari 2022, till 38 mkr. 
Övriga redovisningsprinciper motsvarar de principer som 
tillämpats vid utarbetandet av årsredovisningen för 2021.  

Alternativa nyckeltal 
AAK presenterar alternativa nyckeltal för att ge en tydlig bild 
av affärsresultatet samt för att uppnå förbättrad jämförbarhet 
från period till period. De alternativa nyckeltalen ska inte 
anses ersätta nyckeltalen enligt IFRS. 

Definitioner av alternativa nyckeltal finns på www.aak.com 
under fliken Investerare. För avstämning av alternativa 
nyckeltal, se sidorna 21–22. 

Definitioner 
Se vår årsredovisning. 

Händelser efter rapporteringsperioden 
Den 15 juli 2022 ingick AAK ett avtal om en investering i 
Green-On, ett start up-bolag inom food tech-branschen, 
för att påskynda hållbarheten i framtidens livsmedels-
kedjor. Green-Ons koncept bygger på den så kallade 
Power-to-X-teknologin, med vilken ambitionen är att 
skapa råvaror – i det här fallet oljor och fetter – direkt från 
koldioxid, förnybar energi och vatten, vilket skulle 
eliminera behovet av odlingsbar mark, en av de knappaste 
resurserna vi har. 

Samma dag undertecknade vi ett avtal med Svensk 
Exportkredit (SEK) om förnyelse av ett existerande 
obligationslån om 500 miljoner kronor med en löptid om 
ett år. Vi har även emitterat två nya obligationslån med 
Svensk Exportkredit om vardera 500 miljoner kronor med 
en löptid om två respektive fyra år. Såväl förnyelsen med 
SEK som obligationslånen löper med rörlig ränta. 

Moderbolaget och Group Functions  
AAK AB (publ.), med organisationsnummer 556669-2850, 
är moderbolag för AAK-koncernen. Det har framför allt i 
uppgift att utveckla och förvalta koncernen.  

Moderbolagets resultat efter finansiella poster var -50 mkr 
(-34 mkr). Räntebärande skulder minus likvida medel och 
räntebärande tillgångar uppgick till 3.590 mkr (1.610 mkr 
den 31 december 2021). Investeringar i immateriella och 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 mkr (0 mkr). 

Moderbolagets balansräkning och resultaträkning finns på 
s. 23–24. Det har inte varit några väsentliga förändringar i 
moderbolagets balansräkning efter förra årets utgång. 

Moderbolaget har upprättat sin finansiella rapportering 
enligt årsredovisningslagen, 9 kap., delårsrapporter, och 
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska 
personer, från Rådet för finansiell rapportering. 
Redovisningsprinciperna motsvarar de principer som 
tillämpats vid utarbetandet av årsredovisningen för 2021.  

Revisionsgranskning 
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.  

http://www.aak.com/
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Malmö den 19 juli 2022 
 
 
Georg Brunstam Märta Schörling Andreen Gun Nilsson 
Styrelseordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
Patrik Andersson Marianne Kirkegaard  
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
David Alfredsson Lena Nilsson  
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 
  
 
 
 
Mer information kan lämnas av: 
Johan Holmqvist 
Tillförordnad Head of IR and Corporate Communications 
Mobil: 0708 37 66 77 
E-post: johan.holmqvist@aak.com 
 
Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 
kl. 12:00 lokal tid. 
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   AAK 

Resultaträkning i sammandrag  
 

Mkr 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 

Kv 1–2 
2022 

Kv 1–2 
2021 

Helår 
2021 

Nettoomsättning 12.563 8.188 23.802 15.797 35.452 
Övriga rörelseintäkter 62 45 91 91 186 

Summa rörelseintäkter 12.625 8.233 23.893 15.888 35.638 

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 155 -21 229 -3 356 
Råvaror och förbrukningsvaror -10.178 -6.178 -19.045 -11.885 -27.219 
Handelsvaror -318 -188 -562 -340 -834 
Övriga externa kostnader -827 -503 -1.544 -1.012 -2.346 
Kostnader för ersättning till anställda -704 -686 -1.358 -1.259 -2.527 
Avskrivningar och nedskrivningar -203 -415 -391 -592 -958 
Övriga rörelsekostnader -276 -5 -284 -9 -21 

Summa rörelsekostnader -12.351 -7.996 -22.955 -15.100 -33.549 

      

Rörelseresultat (EBIT) 274 237 938 788 2.089 
      
Finansiella intäkter 54 6 69 11 19 
Finansiella kostnader -60 -31 -93 -61 -121 

Resultat från finansiella poster -6 -25 -24 -50 -102 

      

Resultat före skatt 268 212 914 738 1.987 

Skatt -108 -109 -262 -235 -540 

Periodens resultat 160 103 652 503 1.447 
      
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 5 3 7 5 10 
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 155 100 645 498 1.437 
      

Vinst per aktie före utspädning, kr1) 0,60 0,39 2,50 1,94 5,59 
Vinst per aktie efter utspädning, kr2) 0,60 0,39 2,49 1,94 5,58 

      
1) Vinst per aktie beräknas från ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier. 
2) Vinst per aktie beräknas från ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier efter utspädning med utestående teckningsoptioner.  
 

Totalresultat 
 

Mkr 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 

Kv 1–2 
2022 

Kv 1–2 
2021 

Helår 
2021 

Periodens resultat 160 103 652 503 1.447 
      

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:      
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen - 9 - 9 12 
 - 9 - 9 12 
      

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:      
Omräkningsdifferenser 881 -128 1.291 382 682 
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 7 2 18 3 5 
Skatteeffekt av förändring av verkligt värde på 
kassaflödessäkringar -2 -1 -4 -1 -1 

 886 -127 1.305 384 686 
      

Summa totalresultat för perioden 1.046 -15 1.957 896 2.145 
      
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 11 3 13 4 9 
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1.035 -18 1.944 892 2.136 
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Balansräkning i sammandrag 
 

Mkr 
 

2022-06-30 
 

2021-06-30 
 

2021-12-31 
    
Tillgångar    
Goodwill 2.506 2.169 2.270 
Övriga immateriella tillgångar 310 308 307 
Materiella anläggningstillgångar 6.371 5.498 5.720 
Tillgångar med nyttjanderätt 583 666 595 
Andelar i intresseföretag 19 18 16 
Finansiella anläggningstillgångar 58 37 43 
Uppskjutna skattefordringar 214 156 179 

Summa anläggningstillgångar 10.061 8.852 9.130 

    
Varulager 10.995 7.423 9.054 
Kundfordringar 6.657 4.356 5.132 
Kortfristiga fordringar 3.846 1.945 2.849 
Likvida medel 1.680 1.139 1.001 

Summa omsättningstillgångar 23.178 14.863 18.036 

    

Summa tillgångar 33.239 23.715 27.166 

    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 13.432 10.155 11.783 
Innehav utan bestämmande inflytande 44 43 48 
Summa eget kapital inklusive innehav utan bestämmande 
inflytande 13.476 10.198 11.831 

    
Skulder till banker och kreditinstitut 2.533 2.097 1.611 
Pensionsåtaganden 279 253 271 
Leasingskulder 491 564 493 
Uppskjutna skatteskulder 408 430 444 
Övriga långfristiga skulder 279 422 361 

Summa långfristiga skulder 3.990 3.766 3.180 

    
Skulder till banker och kreditinstitut 4.347 2.003 2.333 
Leasingskulder 123 130 128 
Leverantörsskulder 6.363 4.525 5.696 
Övriga kortfristiga skulder 4.940 3.093 3.998 

Summa kortfristiga skulder 15.773 9.751 12.155 

    

Summa eget kapital och skulder 33.239 23.715 27.166 
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   AAK 

Förändring av eget kapital i sammandrag 
 
2022 

Mkr Eget kapital 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summa eget kapital 
inklusive innehav 

utan bestämmande 
inflytande 

Ingående balans den 1 januari 2022 11.783 48 11.831 
    

Justering ingående balans IAS 29 38 - 38 
Justerad ingående balans per den 1 januari 2022 11.821 48 11.869 
    

Periodens resultat 645 7 652 
Övrigt totalresultat 1.299 6 1.305 
Summa totalresultat 1.944 13 1.957 
    

Nyemission av aktier 6 - 6 
Teckningsoptioner 74 - 74 
Utträde från Ryssland 233 -17 216 
Utdelning -646 - -646 
    

Utgående balans den 30 juni 2022 13.432 44 13.476 
    

 
2021 

Mkr Eget kapital 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Summa eget kapital 
inklusive innehav 

utan bestämmande 
inflytande 

Ingående balans den 1 januari 2021 9.699 39 9.738 
    
    

Periodens resultat 498 5 503 
Övrigt totalresultat 394 -1 393 
Summa totalresultat 892 4 896 
    

Nyemission av aktier 154 - 154 
Utdelning -590 - -590 
    

Utgående balans den 30 juni 2021 10.155 43 10.198 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

Mkr 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 

Kv 1–2 
2022 

Kv 1–2 
2021 

Helår 
2021 

      

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat 274 237 938 788 2.089 
Avskrivningar och nedskrivningar 203 415 391 592 958 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 166 3 301 202 204 
Erlagd och erhållen ränta 7 -18 -3 -35 -73 
Betald skatt -213 -116 -336 -211 -521 

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 437 521 1.291 1.336 2.657 

      
Förändringar i lager -569 -832 -1.378 -711 -2.181 
Förändringar i kundfordringar -527 -184 -1.177 -933 -1.710 
Förändringar i leverantörsskulder 749 796 230 754 1.793 
Förändringar i andra rörelsekapitalposter -35 -70 -61 -157 -51 

Förändringar i rörelsekapitalet -382 -290 -2.386 -1.047 -2.149 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 231 -1.095 289 508 

      
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella tillgångar och materiella 
anläggningstillgångar -271 -143 -501 -253 -619 

Förvärv av verksamheter och aktier efter avdrag av 
förvärvade likvida medel - -11 - -19 -31 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16 0 19 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -255 -154 -482 -272 -650 

      
Finansieringsverksamheten      
Förändringar i lån 1.265 435 2.822 421 242 
Amortering av leasingskulder -37 -38 -72 -77 -151 
Nyemission av aktier - 12 6 154 434 
Teckningsoptioner 74 – 74 – - 
Utbetald utdelning -646 -590 -646 -590 -590 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 656 -181 2.184 -92 -65 

      

Periodens kassaflöde 456 -104 607 -75 -207 

      

Likvida medel vid periodens början 1.165 1.245 1.001 1.200 1.200 

Kursdifferens i likvida medel 59 -2 72 14 8 

Likvida medel vid periodens slut 1.680 1.139 1.680 1.139 1.001 

      
 

 

  



 

 18 

   AAK 

Nyckeltal 
 

Mkr (om inget annat anges) 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
 2021 Δ % 

Kv 1–2 
2022 

Kv 1–2 
 2021 Δ % 

Helår 
 2021 

        
Resultaträkning        

Volymer, tusental ton 554 550 +1 1.129 1.119 +1 2.312 
Rörelseresultat 274 237 +16 938 788 +19 2.089 
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande 
poster 624 541 +15 1.288 1.092 +18 2.393 

Periodens resultat 160 103 +55 652 503 +30 1.447 
Periodens resultat exklusive jämförelsestörande 
poster 479 389 +23 971 789 +23 1.733 

        

Finansiell ställning        
Summa tillgångar 33.239 23.715 +40 33.239 23.715 +40 27.166 
Eget kapital 13.476 10.198 +32 13.476 10.198 +32 11.831 
Nettorörelsekapital 10.209 6.140 +66 10.209 6.140 +66 7.327 
Nettoskulder 6.095 3.937 +55 6.095 3.937 +55 3.817 
        

Kassaflöde        
Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 231 - -1.095 289 - 508 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -255 -154 - -482 -272 - -650 
        

Aktieuppgifter        
Antal aktier, tusental 258.551 256.514 +1 258.551 256.514 +1 258.501 
Vinst per aktie före utspädning, kr1) 0,60 0,39 +54 2,50 1,94 +29 5,59 
Vinst per aktie efter utspädning, kr2) 0,60 0,39 +54 2,49 1,94 +28 5,58 
Eget kapital per aktie, kr 51,95 39,59 +31 51,95 39,59 +31 45,58 
Balansdagens börskurs, kr 166,90 191,80 -16 166,90 191,80 -16 195,30 
        

Övriga nyckeltal        
Volymtillväxt i procent +1 +14 - +1 +7 - +5 
Rörelseresultat per kilo, kr 0,49 0,43 +14 0,83 0,70 +19 0,90 
Rörelseresultat per kilo exklusive 
jämförelsestörande poster, kr 1,13 0,98 +15 1,14 0,98 +16 1,04 

Avkastning på sysselsatt kapital (R12 mån), % 15,0 15,4 -3 15,0 15,4 -3 15,6 
Nettoskuld/EBITDA, multipel 2,03 1,33 +52 2,03 1,33 +52 1,25 
        

1) Vinst per aktie beräknas från ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier. 
2) Vinst per aktie beräknas från ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier efter utspädning med utestående teckningsoptioner.  
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Kvartalsuppgifter för affärsområdena 
Rörelseresultat 

Mkr 
2021 
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår 

2022 
Kv 1 

 
Kv 2 

Food Ingredients 313 39 387 337 1.076 369 342 
Chocolate & Confectionery Fats 233 205 234 299 971 258 -70 
Technical Products & Feed 44 31 56 83 214 81 46 
Group Functions -39 -38 -35 -60 -172 -44 -44 

AAK-koncernens rörelseresultat 551 237 642 659 2.089 664 274 

Finansnetto -25 -25 -26 -26 -102 -18 -6 

Resultat före skatt 526 212 616 633 1.987 646 268 

        

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 

Mkr 
2021 
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår 

2022 
Kv 1 Kv 2 

Food Ingredients 313 343 387 337 1.380 369 406 
Chocolate & Confectionery Fats 233 205 234 299 971 258 216 
Technical Products & Feed 44 31 56 83 214 81 46 
Group Functions -39 -38 -35 -60 -172 -44 -44 
AAK-koncernens rörelseresultat 551 541 642 659 2.393 664 624 
Finansnetto -25 -25 -26 -26 -102 -18 -6 
Resultat före skatt 526 516 616 633 2.291 646 618 
        

 

Nettoomsättning per marknad 
2022 

Mkr 

FI 
Kv 2 
2022 

CCF 
Kv 2 
2022 

TPF 
Kv 2 
2022 

Summa 
Kv 2 
2022 

FI 
Kv 1–2 

2022 

CCF 
Kv 1–2 

2022 

TPF 
Kv 1–2 

2022 

Summa 
Kv 1–2 

2022 
Europa 3.022 1.533 767 5.322 5.740 3.087 1.458 10.285 
Nord- och Sydamerika 4.027 1.553 0 5.580 7.582 2.908 0 10.490 
Asien 964 517 0 1.481 1.753 937 0 2.690 
Övriga länder 106 74 0 180 185 152 0 337 
Nettoomsättning 8.119 3.677 767 12.563 15.260 7.084 1.458 23.802 
         

2021 

Mkr 

FI 
Kv 2 
2021 

CCF 
Kv 2 
2021 

TPF 
Kv 2 
2021 

Summa 
Kv 2 
2021 

FI 
Kv 1–2 

2021 

CCF 
Kv 1–2 

2021 

TPF 
Kv 1–2 

2021 

Summa 
Kv 1–2 

2021 
Europa 2.260 1.091 441 3.792 4.282 2.191 918 7.391 
Nord- och Sydamerika 2.551 850 0 3.401 4.670 1.677 0 6.347 
Asien 650 260 0 910 1.306 556 0 1.862 
Övriga länder 47 38 0 85 119 78 0 197 

Nettoomsättning 5.508 2.239 441 8.188 10.377 4.502 918 15.797 
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Finansiella instrument 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

Mkr 2022-06-30 2021-12-31 
Hierarkisk 

nivå 
    

Tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen    

Valutaderivat och råvaruderivat 751 1.036 2 
Försäljnings- och inköpskontrakt 1.542 882 2 
Investering i fonder 42 26 3 
    
Derivat som används i kassaflödessäkringar    
Ränteswappar 23 5 1 
    
Tillgångar till upplupet anskaffningsvärde    
Finansiella anläggningstillgångar 5 4 - 
Kundfordringar 6.657 5.132 - 
Finansiella omsättningstillgångar 0 25 - 
Likvida medel 1.680 1.001 - 
    

Summa finansiella tillgångar 10.700 8.111  

    
Skulder till verkligt värde via resultaträkningen    

Valutaderivat och råvaruderivat 605 241 2 
Försäljnings- och inköpskontrakt 1.328 1.420 2 
    
Skulder till upplupet anskaffningsvärde    
Skulder till banker och kreditinstitut  6.880 3.944 - 
Leasingskulder 614 621 - 
Övriga räntebärande skulder 12 12 - 
    

Summa finansiella skulder 9.439 6.238  
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Alternativa nyckeltal 
Organisk volymtillväxt 

% 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 

Kv 1–2 
2022 

Kv 1–2 
2021 

Helår 
2021 

      

Food Ingredients      
Organisk volymtillväxt -2 18 0 6 4 
Förvärv/avyttringar - – - – - 
Volymtillväxt -2 18 0 6 4 
      

Chocolate & Confectionery Fats      
Organisk volymtillväxt 7 28 6 20 16 
Förvärv/avyttringar - – - – - 
Volymtillväxt  7 28 6 20 16 
      

Technical Products & Feed      
Organisk volymtillväxt 6 -15 -3 -7 -1 
Förvärv/avyttringar - – - – - 
Volymtillväxt  6 -15 -3 -7 -1 
      

AAK-koncernen      
Organisk volymtillväxt 1 14 1 7 5 
Förvärv/avyttringar - – - – - 
Volymtillväxt 1 14 1 7 5 
      

EBITDA 

Mkr 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 

Kv 1–2 
2022 

Kv 1–2 
2021 

Helår 
2021 

Rörelseresultat (EBIT) 274 237 938 788 2.089 
Avskrivningar och nedskrivningar 203 415 391 592 958 
EBITDA 477 652 1.329 1.380 3.047 
      

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 

Mkr 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 

Kv 1–2 
2022 

Kv 1–2 
2021 

Helår 
2021 

      

Food Ingredients      
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 406 343 775 656 1.380 
Utträde från Ryssland -64 – -64 – - 
Optimering av europeisk bageriverksamhet - -304 - -304 -304 

Rörelseresultat 342 39 711 352 1.076 
      

Chocolate & Confectionery Fats      
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 216 205 474 438 971 
Utträde från Ryssland -286 – -286 – - 

Rörelseresultat -70 205 188 438 971 
      

Technical Products & Feed      
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 46 31 127 75 214 

Rörelseresultat 46 31 127 75 214 
      

AAK-koncernen      
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 624 541 1.288 1.092 2.393 
Utträde från Ryssland -350 – -350 – - 
Optimering av europeisk bageriverksamhet - -304 - -304 -304 

Rörelseresultat 274 237 938 788 2.089 
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Avkastning på sysselsatt kapital 

Mkr 
R12 mån 

2022-06-30 
R12 mån 

2021-12-31 
Summa tillgångar 27.996 24.270 
Likvida medel -1.197 -1.117 
Finansiella anläggningstillgångar -22 -12 
Leverantörsskulder -5.320 -4.458 
Övriga icke räntebärande skulder -4.210 -3.385 
Sysselsatt kapital 17.247 15.298 
   

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 2.589 2.393 
   

Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,0 15,6 
   

Nettorörelsekapital 

Mkr 2022-06-30 2021-12-31 
Varulager 10.995 9.054 
Kundfordringar 6.657 5.132 
Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar 3.835 2.818 
Leverantörsskulder -6.363 -5.696 
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder -4.915 -3.981 
Nettorörelsekapital 10.209 7.327 
   

Nettoskulder 

Mkr 2022-06-30 2021-12-31 
Kortfristiga räntebärande fordringar 10 31 
Likvida medel 1.680 1.001 
Pensionsåtaganden -279 -271 
Leasingskulder -614 -621 
Långfristiga skulder till banker och kreditinstitut -2.533 -1.611 
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut  -4.347 -2.333 
Övriga räntebärande skulder -12 -13 
Nettoskulder -6.095 -3.817 
   

Nettoskuld/EBITDA 

Mkr 2022-06-30 2021-12-31 
Nettoskulder 6.095 3.817 
EBITDA (R12 månader) 2.996 3.047 
Nettoskuld/EBITDA, multipel 2,03 1,25 
   

Soliditet 

Mkr 2022-06-30 2021-12-31 
Eget kapital 13.432 11.783 
Innehav utan bestämmande inflytande 44 48 
Summa eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande 13.476 11.831 
   

Summa tillgångar  33.239 27.166 
   

Soliditet, % 40,5 43,6 
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Resultaträkning – moderbolag 
 

Mkr 
Kv 2 
2022 

Kv 2 
2021 

Kv 1–2 
2022 

Kv 1–2 
2021 

Helår 
2021 

Nettoomsättning 32 37 64 74 116 
Summa rörelseintäkter 32 37 64 74 116 
Övriga externa kostnader -34 -16 -63 -40 -88 
Kostnader för ersättning till anställda -22 -26 -50 -49 -113 
Avskrivningar och nedskrivningar -1 -2 -3 -4 -6 
Summa rörelsekostnader -57 -44 -116 -93 -207 
      
Rörelseresultat (EBIT) -25 -7 -52 -19 -91 
      
Utdelning från koncernföretag - – - – 1.039 
Resultat från andelar i koncernföretag - – - – 82 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 – 18 – 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter -10 -8 -16 -15 -28 
Resultat från finansiella poster -3 -8 2 -15 1.093 
      
Resultat före skatt -28 -15 -50 -34 1.002 
Skatt 9 1 13 5 0 
Periodens resultat -19 -14 -37 -29 1.002 
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Balansräkning i sammandrag – moderbolag 
 

Mkr 
 

2022-06-30 2021-12-31 
   
Tillgångar   
Övriga immateriella tillgångar 9 10 
Materiella anläggningstillgångar 1 1 
Tillgångar med nyttjanderätt 4 6 
Finansiella anläggningstillgångar 10.176 9.682 
Uppskjutna skattefordringar 5 5 
Summa anläggningstillgångar 10.195 9.704 
   
Kortfristiga fordringar 458 374 
Likvida medel 4 – 
Summa omsättningstillgångar 462 374 
   
Summa tillgångar 10.657 10.078 
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 6.697 7.373 
Innehav utan bestämmande inflytande - – 
Summa eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande     6.697 7.373 
   
Skulder till banker och kreditinstitut 2.000 1.000 
Leasingskulder 0 2 
Övriga långfristiga skulder 27 27 
Summa långfristiga skulder 2.027 1.029 
   
Skulder till banker och kreditinstitut 1.850 1.600 
Leasingskulder 3 3 
Leverantörsskulder 9 6 
Övriga kortfristiga skulder 71 67 
Summa kortfristiga skulder 1.933 1.676 
   
Summa eget kapital och skulder 10.657 10.078 
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Råvarupristrender  
 

 

 

 

 

 

Övriga uppgifter 
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Kakaosmör

Information om kakao och kakaosmör finns på 
www.icco.org 

Press- och analytikerkonferens 
AAK bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker 
och medier den 19 juli 2022, kl. 13:00 lokal tid. Telefon-
konferensen kan nås via vår webbplats www.aak.com. 

Årsredovisningarna och kvartalsrapporterna finns också att 
tillgå via www.aak.com.  

Finansiell kalender 2022–2023 
Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 kommer att 
publiceras den 25 oktober 2022. 

En kapitalmarknadsdag kommer att hållas i Stockholm 
den 29 november 2022. 

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet och boksluts-
kommunikén för hela 2022 kommer att publiceras den 2 
februari 2023. 

 

Uttalanden om framtiden 
Den här rapporten innehåller uttalanden om framtiden. 
Sådana uttalanden är förknippade med risker och osäkerhet. 
Den faktiska utvecklingen och resultaten kan avvika betydligt 
från de förväntningar vi ger uttryck för här, på grund av olika 
faktorer som till stor del ligger utanför AAK AB:s (publ.) 
kontroll. 

Giltig lydelse 
Denna rapport ges även ut på engelska. Den svenska texten 
är giltig för alla syften. Om det skiljer mellan språkversionerna 
gäller den svenska lydelsen. 

Kontaktperson, Investor Relations: 
Johan Holmqvist 
Tillförordnad Head of IR and Corporate Communications 
Mobil: 0708 37 66 77 
E-post: johan.holmqvist@aak.com   

http://www.aak.com/
http://www.aak.com/
mailto:johan.holmqvist@aak.com
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Everything 
 

we do  
is about 
 Making Better Happen™ 

AAK är specialiserat på växtbaserade oljor som är 
värdehöjande ingredienser i en rad populära konsument-
produkter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare 
och mer hållbara. Med våra oljor kan produkternas 
sensoriska egenskaper förbättras, till exempel genom att 
göra konsistensen i premiumchoklad mjukare, växt-
baserade burgare saftigare eller smördeg med lågt 
fettinnehåll frasigare.  

Genom att ersätta ingredienser med AAK:s växtbaserade 
alternativ kan våra kunder även optimera och 
effektivisera sin produktion. Med värdehöjande produkt-
lösningar hjälper vi våra kunder att lyckas bättre. 

AAK:s viktigaste erbjudande är kundgemensam 
produktutveckling samt vår önskan att förstå innebörden 
av ”bättre” för varje enskild kund. Med våra flexibla 
produktionsanläggningar och omfattande expert-
kunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till 
en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, 
mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, 
foodservice och kroppsvård.  

Våra 4.000 anställda samarbetar tätt med våra kunder 
via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter 
med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. 

AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-
börsen i Stockholm och har strävat efter ständig 
förbättring i mer än 150 år. 

Läs mer på 
www.aak.com 

Eller mejla till 
info@aak.com 
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