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ÅRET I KORTHET
AXEL JOHNSON AB
Axel Johnson koncernen är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen som
bygger och utvecklar lönsamma verksamheter inom handel och handelsrelaterade
tjänster på den europeiska marknaden, med tyngdpunkt i Norden.

OMSÄTTNING

FÖRVÄRV

Axel Johnson koncernens konsoliderade omsättning
ökade under året med 34 procent till 18 467 mkr
(13 820). Delägda Axfood ökade sin omsättning med
2,6 procent till 28 808 mkr (28 086). Axfoods egenägda detaljhandel ökade sin omsättning med 4 procent.
Delägda Mekonomen ökade sin omsättning med
5 procent till 2 450 mkr (2 333).

Under året förvärvades 29 procent av aktierna i börsnoterade Mekonomen. De resterande aktierna i
Svensk BevakningsTjänst förvärvades, och företaget
blev ett helägt dotterbolag till Axel Johnson AB.
Novax förvärvade ytterligare 25 procent av aktierna
i Filippa K och ökade därmed ägandet till 53 procent.
Axel Johnson International förvärvade under året
Erling Haug i Norge.

RESULTAT

Rörelseresultatet uppgick till 1 088 mkr (738), en
ökning med 47 procent. Resultatet efter finansnetto
blev 1 087 mkr (826), en ökning med 32 procent.

FINANSIELL STÄLLNING

Axel Johnson koncernens finansiella ställning förstärktes ytterligare. Det egna kapitalet ökade till
4 721 mkr (4 461). De likvida medlen uppgick vid
årsskiftet till 1 054 mkr (1 468).

Flerårsöversikt
Belopp i mkr

2006

2005

2004

2003

2002

18 467

13 820

9 115

8 874

8 640

Resultat efter finansnetto

1 087

826

883

742

661

i % av nettoomsättning

5,9

6,0

9,7

8,4

7,7

Nettoomsättning

Balansomslutning

8 795

8 473

5 279

4 410

3 885

Sysselsatt kapital

5 474

5 601

3 655

3 033

2 513

Räntabilitet (%)

20,4

18,9

26,7

27,2

27,3

Eget kapital

4 721

4 461

3 517

2 893

2 365

Soliditet (%)

61

54

53

67

66

Nettoskuldsättningsgrad (ggr)

0

0

0

0

0

Kassaflöde efter investeringar

316

286

128

478

238

7 222

5 301

4 042

3 810

3 758

Genomsnittligt antal årsanställda

Definitioner
Sysselsatt kapital • Totalt kapital efter avdrag för kortfristiga räntefria rörelseskulder och latent skatt. Räntabilitet • Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus kostnadsränta i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet • Eget kapital och minoritetsintresse i relation till
totalt kapital. Nettoskuldsättningsgrad • Räntebärande lån minus likvida medel i relation till eget kapital.
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RÄKNA STJÄRNORNA
Boken »Lille Prinsen« skrevs av fransmannen Antoine de
Saint-Exupéry och kom ut 1943 i New York. Samma år
som jag föddes. Samma plats. Den har lästs för miljontals
barn på åttio olika språk. Den är en hyllning till de humanistiska värdena, till människorna och deras osjälviska relationer och till andlighet i en tid som präglades av krig och
rädsla.
Den Lille Prinsen gör en förundrad vandring bland asteroider för att skaffa sig kunskap. På en av planeterna möter
han affärsmannen, som är helt sysselsatt med att räkna
stjärnorna.
– Och vad gör Du med dem? frågar Lille Prinsen.
– Jag förvaltar dem. Jag räknar dem och räknar dem,
sade affärsmannen. Det är svårt. Men jag tar min uppgift på
allvar!
Lille Prinsen kände sig ännu inte riktigt övertygad.
– Om jag äger en sidenhalsduk, kan jag fästa den om
halsen och bära den med mig. Om jag har en blomma, kan
jag plocka den och bära den med mig. Men Du kan inte
plocka ned stjärnorna!
– Nej, men jag kan sätta in dem på banken.
– Vad menas med det?
– Jo, jag skriver upp på en papperslapp hur många stjärnor jag äger. Och sedan låser jag in papperet i en låda.
– Är det allt?
– Det räcker väl!
Så lustigt, tänkte Lille Prinsen. Det är riktigt poetiskt.
Men inte är det någon mening med det.
Efter mina första år i New York lämnade vi världsstaden
och återvände till Sverige och ett Europa under uppbyggnad
efter kriget. Min far trädde in i Axel Johnson Gruppen,
som tredje generationen familjeföretagare. Familjens liv
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präglades snart av affärernas värld. Och många gånger
under åren kom jag att tänka på meningen med företagande, dess drivkrafter och utveckling.
Sedan jag tog över familjeförtaget för snart 30 år sedan
har det om och om igen ändrat skepnad, kulör, kvalitet,
lönsamhet. Affärsverksamheten har varit i ständig rörelse,
den har svällt och krympt, varit explosiv och stillsam, introvert och sedan utåtriktad. Sådan är företagandets karaktär.
Men underliggande, pockande har den inre meningen med
att driva företag alltid varit klar för mig.
Jag förlorade min gamle mentor Curt Nicolin, industrinestorn, under 2006. För många år sedan gjorde han tydligt
för mig, då ung och ny i företagsvärlden, att meningen med
att driva affärer inte i första hand var pengarna man räknade utan i stället de varor och tjänster som man sålde till
kunderna och som skapade värde för dem. Pengarna, vinsten, var endast en naturlig konsekvens, sade han.
Och denna filosofi har följt mig i min syn på företaget.
Handel har de senaste 25 åren varit Axel Johnson Gruppens
signum. Och handelsföretaget med sina miljoner dagliga,
vardagliga möten med kunder är kanske en av samhällets
allra största förändringskrafter. Som sådan också med ett
uppfordrande ansvar att stå för goda ting som kvalitet,
miljö, nytänkande, skönhet, effektivitet, tillförlitlighet,
inspiration och en stor portion kaxighet. Att klara detta
ställer stora krav på oss som ägare, att vara lyhörda för skiften
i omvärlden och ha snabb reaktionsförmåga utan att släppa
blicken från det envisa, långsiktiga byggandet. För alla våra
medarbetare höjs förväntningarna på fokus, förändringsvilja och glädje i varje dags möten med kunderna.
I år har vi valt vardagen som tema i vårt galleri. Fotografen
Jörgen Hildebrandt har följt några av våra medarbetare och

kunder på vardagsresor. Grönsaksleverantören från skånsk
mylla, kunden på resa mot Spanien eller i lördagsnatten i
Stockholm, kreativt arbete i ensam koncentration eller den
glada hobbypassionen. Han skildrar utan ord hur våra
verksamheter griper in, påverkar, förändrar människors
vardag. Handelsföretagets mening. Det påtagliga. Det konkreta. Det nära, begripliga. Just det som Lille Prinsen
efterlyste under sin sökarvandring.

Stockholm i februari 2007

Antonia Ax:son Johnson
ÄGARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE
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REKORDRESULTAT – I VARDAGEN
Varje människa är en ö, säger poeten. Men vi vet att
ingen människa kan vara en ö. Detsamma gäller om ett
företag. Företaget är en organisk del av det samhälle, där
det verkar, är beroende av det och påverkar det. Det intrikata samspelet mellan företag, samhälle och människa är
svårt att överblicka. Därför söker vi gärna efter förenklade
förklaringsmodeller, som kan hjälpa oss att förstå och att
i handling föregripa. Så föds trender i media, i näringslivet
och på många andra områden.
Årsredovisningen för Axel Johnson koncernen har
i år temat ”vardag”. Detta tema vill understryka att vi
i våra affärsverksamheter försöker undvika de svepande
trendstyrda åtgärderna utan istället – och det är familjeföretagets konkurrensfördel – koncentrerar oss på att dag
för dag driva och utveckla våra Axel Johnson företag så
att vi uthålligt kan motsvara våra kunders önskemål och
prestera goda ekonomiska resultat.
Året 2006 präglades av goda yttre förutsättningar.
Den ekonomiska tillväxten i Sverige blev oväntat god och
även på övriga marknader, där vi är verksamma, var förhållandena gynnsamma. Vi kunde alltså skörda frukterna
av de satsningar vi gjorde under de svagare inledande
åren av 2000-talet. Men även 2006 blev ett år präglat av
expansion och förändring. Nya företagsförvärv, bättre
kunderbjudanden, fler varuhus och butiker och fortsatta
investeringar i vår infrastruktur gav under året ett gott
utfall med fler kunder och lönsam tillväxt i våra bolag.
Samtliga koncernbolag nådde sina bästa resultat
någonsin. Axfood fortsatte att förbättra sin lönsamhet.
Tillväxten i jämförbara butiker har lämnat mer att önska,
men Willys har befäst sin ledande ställning på lågprismarknaden, och utvecklingen inom Hemköp går i rätt riktning. Åhléns omsättning steg under året med 10 procent.
Ett nytt varuhus och 22 nya butiker öppnades i Sverige
och Norge. Servera skördade fortsatta framgångar på den
privata restaurangmarknaden. Bolaget lyckades öka sin
omsättning med 17 procent i en marknad med svag tillväxt.
Samtliga affärsområden inom Axel Johnson International
hade ett framgångsrikt år med stigande försäljning och
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goda resultat. Novax fortsatte att söka och identifiera
intressanta investeringsmöjligheter. Novax lämnade över
ansvaret för Svensk BevakningsTjänst, som blev ett helägt
dotterbolag inom Axel Johnson koncernen.
Under året har vi fortsatt att investera i våra koncernbolag samtidigt som vi genomfört en rad förvärv. Vi investerade över en miljard i förvärv och nästan lika mycket i
existerande verksamheter. Nya större medlemmar i vår
företagsfamilj under året är Mekonomen (29 procent)
och Erling Haug. De förvärvade företagen har en sammanlagd årsomsättning om drygt tre miljarder kronor
och sysselsätter cirka 1 500 personer.
Vår koncern omsätter nu nära 50 miljarder i hel- och
delägda verksamheter och vi har cirka 17 000 anställda.
Detta gör oss till en av Sveriges största arbetsgivare.
Svenskens vardag är vår arbetsplats. Våra medarbetare
möter varje dag över en miljon kunder – en stor utmaning
och ett ansvar. I en allt mer internationaliserad marknad
där tillverkningsindustrin lätt kan flytta arbetstillfällen
mellan länder spelar den inhemska handels- och tjänstesektorn en allt viktigare roll för Sveriges ekonomi, framtid
och tillväxt. Med fast förankring i familjeföretagandet
kommer vi att fortsätta vårt enträgna arbete – var dag –
med att behålla och förstärka våra koncernbolags ledande
marknadspositioner. Det finns bara en väg att nå dit – vi
sätter kunden främst, har stor tillit till våra medarbetares
kunskap och förmåga och är beredda att fortsätta investera
i våra existerande och nya verksamheter.
Vi vet att vår omvärld kommer att fortsätta att förändras under 2007, konkurrensen kommer inte att avta och
förväntningarna från våra kunder ökar. Förändring och
höjda krav är våra drivkrafter. Det som inte kommer att
förändras är vår önskan att lyckas i våra affärer även 2007.
Ett år läggs nu till handlingarna, resultat- och omsättningssiffror nollställs. Varje dag är en ny utmaning
och får aldrig bli vardag i mötet med våra kunder – även
om vi är en del av våra kunders vardag. Vi har under några
år blivit bortskämda med goda prestationer och gynnsamma marknader. Under 2007 kommer vi att fortsätta
att bygga och utveckla våra verksamheter. När jag skriver

dessa rader har vi redan under det nya året
mött över 50 miljoner kunder, förvärvat
ytterligare fyra nya verksamheter inom Axel
Johnson International, Kicks har öppnat sin
första butik i Finland och Åhléns ligger i
startgroparna att lansera ett nytt detaljhandelskoncept. Det kommer att bli ännu ett
spännande år!
Ett varmt tack till alla kunder som givit
oss sitt förtroende under 2006. Vi kommer
att göra vårt yttersta för att överträffa era
förväntningar även under 2007 oavsett om
Du handlar vårmode på Åhléns, veckohandlar
mat på Willys, är en restaurangägare som
beställer råvaror till dagens lunch hos Servera,
ringer ett av tusen dagliga samtal till BevakningsTjänsts larmcentral, är en entreprenör
som kommer med sitt livsverk till Novax,
driver en processindustri som får stöd av
AxFlows servicetekniker eller äger en bilverkstad i Östersund som får över-nattenleverans av reservdelar från Mekonomen.
Sist – men definitivt inte minst – ett stort
tack till alla medarbetare inom Axel Johnsonkoncernen för ert stora engagemang och för
goda insatser under året!
Stockholm i februari 2007

Göran Ennerfelt
VD OCH KONCERNCHEF
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AXEL JOHNSON AB

Axel Johnson AB:s affärsidé är att bygga och utveckla lönsamma verksamheter inom detaljhandel, handel
business-to-business och handelsrelaterade tjänster, för att både företag och människor ska växa. Europa,
med tyngdpunkt på Norden och Östersjöområdet, är Axel Johnson AB:s marknad.

Axel Johnson AB är ett familjeföretag med ursprung i
handelsbolaget A. Johnson & Co, som grundades 1873.
Nuvarande struktur och verksamhet är resultatet av långsiktiga investeringar, tillväxt och omstruktureringar som
inleddes i slutet av 1980-talet, då Axel Johnson var ett
traditionellt handelsföretag med en industriell inriktning.
Idag inriktar sig Axel Johnson AB på handel och
handelsrelaterade tjänster på den europeiska marknaden
med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består av
Axel Johnson International, Novax, Servera, Svensk
BevakningsTjänst och Åhlénsgruppen samt delägda
börsnoterade Axfood och Mekonomen.
I egenskap av en långsiktig och aktiv ägare med en
lång historia inom handel ställer Axel Johnson tydliga
operationella krav på företagen och dess ledningar.
Koncernens verksamhet är starkt decentraliserad, vilket
medför stor frihet för medarbetarna men kräver också
ett stort ansvarstagande. Dotterbolagen ansvarar för sin
egen resultatutveckling och kapitalbindning.
Vid förvärv läggs stor vikt på bolagens långsiktiga lönsamhet och deras expansionsmöjligheter. Axel Johnson
strävar alltid efter en tydlig ägarposition för att aktivt
kunna påverka och utveckla verksamheten. Därigenom
kan bolagen tillföras värdefulla nätverk med ingående
kunskaper inom näringsliv och handel tillsammans med
god finansiell kompetens och en internationell utblick.
Genom att ständigt söka nya idéer och omsätta dem till
attraktiva erbjudanden för våra kunder kan Axel Johnson
medverka till att skapa balans mellan långsiktiga och
kortsiktiga perspektiv.
Genom sina verksamheter är Axel Johnson en naturlig del av de nordiska konsumenternas vardag. Varuhusen
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och butikerna inom Åhlénsgruppen har cirka 250 000
besökare varje dag och Axfood erbjuder, via sitt nätverk
av cirka 400 butiker, matvaror till stora delar av Sveriges
befolkning. Servera möter sina konsumenter som livsmedelsgrossist till restauranger, snabbmatställen, personalmatsalar och skolor över hela Sverige. Många bilister har
delar från Mekonomen i sitt fordon, köpta över disk eller
via sin bilverkstad. Novax investeringar i olika företag innebär ytterligare dagliga konsumentkontakter och utan
att många ägnar det en tanke, så svarar Svensk BevakningsTjänst för tiotusentals människors trygget och säkerhet
varje dag. Bolagen inom Axel Johnson International
möter sina kunder via företag och distributörer inom
produktgrupper som lastsäkringsutrustning, avancerade
pumpsystem, industrikomponenter, utrustning och tjänster för bildbehandling, mobiltelefoner och data- och telekommunikation.
Varje dag, året runt, kommer mer än en miljon kunder i kontakt med medarbetare från företagen inom Axel
Johnson och de varor och tjänster som företagen erbjuder.
Det är inte bara en stor utmaning utan också ett stort
ansvar. Därför pågår ett ständigt arbete med etik, kvalitet,
miljö och hälsa som är inriktat på att skapa goda företag
och ge konsumenten möjlighet att fatta självständiga beslut
grundade på korrekt information. Omsorg om människor,
relationer och resurser är en förutsättning för att kunna
skapa mer engagerade och nöjda kunder, leverantörer
och medarbetare och därmed bättre företag.
Visionen är att driva och leda utvecklingen inom handel. Genom sina verksamheter vill Axel Johnson AB vara
en positiv förändringskraft i de samhällen de är en del av.

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL

AXFOOD

Handel och distribution av industri- och
konsumentprodukter i Europa

Ett av Nordens största börsnoterade
bolag inom dagligvaruhandeln
Ägarandel ca 45 procent

AxCom

AxFlow

AxImage

AxIndustries

Hemköp

Willys

Dagab

Axfood Närlivs

Forankra

MEKONOMEN
NOVAX
Skandinaviens ledande bildelskedja, noterad på
Stockholmsbörsen
Ägarandel 29 procent

Mekonomen Grossist

Mekonomen Norge

Utvecklar och investerar i tillväxtföretag

Designtorget

Filippa K

100 procent

53 procent

Mekonomen Sverige

Mekonomen Danmark

Murlyn Music Group

WESC

41 procent

25 procent

ÅHLÉNSGRUPPEN
SERVERA
Ett av Sveriges ledande detaljhandelsföretag
med varuhus och specialbutiker inom Skönhet,
Hem, Mode och Media

Ledande grossist och specialist inom
restaurang och storkök

Servera R&S

Grönsakshallen
Sorunda

Åhléns

Kicks

Fällmans kött

Matsäljarna Väst

Lagerhaus

Åhléns Norge

Åhléns Far East

Bunkra.se

SVENSK BEVAKNINGSTJÄNST
Erbjuder totala säkerhetslösningar för såväl
företag som privatpersoner
www.axeljohnson.se
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Axel Johnson
International
Axel Johnson International består av fem affärsområden. Verksamheten är specialiserad
på handel och distribution av industri- och konsumentprodukter i Europa.
FÖRETAGEN INOM AXEL JOHNSON INTERNATIONAL ska vara ledande
på sina marknader. Affärsidén är att fylla tomrummet
mellan leverantörer och kunder genom att tillföra produktbredd, kompetens, lokal närhet och tekniskt kvalificerade lösningar. Verksamheten omfattar lastsäkringsoch lyftutrustning, avancerade pumpsystem för processindustrin, utrustning och tjänster för bildbehandling, industrikomponenter samt telekomprodukter.
Kunderna är företag inom industri- och tjänstebranscherna. Leverantörerna utgörs av tillverkare av erkända
varumärken i Nordamerika, Fjärran Östern och Europa.
Koncernen har en decentraliserad organisation med
resultatansvar på bolagsnivå.
Axel Johnson International prioriterar i första hand
organisk tillväxt men har även en aktiv förvärvsstrategi
där man vill vara ett naturligt val för entreprenörer som
söker en partner. Koncernen vänder sig i första hand till
mindre och medelstora familjeföretag. Strategin syftar till
att attrahera och behålla entreprenörer som långsiktigt
vill utveckla sin verksamhet genom Axel Johnson Internationals plattform.
Verksamheten är indelad i följande affärsområden:
AXCOM är den ledande distributören av telekom- och minnesprodukter samt navigationsutrustning i Sverige. Via
fackhandlare, butikskedjor, systemintegratörer och operatörer marknadsförs ett brett sortiment under konceptet
”One Stop Shopping” – att genom en kontakt få tillgång
till marknadens bredaste produktsortiment.
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AXFLOW , med verksamhet i tjugo europeiska länder, är
specialiserade på flödeshantering och representerar flera
världsledande tillverkare av pumpar med tillhörande
utrustning. AxFlow erbjuder sina kunder totallösningar
genom att kombinera applikations- och processexpertis
med sitt breda utbud av marknadsledande produkter av
hög kvalitet.

är generalagent för japanska Fujifilm Corporation i
Sverige och Norge. Företaget är marknadsledande i dessa
länder när det gäller förbrukningsmaterial för foto och
störst i Sverige på utrustning och material för den grafiska
branschen. En mindre verksamhetsgren i de två länderna
är medicinteknisk utrustning.

AXIMAGE

är en grupp handelsföretag som utvecklar och
säljer såväl komponenter och system som kundanpassade
lösningar till industrin i de nordiska och baltiska länderna.
Verksamheten är fokuserad på komponenter till tunga
fordon samt kullager och transmission.
AXINDUSTRIES

FORANKRA , med dotterbolag i fjorton europeiska länder, är
en ledande leverantör av lastsäkrings- och lyftutrustning.
Bland kunderna finns rederier, transportföretag samt
företag inom offshore och verkstadsindustrin som förses
med utrustning och service för att säkra och lyfta laster.

www.axinter.se

EXPANSION OCH FÖRVÄRV
• Omsättningen ökade från 5 609 mkr till 6 743 mkr,
en tillväxt om 20 procent.

OMSÄTTNING

NYCKELTAL
RESULTAT • Resultatet efter finansnetto uppgick till 232 mkr (163)
en ökning med 42 procent. Samtliga affärsområden har haft en
tillfredsställande utveckling och lönsamhet.

Mkr

2006

2005

Omsättning exkl moms

6 743

5 609

Resultat efter finansnetto

• Efterfrågan på koncernens produkter har varit stark.
Året har i övrigt präglats av ett antal viktiga förvärv.

232

163

1 655

1 429

UNDER ÅRET

Genomsnittligt antal årsanställda

Forankra har förvärvat Erling Haug i Norge med en årsomsättning
om cirka 250 mkr. Bolagen riktar sig bland annat till marknaderna
för ”off-shore” och marin. Vidare har förvärvsavtal tecknats avseende ACK ”Ancra” i Frankrike (årsomsättning 110 mkr) och Ancra
España (årsomsättning 40 mkr).
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
AxFlow har renodlat sin affärsprocess och samtliga dotterföretag
har ett gemensamt ekonomisystem. För närvarande utreds förutsättningarna för en övergripande logistiklösning. För att stärka varumärket lanserades under året en ny kommunikationsplattform –
fluidity.nonstop, vilken syftar till att föra fram gruppens vision,
värderingar och kunnande inom flödeshantering till kunder och
anställda.
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AxIndustries har vid årsskiftet 2006/2007 förvärvat Trailereffekter
Sverige, som är verksamt inom lastvagnskomponenter, med en
omsättning om cirka 130 mkr. Vidare har förvärvsavtal tecknats
gällande Sverull i Sverige, verksamt inom eftermarknaden för kullager och transmissioner med en årsomsättning om cirka 120 mkr.
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AxImage har nått framgångar inom produktområdet grafiska produkter som redovisar volymförbättringar av framförallt förbrukningsmaterial. Inom området fotoprodukter redovisas volymökningar
av fotografiskt papper som används vid produktion av digitala
bilder. Framgångar har även noterats för den nya generationen av
digitala kameror från Fuji, med Finepix F30 som en av de mest
populära amatörkamerorna.
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Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto

FÖRSÄLJNING PER AFFÄRSOMRÅDE 2006
AxCom har etablerat sin verksamhet i Danmark och Norge med
bland annat en inriktning på minneskort och telefonväxlar.
Omsättning och resultateffekt av ovanstående förvärv och etableringar har under 2006 varit begränsade.
MARKNADSLÄGET • I skiftet 2006/2007 råder gynnsamma omvärldsfaktorer på samtliga marknader där Axel Johnson International
koncernens bolag verkar. Efterfrågan av industriprodukter i Europa
beräknas kvarstå på en hög nivå under första halvåret 2007. Bolagen inom koncernen står, genom gjorda förvärv och fokus på sina
kärnverksamheter, redo att stärka sina goda marknadspositioner.

• Under året kommer samtliga affärsområden att
fokusera på organisk tillväxt och konsolidering av de förvärvade
verksamheterna.

Forankra 21%

AxCom 40%

AxIndustries 13%

INFÖR 2007

AxImage 10%
AxFlow 16%
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Axfood
Axfood bedriver detaljhandel med dagligvaror genom de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys
hemma samt partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood har också avtal med över 500 handlarägda
butiker, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Axel Johnson
AB äger cirka 45 procent av aktierna i Axfood.
VARJE VECKA besöker omkring fem miljoner kunder butikerna inom Hemköp, Willys och Willys hemma. De möts
av en miljö där affärsidén är att skapa, utveckla och driva
framgångsrika matbutikskedjor, helägda eller i franchiseform. Axfood är en utmanare på den nordiska dagligvarumarknaden genom tydliga och unika kunderbjudanden,
och har drygt 15 procents marknadsandel i Sverige.
Willys, Sveriges största rikstäckande lågpriskedja med
105 helägda butiker, har ett koncept för den som söker
landets billigaste matkasse. Kedjans priser har till och
med blivit en norm för marknaden. Willys hemma är en
närbutikskedja med 43 butiker som finns där människor
bor och som erbjuder något så unikt som både låga priser
och ett stort sortiment med fokus på de mindre hushållen. För Hemköpskedjans 158 butiker (inkl franchise) har
hälsa, matglädje och kvalitet alltid varit viktigt. Kunderna
är ofta nyfikna och matintresserade, varför ett brett och
spännande sortiment är en självklarhet på Hemköp.
Partihandeln Dagab svarar för en effektiv varuförsörjning till Axfoods kedjor och har som mål att vara
Sveriges mest effektiva grossist. Dagabs kunder består till
största delen av butikskedjorna inom Axfoodkoncernen.
Axfood Närlivs bedriver partihandel främst till mindre
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restauranger, storkök, butiker, oljebolag och annan typ
av servicehandel. Samtidigt arbetar Axfood Närlivs med
koncept- och profilutveckling för bland andra de fristående butiksprofilerna Tempo, Handlar’n och Direkten.
Axfood är bäst i Sverige på egna märkesvaror. Drygt
2 100 egna artiklar står för 20 procent av omsättningen.
Sortimentet anpassas ständigt efter kundernas önskemål.
De egna märkesvarorna är en lönsam satsning som skapar
mervärde i form av lägre pris för kunden och bättre lönsamhet för butiken. För att möta efterfrågan från olika
etniska grupper har ett brett sortiment med välkända
originalprodukter och varumärken från bland annat
Balkan och Mellanöstern tagits fram och omfattar cirka
150 artiklar.
Den goda utvecklingen inom Axfood bygger på en
kombination av centralisering och decentralisering.
Centralt ligger fördelar i bland annat samordnade inköp
av de egna märkesvarorna, övriga sortimentet samt datastöd. De olika butikskedjorna svarar för marknadsföring
och butiksdrift. Lokalt är det butikschefen med sina medarbetare som har ansvar för att kunden upplever butiken
som attraktiv med ett professionellt bemötande och välfyllda hyllor.

www.axfood.se

REKORDRESULTAT
• Axfoods konsoliderade omsättning för 2006 uppgick till 28 808 mkr (28 086), en ökning med 2,6 procent.
Omsättningen i egenägd handel steg med 4 procent medan
jämförbara butiker ökade med 1 procent.

OMSÄTTNING

NYCKELTAL
2006

2005

28 808

28 086

Resultat efter finansnetto

1 183

1 026

Genomsnittligt antal årsanställda

7 007

7 922

Mkr
Omsättning exkl moms

RESULTAT • Rörelseresultatet uppgick till 1 204 mkr 2006 jämfört
med 1 040 mkr under 2005. Resultatet efter finansnetto uppgick
till 1 183 mkr (1 026) och vinsten per aktie var 16,03 kr (13,37).

FINANSIELL STÄLLNING • Den finansiella nettoställningen var vid årets
slut negativ och uppgick till -61 mkr (225).

UNDER ÅRET • 2006 presterade Axfood det bästa resultatet i koncernens historia. Lågprishandeln har etablerat sig starkt i Sverige
och Axfood har fortsatt expansionen genom Willys, som öppnade
fem nya butiker och nyöppnade ytterligare fyra efter ombyggnad
till Super-Willys. Willys är marknadsledande på den svenska
lågprismarknaden.
Hemköpskedjan har under året ökat samverkan mellan de
helägda och handlarägda butikerna, vilket förbättrat verksamheten i stort. Hemköps kunder efterfrågar ett brett urval med hög
kvalité och god service till konkurrenskraftiga priser. Både Hemköps och Willys kunder har under året ökat sina respektive snittköp.
Axfood Närlivs och Snabbgross har under året utökat och förbättrat sina kunderbjudanden och Dagab har successivt omvandlats till en logistikpartner för Axfoods helägda kedjor och franchise.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
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MARKNADSLÄGET • De senaste årens fokus på matpriserna har mattats
av något, även om det är troligt att marknaden kommer att präglas
av prisaktiviteter även kommande år. Tillväxten sker i första hand
inom stormarknader och lågprissegmentet, men kunderna har
gått från att handla all mat på en plats till att sprida sina inköp.
Mest tydligt har det varit i storstäderna, där vardagsmaten oftast
handlas billigt i lågprisbutikerna, medan helgmaten handlas i
traditionella matbutiker i stadskärnorna.
Den traditionella livsmedelshandeln utgör fortfarande hälften
av den totala marknadsomsättningen. Fortfarande präglas den
svenska matmarknaden av överetablering.

• Axfoods fokusområden är fortsatt lönsam tillväxt
med inriktning på att växa organiskt. Antalet nya butiksetableringar kommer att mattas av och istället sker en satsning på ökad
försäljning i de befintliga butikerna. Erbjudandet till kunderna
kommer att förstärkas och utvecklas ytterligare, inte minst inom
frukt och grönt där Axfoods butiker under året kommer att få
varor från en och samma leverantör. Färskvaror, specialvaror och
en fortsatt utveckling av egna märkesvaror är andra fokusområden
för Axfoods kedjor. Arbetet med att utveckla en effektivare drift
genom att integrera parti- och detaljhandel inleddes under 2006
och fortsätter under 2007. Axfood arbetar löpande med att
utveckla och bibehålla en platt och effektiv organisation med
låga stabs- och administrationskostnader.
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Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto

MARKNADSANDELAR
STÖRSTA KONKURRENTER I SVERIGE 2006
Netto1,5%

INFÖR 2007

Axfood 15,4%
Lidl 2,7%

Bergendahls 8,4%

Coop 24,5%

ICA 47,5%
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Mekonomen
Med 782 anslutna bilverkstäder och 193 butiker i Sverige, Norge och Danmark är Mekonomen den ledande
bildelskedjan i Skandinavien. Mekonomen erbjuder alla märkesoberoende bilverkstäder och enskilda bilägare
ett komplett sortiment av reservdelar, däck, verktyg och tillbehör till majoriteten av marknadens bilmodeller.
blev huvudägare i Mekonomen under
2006 genom att förvärva 29 procent av aktiekapitalet.
Mekonomenkedjans största kunder är Nordens olika
bilverkstäder, såväl märkesoberoende som märkesverkstäder. Samtidigt har Mekonomen Bilverkstad blivit ett
framgångsrikt koncept med omkring 782 anslutna
verkstäder i Skandinavien som marknadsförs under
Mekonomens varumärke. Företagets utbud är även tillgängligt för den privata bilägaren och i dagsläget finns
193 Mekonomenbutiker.
Bilindustrin har i allt större utsträckning utvecklats
till sammansättningsfabriker som bygger bilar med färdiga komponenter och kompletta funktioner. Av en bil
är cirka 80 procent komponenter som bilindustrin köper
från olika bildelstillverkare. Nya EU-regler för konkurrens i bilbranschen har stärkt Mekonomens konkurrenskraft och möjlighet att erbjuda både originalreservdelar
och en hög leveransgrad till ett attraktivt pris.
Mekonomen har en helintegrerad logistikkedja med
både grossist- och detaljiströrelse vilket ger stora fördelar.
AXEL JOHNSON AB
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Kvalitet, trygghet och leveranssäkerhet är viktiga hörnstenar för kunderna, liksom professionell och personlig
service. Målet är att kunderna ska finna ett komplett
sortiment till bilar av olika märken och årsmodeller hos
en och samma leverantör. Detta är ett starkt skäl till
Mekonomens framgång hos såväl verkstäder som privatpersoner.
Konceptet Mekonomen Bilverkstad och dess utveckling är av stor betydelse för Mekonomens positionering
på marknaden. För att lyfta och kvalitetssäkra Mekonomen
Bilverkstad, som ett pålitligt alternativ på den svenska
marknaden, har nya konceptavtal utarbetats. De nya avtalen ställer högre krav på verkstaden vad gäller kvalitet,
inköp och miljö. Kvalitetssäkringen medför att Mekonomen under 2007 kommer att positionera Mekonomen
Bilverkstad som ett trovärdigt alternativ till märkesverkstäder.
Mekonomens övergripande mål är att koncernen ska
utvecklas med fortsatt god lönsamhet och därmed skapa
värdetillväxt för aktieägarna.

www.mekonomen.se

AVREGLERING AV MARKNADEN
OMSÄTTNING • Omsättningen ökade från 2 333 mkr till 2 450
mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 5 procent.

NYCKELTAL
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 198 mkr (162).
Samtliga marknader har haft en förbättrad lönsamhet.
RESULTAT

UNDER ÅRET • 2006 blev ett gott resultatår till följd av den ökade
stabiliteten och den höjda aktivitetsnivån under det andra halvåret.
Antalet nya butiker fortsätter att öka i Norge medan det totala
nytillskottet av butiker är lägre än tidigare år. Antalet butiker
uppgår idag till 193.
Under 2006 slutfördes uppstramningen av konceptet Mekonomen
Bilverkstad, vilket inneburit att Mekonomen besitter en starkare
bas för det fortsatta arbetet med koncept- och kvalitetsutveckling.
Sortimentet förbättrades kontinuerligt under året och antalet
lagerlagda produkter är nu uppe i 56 000. Mekonomens satsning
på däck har fortsatt och företaget är nu en etablerad leverantör
av däck till verkstäder och bilägare på samtliga marknader.
Under slutet av 2006 slutfördes de nödvändiga anpassningarna av IT-systemen för att kunna förse den danska marknaden
med en konkurrenskraftig reservdelskatalog.

Mkr

2006

2005

Omsättning exkl moms

2 450

2 333

Resultat efter finansnetto
Genomsnittligt antal årsanställda

198

162

1 256

1 244

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
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• Den totala marknaden för Mekonomens produktsortiment har varit stabil under året och företagets marknadsandelar
har utvecklats positivt på samtliga marknader. I Danmark ligger
marknadsandelen kvar på 2005 års nivå till följd av konsolideringen av den danska verksamheten.

2 000

MARKNADSLÄGET

INFÖR 2007 • Under 2007 planeras en mer offensiv marknadsbearbetning i Danmark samt ett antal nyetableringar i Norge. På
den svenska marknaden förväntas Mekonomen utvecklas positivt
till följd av den nya positioneringen av Mekonomen Bilverkstad,
vilken kommer att stödjas av ett omfattande marknadsprogram.

100

1 000
50

0

0
04

05

06

Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto

OMSÄTTNING, FÖRDELNING PER
GEOGRAFISK MARKNAD 2006

Danmark 28%

Sverige 50%

Norge 22%
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Novax
Att utveckla, utmana och tänka i nya banor är ledord för Novax, som investerar i och utvecklar tillväxtföretag.
Investeringsverksamheten fokuseras på företag som har en tydlig tillväxtpotential. Designtorget, Filippa K,
WESC och Murlyn Music Group är för närvarande de företag som har Novax som hel- eller delägare.
AFFÄRSIDÉN är att skapa värdetillväxt genom ett långsiktigt
och aktivt ägande. Investeringsverksamheten fokuseras på
företag som har en tydlig tillväxtpotential, nått en viss
nivå i omsättning, visat prov på lönsam tillväxt och som
representerar nytt tänkande. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för lönsam tillväxt och därigenom
över tiden skapa högsta tänkbara värde i de olika bolagen.

har en aktiv investeringsstrategi och eftersträvar
en tydlig ägarposition. Utifrån den plattformen arbetar
Novax huvudsakligen med strategi, struktur och finansiering och är ett ständigt närvarande bollplank för ledande
befattningshavare i bolagen. Novax agerar både som
majoritets- och minoritetsägare och verkar alltid aktivt i
bolagens styrelser. Utgångspunkten för varje investering
är att vara långsiktig. Någon finansiellt styrd säljstrategi
finns inte vid investeringstillfället.
Novax utvärderar ständigt nya investeringsidéer och
sedan 2001 har i genomsnitt 100 företag årligen utvärderats. Normalt genomför sedan Novax en till två nya investeringar per år. Sedan 2001 har Novax investerat cirka
400 miljoner kr.
NOVAX
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är en detaljhandelskedja, som erbjuder en
kommersiell marknadsplats med unik design, för kunder
och formgivare som värdesätter form, funktion och förnyelse. Det finns 10 Designtorget-butiker i Sverige. Novax
äger 100 procent av bolaget.
DESIGNTORGET

är ett snabbt växande svenskt modevarumärke
med en särpräglad designfilosofi som står för stil, enkelhet
och kvalitet. Filippa K representeras av cirka 500 återförsäljare i Skandinavien, Europa och Nordamerika.
Dessutom drivs ett 15-tal egna butiker i Sverige, Norge,
Holland och Tyskland. Novax äger 53 procent av bolaget.
FILIPPA K

skriver och producera musik för en
internationell marknad. Under de senaste tre åren har
Murlyn haft flera låtar på top-10 listan i USA. Novax
äger 41 procent av bolaget
MURLYN MUSIC GROUP

WESC är ett varumärkesföretag som arbetar med design,
produktion och försäljning av kläder och accessoarer
inom segmentet "streetfashion". Företaget finns idag
representerat i 1 500 butiker i 19 länder och har 16
internationella distributörer. Novax äger 25 procent av
bolaget.

www.novax.se

TILLVÄXT I BEFINTLIGA INNEHAV
RESULTAT ( MODERBOLAGET )

• Resultatet efter finansnetto uppgick till
55 mkr (–4). I årets resultat ingår en reavinst om 60,5 mkr från
försäljningen av Svensk BevakningsTjänst AB och Svenssons i
Lammhult AB. I övrigt ingår utdelningar och räntor från bolagen
samt centrala kostnader för att bedriva verksamheten.
Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 253 mkr (187).

NYCKELTAL

Resultat efter finansnetto
Antal anställda

2006

2005

2004

55

–4

12

4

4

4

UNDER ÅRET • 2006 har präglats av investeringar och tillväxt i befintliga
bolag. I början av året köpte Novax återstående aktier i Svensk
BevakningsTjänst. Novax har som aktiv delägare sedan 1999 varit
med och utvecklat bolaget till att bli det tredje största företaget i
branschen med en omsättning på cirka 433 mkr och 1 400 anställda.
Vid årsskiftet såldes hela bolaget till Axel Johnson AB, där det nu
kommer att utvecklas vidare.

ÖVERSIKT PORTFÖLJEN
Novax förvärvade under året ytterligare 25 procent av PFK Holding
AB (moderbolag till Filippa K AB). Genom investeringen är Novax
största ägare i bolaget med totalt 53 procent.
Novax har under året sålt den 15 procentiga ägarandelen i Svenssons
i Lammhult AB.
Filippa K har en stark organisk tillväxt med god lönsamhet. Under
året har den internationella satsningen förstärkts med fokus på
Tyskland och Beneluxländerna. Ett antal egen- och partnerägda
butiker har också öppnats på dessa marknader.

Omsättning, mkr

Portföljbolag

Ägarandel

Designtorget
Filippa K

Resultat före skatt, mkr

2006

2005

2006

100%

90

72

6

2005
5

53%

322

240

30

26

Murlyn Music

41%

28

30

51

–2

WESC

25%

131

110

–17

1

Siffrorna avser senast avslutade räkenskapsår.

Designtorget med 100 procent av sin verksamhet i Sverige har för
närvarande goda marknadsförutsättningar, vilket också får genomslag i bolagets omsättnings- och resultatutveckling. Under året har
tre nya butiker öppnats.
WESC visar en stark tillväxt, men bolaget har under det senaste
räkenskapsåret haft en negativ resultatutveckling. I januari 2006
tillfördes bolaget via en nyemission expansionskapital av bland
andra Nove Capital Master Fund om totalt cirka 30 mkr.
Murlyn Music Group har under året sålt rättighetskatalogen i Murlyn
Songs till ett amerikanskt rättighetsbolag för cirka 11 MUSD. Verksamheten framöver kommer att gå ut på att försöka bygga upp en
ny katalog av rättigheter.

FÖRDELNING AV INVESTERAT BELOPP 2006

WESC 5%
Designtorget 8%

• Den generella högkonjunkturen med en fortsatt
stark inhemsk konsumtion leder till goda marknadsförutsättningar
för samtliga Novaxbolag under året. I nyinvesteringsverksamheten
har Novax konkurrenter framförallt i det så kallade venturesegmentet, huvudsakligen bland mindre riskkapitalfonder inriktade
på expansionsfinansiering och finansiellt starka privata investerare.
Konkurrensen och aktiviteten har under de senaste åren successivt
ökat inom detta segment av riskkapitalmarknaden. Allt fler aktörer
inom segmentet är idag branschoberoende och en tydlig trend är
att konsumentrelaterade verksamheter och tjänsteföretag är ett allt
vanligare investeringstema.

MARKNADSLÄGET

• Ett väl fungerande investeringsteam och finansiell
kapacitet ger goda förutsättningar att under de närmaste åren öka
investeringarna och vidareutveckla befintliga investeringar med
lönsam tillväxt som nyckelord.

INFÖR 2007

Murlyn 10%

Filippa K 77%
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Servera
Servera är den ledande grossisten på den svenska restaurang- och måltidsmarknaden med närmare
10 000 kunder och 1 100 anställda. Kunderna finns inom både privat och offentlig verksamhet. Det är allt
från restaurangkedjor, skolor, finkrogar och sjukhus till cateringföretag, snabbmatställen och korvkiosker.

SERVERAS AFFÄRSIDÉ är att erbjuda den professionella måltidsmarknaden ett komplett sortiment av varor och tjänster.
Varje dag är Servera delaktig i måltiden för de flesta som
inte lagar sin mat hemma. Genom att vara aktiva affärspartners strävar bolagen inom Servera efter att skapa tid
och trygghet för människorna i köket, så att de kan fokusera på gästerna och den goda maten.
Fördelat på fyra lagerställen, elva säljkontor och fyra
dotterbolag ger Servera sina kunder över hela Sverige en
hög service. I sortimentet finns över 12 000 artiklar inom
allt från livsmedel och drycker, inklusive vin och sprit, till
restaurangutrustning och nonfood-varor. Servera levererar
de varor som beställts redan nästa dag, till alla orter i Sverige och dagligen passerar 1 600 ton varor Serveras lager.
I Servera ingår dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda,
specialist på frukt och grönt, Fällmans Kött, med över 50
år i köttbranschen, Matsäljarna Väst, med en stark ställning på Västkusten, och Bunkra.se som är en marknadsplats på internet.

16

Dagligen sker leveranser till 5 000 restauranger och
storkök. Serveras nyckelord är kvalitet och företaget är
certifierat enligt ISO 9001, vilket säkerställer rutiner för
matsäkerhet, spårbarhet, produktkvalitet, sortimentsbredd
och leveranssäkerhet. Kvalitet gäller även allas vår miljö
och Servera är också miljöcertifierat enligt ISO 14001.
Under 2006 påbörjades en målmedveten satsning för
att sätta fokus på skolmåltiden. En stor marknadsundersökning genomförd av Servera visar att skolmåltiden är
en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska trivas
i skolan. Ambitionen är att påverka beslutsfattarna att
avsätta mer pengar till ökad kvalitet, för att få fler elever
att äta i skolan.
Servera har genom långsiktigt agerande och väl genomarbetade strategier haft en gynnsam utveckling både
i omsättning och resultat. Målet är att ytterligare stärka
den marknadsledande positionen under 2007. Det sker
genom fortsatt hög kompetens, välanpassat sortiment, hög
tillgänglighet och service samt effektiva beställningsrutiner
och en väl fungerande logistik som ger nöjda kunder.

www.servera.se

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT
OMSÄTTNING • Omsättningen 2006 nådde 5 561 mkr (4 746) en
ökning med 17 procent jämfört med 2005. Servera ökade sina
andelar ytterligare på marknaden som i sin helhet ökade med
3–5 procentenheter. 2006 blev Servera den enskilt största
aktören inom såväl privat som offentlig marknad. Satsningen
på fast-food medförde att Servera nu är största aktör även på
denna marknad.

NYCKELTAL
Mkr

2006

2005

Omsättning exkl moms

5 561

4 746

Resultat efter finansnetto
Genomsnittligt antal årsanställda

RESULTAT

119

91

1 230

1 089

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 119 mkr (91).

UNDER ÅRET • Satsningen på ökad kompetens och funktionalitet
inom varje produktslag har medfört kraftiga försäljningsökningar
på befintliga kunder. Försäljningen av färskvaror har ökat med
närmare 30 procent. Investeringar i Grönsakshallen Sorundas
produktionsanläggning har medfört att de nu är ledande inom
skurna grönsaker och fruktsallader. Fortsatta satsningar på vin och
sprit, restaurangutrustning och non-food har gett goda resultat.
Ett uppskattat kaffekoncept lanserades, där Servera är totalleverantör av kaffe, maskiner, service och tillbehör.
En stor satsning har genomförts för att öka försäljningen av
andelen ekologiska varor. Servera har certifierat bönder och slakterier i norra Sverige och har samtidigt köpt hela produktionen.
Bland annat djurhållning och korta transporter har varit ledstjärnor
vid certifieringen av ekologiskt nötkött. Satsningen fortsätter över
hela landet.
Den elektroniska handeln med kunder inom framförallt webbhandel har växt till 1,5 miljarder kronor per år.
Förändringar i Serveras varuflöde har skapat en effektivare
logistik i kombination med ett både bredare och djupare sortiment,
vilket har bidragit till det förbättrade resultatet.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
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MARKNADSLÄGET • Under 2006 har restaurang- och storköksmarknaden utvecklats positivt. Den privata sektorn står för de stora
ökningarna. Det gäller såväl enskilda restauranger som privata
kedjeföretag. Utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta under
2007, dock något svagare än 2006.

INFÖR 2007 • Satsningarna för att bli den kompletta samarbetspartnern för Serveras kunder fortsätter. Specialiseringen inom
varje produktslag kommer att fortsätta. Marknadsbearbetningen
kommer att förbättras. Utveckling av system som stödjer synergier och kostnadseffektiviseringar kommer att intensifieras.
Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att bidra till utvecklingen av skolmåltiden, där en dialog ska föras med politiker och
övriga beslutsfattare. Servera planerar också att engagera sig på
motsvarande sätt för maten inom äldrevården.
Den ekologiska satsningen kommer att fortsätta. Servera kommer
att investera i resurser för att hjälpa den offentliga sektorn att nå
det 25 procentiga målet till år 2010 som våra politiker fastställt.
För Servera är målet 2007 att passera 6 miljarder kronor
i omsättning och samtidigt nå en förbättrad lönsamhet.

03

04

05

06

Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD 2006

Privat marknad 58%
Offentlig marknad 42%
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Svensk
BevakningsTjänst
Under 2006 blev Svensk BevakningsTjänst ett helägt bolag i Axel Johnson koncernen. Företaget bildades 1995
och har sedan dess vuxit till Sveriges tredje största bevakningsföretag med 1 400 anställda och en omsättning
på 433 miljoner. Marknaden omfattar för närvarande södra och mellersta delarna av Sverige.
SVENSK BEVAKNINGSTJÄNST erbjuder sina kunder traditionella
bevakningstjänster men även mer kvalificerade tjänster
som personskydd, brandskydd, rådgivning och utbildning. Larmcentralerna är rikstäckande och finns i Stockholm och Göteborg.
Tillväxten sedan 1995 har skett både genom geografiska nyetableringar och genom förvärv. De senaste fem
åren har tillväxten i genomsnitt varit 32 procent om året.
Som ett led i expansionsstrategin förvärvades under året
Lorenzgruppen med dess dotterbolag Duty Security –
det då femte största bevakningsföretaget i Sverige – samt
Kurts Väktarbolag AB med verksamhet främst i Göteborg och Halmstad. I det senare köpet ingick även Sambandscentralen Europa AB som efter köpet slagits ihop
med Svensk BevakningsTjänsts larmcentral i Göteborg.
Svensk BevakningsTjänst har under året skött säkerheten åt en lång rad betydelsefulla kunder. Några exempel är Sveriges Riksdag, kärnkraftverket Ringhals,
Regeringskansliet, Europaparlamentet i Sverige, Polisen
i Stockholm, Sveriges Television, Posten Sverige, Storstockholms Lokaltrafik, Ericsson och Volvo. En unik
lösning av bevakning och säkerhet skräddarsys för varje
enskild kund.
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Den geografiska marknaden med egen personal finns
primärt i Stockholm, Mälardalen, Östergötland, Halland,
Skåne och Västergötland. I resten av landet arbetar Svensk
BevakningsTjänst med underleverantörer och partners –
en strategi som fungerat mycket väl sedan starten 1995.
Svensk BevakningsTjänst har valt att växa i takt med
en ökad efterfrågan på tjänsterna. Det innebär att företaget
kunnat fokusera på verksamheten och höja effektiviteten
och kvalitetsmedvetenheten. Ambitionen är att vara en
självklar leverantör av säkerhetstjänster för myndigheter och
näringsidkare i sitt geografiska område med uppgiften att
tillgodose kundernas skiftande behov. Den operativa personalen arbetar nära kunderna i väl fungerande team.
Affärsidén är att leverera säkerhet till privat och offentlig verksamhet dygnet runt, landet runt, bättre än någon
annan.
Målet är att fortsätta att vara en ledande leverantör
av bevakningslösningar i Sverige – att leverera tjänster
med hög kvalitet och flexibilitet och med en stor lyhördhet för marknaden. Personalen ska känna motivation och
engagemang i sitt arbete och Svensk BevakningsTjänst ska
uppfattas som en trygg och säker part i säkerhets- och
bevakningsfrågor.

www.bevakningstjanst.com

TILLVÄXT OCH FÖRVÄRV
OMSÄTTNING • Omsättningen år 2006 nådde 433 mkr, en ökning
med 44 procent sedan år 2005.

NYCKELTAL
RESULTAT • Resultat efter finansnetto uppgick till 23 mkr 2006
jämfört med 15 mkr under 2005, en ökning med 53 procent.

Mkr
Omsättning exkl moms

• Svensk BevakningsTjänst blev under året ett helägt
dotterbolag till Axel Johnson koncernen genom att Novax, delägare sedan 1999, förvärvade återstående aktier. Vid årsskiftet
såldes hela bolaget till Axel Johnson AB där det kommer att
utvecklas vidare.
Utöver organisk tillväxt och etablering av egen verksamhet
på nya orter har Svensk BevakningsTjänst även förvärvat Lorenzgruppen med dess dotterbolag Duty Security, det femte största
bevakningsföretaget i Sverige. Totalt har 350 nya medarbetare
tillkommit vilket bidragit till en stärkt marknadsposition i de södra
och västra delarna av Sverige.
I november invigdes ytterligare en larmcentral i Göteborg vilken
fungerar som sekundärcentral till den befintliga larmcentralen i
Stockholm. Certifiering sker i början av 2007 och är en kvalitetsgarant för att centralen når upp till Svensk Brand- och Säkerhetscertifierings krav.
UNDER ÅRET

• Genom såväl organisk tillväxt som förvärv ska
Svensk BevakningsTjänst AB fortsätta att vinna marknadsandelar.
Säkerhetsbranschen är konkurrensintensiv vilket präglar dagens
prissättning. Efterfrågan på bevakningstjänster ökar dock stadigt
och i takt med nya tekniska lösningar väntas en breddning av
tjänsteutbudet, vilket på sikt kan komma att korrigera prisnivån.

Resultat efter finansnetto
Genomsnittligt antal årsanställda

2006

2005

433

301

23

15

840

536

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Mkr
500

Mkr
25

400

20

300

15

200

10

100

5

MARKNADSLÄGET

0

0
02

INFÖR 2007 • Svensk BevakningsTjänsts mål är att förstärka sin
position på marknaden genom att fortsätta vara en trygg leverantör av bevakningstjänster i Sverige. Detta ska uppnås genom att
fortsätta växa i takt med efterfrågan och leverera helhetslösningar
som möter kundens behov. Tillväxten förväntas ske med bibehållen marginal.
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Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
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Åhlénsgruppen
Med 218 varuhus och butiker och cirka 6 000 anställda som arbetar med kunden i centrum, är Åhlénsgruppen
ett av de ledande detaljhandelsföretagen i Sverige. Gruppen består av Åhléns, Kicks och Lagerhaus. Verksamheten är koncentrerad till fyra affärsområden; Mode, Skönhet, Hem och Media. Under 2006 omsatte Åhlénsgruppen 5 448 miljoner kronor.
GRUNDPELAREN I ÅHLÉNSGRUPPENS VERKSAMHET är mötet med
kunden. Att ständigt ta hänsyn till konsumenternas nya
och växlande behov är en avgörande framgångsfaktor.
Kunden ska mötas av varuhus och butiker som är inbjudande och erbjuder god service och kvalitet.
Åhlénsgruppen driver idag över tvåhundra varuhus
och butiker i Sverige och Norge genom koncepten
Åhléns, Kicks och Lagerhaus. Under 2006 fattades beslut
om att utvidga verksamheten med en ny livsstilskedja i
Sverige samt att lansera Kicks i Finland.
Samtliga Åhlénsgruppens verksamheter står på en
gemensam kunskaps- och resursbas. Detta ger effektivitet
och kraftfulla resurser för att utveckla verksamhetens olika
delar, allt för att möta kundernas krav på intressanta produkter, förnyelse och god service. Genom att kontinuerligt
förnya och renovera Åhlénsgruppens butiksbestånd säkras
företagets lönsamhet och fortsatta expansion.
I Åhlénsakademin erbjuds medarbetarna utbildningar
som syftar till att ge alla möjlighet till personlig utveck-
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ling och att genom ökad kunskap erbjuda kunderna en
ständigt förbättrad service.
Produktbredd och kunskap om makeup, doft, hudvård och hårvård är kosmetikkedjan Kicks kännemärke.
Ytterligare en viktig faktor till framgången har varit satsningar på en ny butikslayout med öppna ytor. Under
2006 öppnade Kicks sin hundrade butik och under 2007
kommer Kicks etablering i Finland att inledas. I Sverige
planeras ytterligare 15 nya butiker att öppnas under 2007.
Heminredningskedjan Lagerhaus förvärvades 2004.
Konceptet är modernt och trendigt. Sortimentet med
accessoarer inom heminredning består av praktiska varor
med god design som är enkla att bära med sig. Lagerhaus
har idag 18 butiker och kommer att växa med ytterligare
6–8 butiker under 2007.
Sammanfattningsvis har Åhlénsgruppen haft en mycket
positiv försäljnings- och resultatutveckling under 2006.
De senaste åren har varit expansiva med förvärv och nyetableringar – en utveckling som fortsätter.

www.ahlens.com

HÖG TILLVÄXTTAKT
• Omsättningen ökade med 10 procent, från 4 962
mkr till 5 448 mkr.

OMSÄTTNING

NYCKELTAL
RESULTAT • Resultatet efter finansnetto förbättrades jämfört med
föregående år från 193 mkr till 307 mkr 2006.

UNDER ÅRET • Tillväxttakten har varit hög och under året öppnade
Åhlénsgruppen 23 nya varuhus och butiker.
Affärsområdet Hem har via ett aktivt sälj- och sortimentsarbete,
fortsatt expansion i Norge och en ökad distribution av Muji, säkrat
en positiv utveckling under året.
Skönhetsmarknaden är under snabb tillväxt och Åhlénsgruppen
har breddat sin marknadsledande position under året. Varuhusen
har stärkt sitt utbud genom introduktion av fler exklusiva märken.
Affärsområdet Mode har fortsatt att utvecklas positivt och
kombinationen med egna och externa varumärken bedöms vara en
viktig framgångsfaktor till ökade marknadsandelar.
I den svaga marknadsutvecklingen för både CD-musik och dataspel har affärsområdet Media stärkt sin marknadsandel i Sverige.
Arbetet med fortsatt expansion i Sverige och Norge samt förberedelserna för expansion i Östersjöområdet har stått i centrum
under 2006.

• Detaljhandelns utveckling har under året varit
mycket positiv och marknadsutvecklingen bedöms som gynnsam
även under 2007. Samtidigt hårdnar konkurrensen.
Även om den svenska modemarknaden under året har präglats
av offensiva satsningar av nya och etablerade modeföretag, räknar
Åhlénsgruppen med att ta ytterligare marknadsandelar under 2007.
Marknaden för skönhetsprodukter växer snabbt. Åhlénsgruppens
marknadsledande position innebär goda utskiter för fortsatt tillväxt inom Östersjöområdet.
Marknaden för hemprodukter har utvecklats positivt under
året. Denna utveckling bedöms fortsätta under 2007 och ge
Åhlénsgruppen goda förutsättningar till fortsatt expansion.
Trots en tillbakagång för mediemarknaden har Åhlénsgruppen
stärkt sin marknadsposition under 2006. Mediemarknaden bedöms
vara fortsatt svag även under 2007.

Mkr

2006

2005

Omsättning exkl moms

5 448

4 962

Resultat efter finansnetto
Genomsnitt antal årsanställda

307

193

3 254

3 204

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
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Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto

FÖRSÄLJNING PER VERKSAMHET 2006

INFÖR 2007 • Under 2007 kommer Åhlénsgruppen att fortsätta
utveckla verksamheten inom befintliga koncept, etablera nya
enheter och söka möjligheter till ytterligare förvärv.

Lagerhaus 3%
Hembutiker 3%

Kicks 17%
Varuhus 77%

0
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vardag
Kulturen i ett företag är påtaglig och gör
sig ständigt påmind. Den genomsyrar vad vi gör och
hur vi gör det. Den definierar vilka händelser som
fångar vår uppmärksamhet och hur vi förhåller oss
till kunder, leverantörer och till varandra. Våra medarbetare möter varje dag över en miljon kunder – en
fantastisk möjlighet och ett stort ansvar.
Vi gav dokumentärfotografen Jörgen Hildebrandt
förtroendet att skildra hur Axel Johnsons verksamheter på olika sätt griper in i människors vardag.
Berättelser från vardagen.

Bildtext, kl 11.00

Jörgen Hildebrandt, mångfaldigt prisbelönad fotograf, är född och utbildad i
Danmark. Han startade sin karriär som reklamfotograf men började även snart
med fotojournalistik. Jörgen har arbetat för svenska och internationella tidningar och magasin. Under långa perioder arbetar han med egna projekt och
han har haft ett flertal utställningar.
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AXEL JOHNSON INTERNATIONAL

Marleene är lastbilschaufför. Lasten säkrar hon med produkter från Forankra International,
ett bolag inom Axel Johnson International.

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL

AXFOOD

I skånska Vellinge odlar Ulf frukt och grönsaker som bland annat säljs på Hemköp, ett av Axfoods butikskoncept.

AXFOOD

MEKONOMEN

Daniel bor i Lycksele och älskar bilar.

MEKONOMEN

NOVAX

Filippa K är en av Novax investeringar.

NOVAX

SERVERA

Rebecca är 7 år och går i första klass. Varje dag i skolan äter hon mat som Servera har levererat.

SERVERA

SVENSK BEVAKNINGSTJÄNST

Fredrik arbetar natt som utryckningsväktare på Svensk BevakningsTjänst.

SVENSK BEVAKNINGSTJÄNST

ÅHLÈNSGRUPPEN

Johanna, Viktoria och Sara gillar att shoppa i Täby Centrum. Kicksbutiken är en favorit. Kicks ingår i Åhlénsgruppen.

ÅHLÈNSGRUPPEN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Axel Johnson AB
Organisationsnummer 556223-6959

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Koncernen

Axel Johnson AB:s affärsidé är att framgångsrikt bygga,
omvandla och utveckla lönsamma verksamheter inom handel detaljhandel, handel business-to-business och handelsrelaterade tjänster i Norden, Östersjöområdet och övriga Europa.
Majoriteten av verksamheten representeras av helägda Axel
Johnson International, Novax, Servera, Svensk BevakningsTjänst och Åhléns samt delägandet i börsnoterade Axfood och
Mekonomen.

Axel Johnson International AB • Axel Johnson International är
verksamt inom handel och distribution av industri- och konsumentprodukter på den europeiska marknaden. Verksamheten
bedrivs i fem affärsområden; AxCom, AxFlow, AxImage, AxIndustries och Forankra. Efterfrågan på koncernens produkter har
under året varit god, vilket lett till en positiv utveckling för samtliga verksamheter. Under året har även ett antal förvärv genomförts. Omsättningen uppgick till 6 743 mkr (5 609). Resultatet
efter finansiella poster uppgick till 232 mkr (163).
Mekonomen AB • Mekonomen är med 782 anslutna bilverk-

Viktiga händelser • Under året förvärvades 29 procent i börs-

noterade Mekonomen och Axel Johnson AB blev ny huvudägare
i bolaget. De resterande aktierna i Svensk BevakningsTjänst förvärvades, och företaget blev ett helägt dotterföretag. Novax förvärvade ytterligare 25 procent av aktierna i Filippa K och ökade
därmed ägandet till 53 procent. Axel Johnson International förvärvade under året Erling Haug i Norge.

städer och 193 butiker i Sverige, Norge och Danmark den
ledande bildelskedjan i Skandinavien. Axel Johnson koncernens ägande uppgår till 29 procent. Verksamheten utvecklades väl under året med Sverige och Norge som de större
bidragsgivarna. Verksamheten i Danmark stabiliserades och
utvecklades under andra halvåret. Omsättningen uppgick till
2 450 mkr (2 333), en ökning med 5 procent. Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 198 mkr (162).

Nettoomsättning och resultat • Året präglades av god efterfrå-

gan på koncernföretagens marknader. Tidigare års investeringar
gav positiva effekter vilket ledde till ökad omsättning och goda
resultat i samtliga verksamheter.
Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till 18 467
mkr (13 820), en ökning med 34 procent. Omsättningsökningen är hänförlig till en god utveckling i samtliga dotterföretag.
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 087
mkr (826). Omsättning och resultat för verksamheterna i koncernen redovisas nedan.

Novax AB • Novax affärsidé är att skapa värdetillväxt genom

Axfood AB • Axfood är ett av Nordens största börsnoterade

Servera R&S AB • Servera levererar mat, dryck och restaurangutrustning till storkök och restauranger i Sverige och är
marknadsledande. Kunderna utgörs av privata restauranger,
hotell- och snabbmatskedjor samt den offentliga sektorn
genom skolor, sjukhus och förskolor. Fokus på ökad kompetens
och funktionalitet gav ökad omsättning och stigande resultat.
Omsättningen uppgick till 5 561 mkr (4 746). Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 119 mkr (91).

bolag inom dagligvaruhandeln. Axel Johnson AB koncernens
ägarandel uppgår till cirka 45 procent. Axfood drog fördel av
en hög konsumtionsnivå och ökade integrationen i koncernen.
Trots en tuff marknad försvarade Axfood sina marknadsandelar. Omsättningen uppgick till 28 808 mkr (28 086), en
ökning med 2,6 procent. För den egenägda detaljhandeln
ökade omsättningen med 4 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 183 mkr (1 026).

långsiktigt, aktivt ägande. Novax utvecklar tillväxtföretag inom
konsumentnära handel och handelsrelaterade tjänster. Under
året förvärvades ytterligare 25 procent av aktierna i PFK Holding
(Filippa K) och samtliga utestående aktier i Svensk BevakningsTjänst AB. I december såldes samtliga aktier i Svensk BevakningsTjänst till Axel Johnson AB. Vidare avyttrades under året
ägandet i Svenssons i Lammhult AB. Resultatet efter finansiella
poster uppgick till 55 mkr (-4).
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Svensk BevakningsTjänst AB • Svensk BevakningsTjänst leve-

MODERBOLAGET

rerar säkerhet till privat och offentlig verksamhet dygnet och
landet runt. Verksamheten omfattar traditionella bevakningstjänster men även mer kvalificerade tjänster som personskydd
och brandskydd. Under året förvärvades Lorenzgruppen med
dotterföretaget Duty Security samt Kurts Väktarbolag. Lönsamheten och omsättningen utvecklades positivt under året.
Omsättningen uppgick till 433 mkr (301). Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 23 mkr (15).

Axel Johnson AB:s verksamhet omfattar koncernledande funktioner samt investmentverksamhet. Redovisade rörelseintäkter
utgjorde 6 mkr (6). Årets inköp från andra koncernföretag var
försumbara. Moderbolaget finansieras delvis genom koncernbidrag från dotterföretagen. Resultat efter finansiella poster
uppgick till 4 mkr (162). Moderbolagets eget kapital per 31
december 2006 uppgick till 3 611 mkr (3 453). Den 16 oktober avgick Mats Jansson som VD och koncernchef och efterträddes av Göran Ennerfelt.

Åhléns AB • Åhléns är ett av de ledande detaljhandelsföreta-

gen i Sverige. Gruppen består av 79 varuhus, 18 Hembutiker i
Norge och 3 i Sverige, Kicks med 100 butiker och Lagerhaus
med 18 butiker. En god organisk försäljningstillväxt och etablerandet av nya enheter gav en fortsatt positiv effekt. Omsättningen uppgick till 5 448 mkr (4 962). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 307 mkr (193).

INVESTERINGAR

Årets investeringar uppgick till 1 324 mkr (1 853), varav 247
mkr (411) i materiella anläggningstillgångar, 421 mkr (748) i
immateriella anläggningstillgångar samt 656 mkr (694) i
finansiella anläggningstillgångar.
FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 145
mkr (927). Årets kassaflöde uppgick till -414 mkr (211). Likvida
medel (inklusive kortfristiga placeringar) uppgick den 31 december 2006 till 1 054 mkr (1 468). Koncernens räntebärande
upplåning (exklusive pensionsskuld) minskade med 375 mkr till
565 mkr.
Koncernens nettoskuldsättningsgrad (räntebärande lån minus
likvida medel i relation till eget kapital) var vid årets slut 0 (0). Det
synliga egna kapitalet ökade till 4 721 mkr (4 461). Soliditeten
(beräknad som synligt eget kapital och minoritetsintresse i relation till totalt kapital) ökade med en procentenhet till 54 procent.
Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Axel Johnson
Gruppen AB med 177 mkr.
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FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Koncernen och moderbolaget • Axel Johnson koncernens

bolag verkar för närvarande i marknader med god efterfrågan. Den framtida utvecklingen är dock fortsatt svårbedömd
och konkurrensen hård. Kostnadskontroll, fortsatta effektiviseringar samt investeringar förväntas motverka de negativa
effekterna av detta. Förväntan är att koncernen och moderbolaget även under 2007 ska kunna bibehålla en stabil
resultat- och omsättningsnivå.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens verksamheter påverkas av förändringar i efterfrågan på såväl konsument- som industriprodukter. Koncernen och dess verksamheter bedöms ha en soliditet och
likviditet som säkerställer möjligheten att utveckla verksamheter även i en framtida konjunkturavmattning.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 3 228 941 717, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

3 229 mkr
3 229 mkr

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Not

2006

2005

1

18 467
–13 989

13 820
–10 379

4 478

3 441

–3 236
–725
498
86
–13

–2 624
–536
405
61
–9

2,4,5,6

1 088

738

8

3

18

9
10

39
–43

123
–53

1 087

826

–377
–15

–285
–4

695

537

Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Andelar i intresseföretags resultat
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

22
3

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Minoritetens andel i årets resultat
ÅRETS RESULTAT

11
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i mkr

Not

2006-12-31

2005-12-31

12

20

20

13
14
15

97
12
871

93
2
681

1 000

796

71
29
28
629

73
35
30
579

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

16
17
18
19
20

22
23
24

3

–

760

717

1 447
8
41
38

1 132
424
26
62

1 534

1 644

Summa anläggningstillgångar

3 294

3 157

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

69
7
2 011
5

70
8
1 884
2

2 092

1 964

1 938
30
76
311

1 456
42
112
274

2 355

1 884

494

1 048

Kor tfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kor tfristiga placeringar

25

26

560

420

Summa omsättningstillgångar

5 501

5 316

SUMMA TILLGÅNGAR

8 795

8 473

Kassa och bank
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Belopp i mkr

Not

2006-12-31

2005-12-31

200
756
3 070
695

200
1 056
2 668
537

4 721

4 461

68

13

219
134
6

166
126
10

359

302

256
–
21

–
450
28

277

478

50
247
30
1 522
60
90
603
768

–
206
4
1 409
100
165
756
579

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital (2 000 000 aktier)
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat

27

Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Avsättningar för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Tillgångar med äganderättsförbehåll
Aktier
Fordringar

Övriga ställda panter och säker heter
Spärrade bankmedel

29

30

30
31, 30

32

3 370

3 219

8 795

8 473

56
862
93
553
–

20
841
98
487
5

1 564

1 451

6

3

1 570

1 454

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser utöver vad som upptagits
bland skulder eller avsättningar
Garantiåtaganden, FPG/PRI
Borgensförbindelser, övriga
Diskonterade växlar
Överlåtna factoringfordringar
Övriga ansvarsförbindelser

1
3
32
1
–
19

2
–
28
–
12
20

Summa ansvarsförbindelser

56

62

Summa ställda säkerheter
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr

2006

2005

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

1 087
295

826
137

Betald skatt

1 382
–237

963
–36

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

1 145

927

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/Minskning (+) av varulager
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder

–51
–347
243

–188
–321
307

Kassaflöde från den löpande verksamheten

990

725

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Avyttring av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

–303
–
–67
–215
21
–739
629

139
–2
–236
–293
1
–179
131

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–674

–439

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Lämnade koncernbidrag

–
–630
–
–100

32
–
–100
–7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–730

–75

Årets kassaflöde

–414

211

Likvida medel vid årets början

1 468

1 257

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

1 054

1 468

17
37
–44

14
42
–48

–498
364
378
4
–
53
–6

–405
267
268
1
–8
15
–1

295

137

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avgår resultatandel i intresseföretag
Erhållen utdelning från intresseföretag
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar
Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag
Avsättningar till pensioner
Övriga avsättningar
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, FORTS.
Belopp i mkr

2006

2005

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter
För vär vade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar
Varulager
Rörelsefordringar
Likvida medel

395
23
31
78
131
103

515
121
39
629
825
138

Summa tillgångar

761

2 267

Minoritet
Avsättningar
Lån
Rörelseskulder

52
6
42
171

6
61
327
712

Summa avsättningar och skulder

271

1 106

Köpeskilling
Avgår: Säljarereverser

490
–35

1 162
–1 132

Utbetald köpeskilling
Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten

455
–103

30
–138

Påverkan på likvida medel

352

–108

Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter
Avyttrade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Rörelsefordringar
Likvida medel

–
–
–
–

4
7
70
3

Summa tillgångar

–

84

Avsättningar
Rörelseskulder

–
–

3
21

Summa avsättningar och skulder

–

24

Försäljningspris
Avgår: Säljarereverser

–
–

68
–68

Erhållen köpeskilling
Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten

–
–

–
–2

Påverkan på likvida medel

–

–2

560
494

420
1 048

1 054

1 468

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att
– de har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– de kan lätt omvandlas till kassamedel.
– de har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not

2006

2005

3

–61
6

–47
6

2,4,5,6

–55

–41

7
9
10

50
35
–26

126
115
–38

4

162

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

2

54

Resultat före skatt

6

216

Skatt på årets resultat

11

12

–34

18

182

Not

2006-12-31

2005-12-31

17
19

7
8

17
7

15

24

3 770
157
–

3 033
–
416

3 927

3 449

3 942

3 473

–
404
1
3

1
240
46
12

408

299

418

1 038

ÅRETS RESULTAT

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i mkr
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

21
22
23

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kor tfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kor tfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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25

26

2

3

828

1 340

4 770

4 813

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS
Belopp i mkr

Not

2006-12-31

2005-12-31

200
182

200
182

382

382

3 211
18

2 889
182

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2 000 000 aktier)
Reservfond

27

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser

28

29

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

32

3 229

3 071

3 611

3 453

4

6

4

6

3

1

3

1

–

451

–

451

2
1 112
34
2
2

2
776
117
3
4

1 152

902

4 770

4 813

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser
Garantiåtaganden, FPG/PRI
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

3
148

–
128

151

128

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr

2006

2005

4
22

162
3

Betald skatt

26
–126

165
–15

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

–100

150

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder

–124
57

145
219

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–167

514

–
–2
1
–1 105
626

–95
–14
1
–925
–

–480

–1 033

–
–76
–
209
–107

453
–
–100
221
–12

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Utbetald utdelning
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

26

562

Årets kassaflöde

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–621

43

Likvida medel vid årets början

1 041

998

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

420

1 041

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

67
28
–27

34
41
–36

2
10
2

2
2
–1

14

3

2
418

3
1 038

420

1 041

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar
Avsättningar till pensioner

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att
– de har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– de kan lätt omvandlas till kassamedel.
– de har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i mkr om inget annat anges

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt rekommendationer och allmänna råd från normgivande organ. Nedan redogörs för vilka
rekommendationer och allmänna råd som tillämpats.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar • Avskrivningar
enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

VÄRDERINGSPRINCIPER M M
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges nedan.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella tillgångar • Kostnader för forskning och utveckling. Utgifter för
forskning och utveckling redovisas enligt RR 15 Immateriella tillgångar som innebär bland annat att en immateriell tillgång redovisas endast när tillgången är identifierbar, kontroll innehas över tillgången och att den förväntas ge framtida ekonomiska fördelar.
Utgifter för utveckling redovisas under förutsättning att det är tekniskt och
finansiellt möjligt att färdigställa tillgången, avsikten är och förutsättning finns att
tillgången kan användas i verksamheten eller säljas samt värdet kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Med utgifter för utveckling avses utgifter där forskningsresultat
eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer. I balansräkning är utvecklingskostnaderna upptagna till
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Byggnader
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Nyttjandeperiod
Koncernen
Moderbolaget
33 år
10–20 år
5 år
5–10 år

–
10 år
–
5–10 år

Lånekostnader • Redovisas enligt RR 21. Lånekostnader belastar resultatet i den
period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

Avskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Nedskrivningar • Redovisas enligt RR 17. De redovisade värdena för koncernens
tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade
värdet.
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och
risk förknippad med den specifika tillgången. En tillgång som är beroende av
andra tillgångar anses inte generera några oberoende kassaflöden. En sådan tillgång hänförs istället till den minsta kassagenererande enhet där de oberoende
kassaflödena kan fastställas.
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 redovisade värde inte överstiger det redovisade
värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle gjorts.
En nedskrivning av goodwill återföres endast om nedskrivningen var förorsakad av en specifik extern händelse av exceptionell natur som inte förväntas återkomma och ökningen av återvinningsvärdet hänför sig direkt till återföringen av
effekten av den specifika händelsen.

Nyttjandeperiod
Koncernen
Moderbolaget

Fordringar • Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Övriga immateriella tillgångar. Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av
företaget 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. Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till
anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som
överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt satt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkmmer.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt uppar betade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och
liknande arbeten
För vär vade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och
liknande arbeten
Koncessioner
Patent
Licenser
Varumärken
Hyresrätter
Goodwill

5 år

–

5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5–10 år
5–20 år

–
–
–
–
–
–
–

Materiella tillgångar • Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i
balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen
anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period
de uppkommer.

Fordringar och skulder i utländsk valuta • Fordringar och skulder i utländsk
valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med RR 8, med undantag
för långfristiga monetära mellanhavanden med självständig utlandsverksamhet,
där anskaffningskurs används. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och
skulder redovisas bland finansiella poster.
I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.
Varulager • Varulagret, värderat enligt BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta
av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen respektive verkligt värde.
Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består
anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta
kostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.
Kortfristiga placeringar • Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.
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Skatt • Moderbolaget och koncernen tillämpar BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs
av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt
beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga 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 balansdagen.Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill
och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som
inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas
obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen
delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget
kapital.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer
att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Avsättningar (förutom negativ goodwill och uppskjuten skatt) • En avsättning
redovisas i enlighet med RR 16 i balansräkningen när företaget har ett formellt
eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt
att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Nuvärdesberäkning görs för att ta hänsyn till
väsentlig tidseffekt för framtida betalningar.
Redovisning av intäkter • Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3.
Leasing – leasetagare • BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas.
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.

KONCERNREDOVISNING

Intresseföretag • Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20
och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över
den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet
på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och
undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags
resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter
och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens
redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade
efter förvärven av intresseföretagen, som ännu inte realiserats genom utdelning,
avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna
kapital.
Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter •
Valutaomräkning sker i enligt RR 8. Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter. Med
moderbolaget integrerade verksamheter omräknas enligt den monetära metoden. Självständiga utlandsverksamheter i höginflationsländer inflationsjusteras
och omräknas därefter enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och
att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna
kursdifferenser förs direkt till eget kapital.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag • Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed
sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster
uppkomna från transaktioner med intresseföretag och joint ventures elimineras till
den del koncernen äger andelar i företaget. Orealiserade vinster uppkomna till
följd av transaktioner med intresseföretag elimineras mot "Andelar i intresseföretag". Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster
såvida det inte föreligger ett nedskrivningsbehov.

Koncernredovisning har upprättats i enlighet med RR 1:00.
Dotterföretag • Dotterföretag är företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt
innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i
normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av
dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets
intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.
Goodwill • Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade
företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.
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Koncernbidrag och aktieägartillskott • Koncernbidrag redovisas, tillsammans
med tillhörande aktuell skatt, i eget kapital bland balanserade vinstmedel. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och
andelar hos givaren i den mån nedskrivning inte erfordras.
Koncernuppgifter • Bolaget är moderbolag i Axel Johnson AB koncernen. Bolaget är helägt dotterföretag till Axel Johnson Gruppen AB, 556245–2549, med
säte i Stockholm, som upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
Koncernens och moderbolagets totala inköp från och försäljning till andra
företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör var försumbara.

■

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2006
2005

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Handel – detaljhandel
Handel business-to-business
Handelsrelaterade tjänster

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige
Övriga Norden
Övriga Europa
Övriga länder

Forts. Not 2
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2006

2005

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Moder bolaget
varav pensionskostnad1
Dotter företag
varav pensionskostnad

14
–
2 192
–

9
1
803
152

13
–
1 522
–

8
3
618
144

Koncernen totalt
varav pensionskostnad2

2 206
–

812
153

1 535
–

626
147

11 291
6 743
433

9 781
4 039
–

18 467

13 820

15 189
1 644
1 517
117

11 964
873
848
135

18 467

13 820

Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 mkr (2) gruppen styrelse och VD.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 3 mkr (0).
2
Av koncernens pensionskostnader avser 16 mkr (5) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 3 mkr (0).

varav
män, %

Löner och andra ersättningar fördelade per land
och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda
2006

1

■

Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden
till styrelse och revisorer
varav
Medelantalet anställda
2006 män, %
Moder bolaget
Sverige

16

2005

38

20

35

Dotter företag
Sverige
Norge
Danmark
Finland
Tyskland
Frankrike
Nederländerna
Storbritannien
Polen
Spanien
Belgien
Tjeckien
Italien
Ryssland
Estland
Österrike
Irland
Portugal
Schweiz
Litauen
Lettland
Ungern
Kina
Indien
Hong Kong

5 921
278
215
103
147
69
56
43
90
28
10
33
25
32
41
6
8
6
1
16
22
6
14
9
27

Totalt i dotterföretag

7 206

48

5 281

39

Koncernen totalt

7 222

48

5 301

39

44
49
68
80
70
75
68
86
54
82
70
88
80
66
63
67
75
100
100
94
77
67
29
56
19

4 522
186
73
55
86
47
29
43
63
17
5
23
16
11
21
5
5
5
2
7
8
4
13
9
26

36
25
81
76
72
75
80
85
53
85
50
88
75
75
66
75
71
86
100
80
83
67
31
56
17

Könsfördelning i företagsledningar
2006-12-31
2005-12-31
Andel kvinnor, % Andel kvinnor, %
Moder bolaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

42
33

42
33

Koncernen totalt
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

25
26

25
19

Moder bolaget
Sverige
varav tantiem o.d.
Dotter företag i Sverige
varav tantiem o.d.
Dotter företag utomlands
Norge
varav tantiem o.d.
Danmark
varav tantiem o.d.
Finland
varav tantiem o.d.
Tyskland
varav tantiem o.d.
Frankrike
varav tantiem o.d.
Nederländerna
varav tantiem o.d.
Storbritannien
varav tantiem o.d.
Polen
varav tantiem o.d.
Spanien
varav tantiem o.d.
Belgien
varav tantiem o.d.
Tjeckien
varav tantiem o.d.
Italien
varav tantiem o.d.
Ryssland
varav tantiem o.d.
Estland
varav tantiem o.d.
Österrike
varav tantiem o.d.
Irland
varav tantiem o.d.
Portugal
varav tantiem o.d.

2005

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

8
1
49
13

6
–
1 681
–

7
1
30
5

6
–
1 213
–

7
1
5
2
5
1
4
–
2
1
2
–
3
1
2
–
1
–
2
–
1
–
1
–
–
–
1
1
1
–
1
–
1
–

114
–
81
–
31
–
57
–
26
–
22
–
18
–
10
–
10
–
4
–
7
–
10
–
3
–
6
–
2
–
2
–
1
–

3
1
2
1
2
–
2
1
2
1
3
1
1
–
1
–
1
–
–
–
1
–
1
–
–
–
1
–
1
–
1
–
1
–

76
–
33
–
17
–
36
–
18
–
13
–
17
–
6
–
6
–
2
–
5
–
6
–
1
–
1
–
2
–
2
–
1
–
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Forts. Not 2
Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
89
20
97
21

1
–
2
–
3
–
1
–
2
–
1
–
8
–
2 103

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
53
10
60
11

1
–
1
–
1
–
1
–
2
–
1
–
7
–
1 469

Schweiz
varav tantiem o.d.
Litauen
varav tantiem o.d.
Lettland
varav tantiem o.d.
Ungern
varav tantiem o.d.
Kina
varav tantiem o.d.
Indien
varav tantiem o.d.
Hong Kong
varav tantiem o.d.
Dotterföretag totalt
varav tantiem o.d.
Koncernen totalt
varav tantiem o.d.

Not 4 Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
2006

2005

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
–6
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
–15
–1
Hyresrätter och liknande rättigheter
–184
Goodwill
Byggnader och mark
–3
Nedlagda kostnader på annans fastighet
–3
Maskiner och andra tekniska anläggningar
–10
–167
Inventarier, verktyg och installationer

–4
–8
–1
–95
–2
–2
–8
–148

–389

–268

–175
–176
–38

–106
–134
–28

2005

2006

2 109
–

Sjukfrånvaro, %
Total sjukfrånvaro som andel av
ordinarie arbetstid
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser
sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar
eller mer
Sjukfrånvaro som andel av varje grupps
ordinarie ar betstid:
Fördelad efter kön:
Män
Kvinnor
Fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre
30–49 år
50 år eller äldre

2006

1 475
–
2005

2

1

0

0

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader

–389

–268

Nedskrivningar fördelade per tillgång
Goodwill

–1

–

Nedskrivningar fördelade per funktion
Försäljningskostnader

–1

–

Moderbolaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

–1
–1

–
–1

–2

–1

–2

–1

Not 5 Leasingavgifter avseende operationell leasing
2006

2005

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Administrationskostnader
0
2

1
1

0
2
0

0
0
1

Koncernen

Moderbolaget

■

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror
■

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
KPMG Bohlins
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
■

11
5

1
–

58

86

Not 6 Rörelseresultat per rörelsegren och marknader
2006

2005

Koncernen
Rörelseresultat per rörelsegren
Handel – detaljhandel
Handel business-to-business

891
197

615
123

1 088

738

862
102
116
8

681
28
25
4

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2006

Koncernen
Övrigt
Moderbolaget
Rörelseintäkter från koncernföretag
Övrigt

2005

86

61

5
1

3
3

6

6

Rörelseresultat per geografisk marknad
Sverige
Övriga Norden
Övriga Europa
Övriga länder

1 088

738

Moderbolaget
Rörelseresultat per rörelsegren
Investmentverksamhet

–55

–41

Rörelseresultat per geografisk marknad
Sverige

–55

–41

2006

2005

50
–

21
105

50

126

■

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
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Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
2006

Koncernen
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Övrigt

■

1
16
1

3

18

2005

1
29
17
–10
2

1
50
13
58
1

39

123

12
17
17
–10
–1

8
41
13
55
–2

35

115

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
2006

2005

Moderbolaget
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Utdelningar
Kursvinst/-förlust på finansiella intäkter
Övrigt

■

2005

3
–
–

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2006

Koncernen
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Utdelningar
Kursvinst/-förlust på finansiella intäkter
Övrigt

■

Not 13 Koncessioner, patent, licenser, varumärken
och liknande rättigheter
Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Omklassificeringar
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut
■

Moderbolaget
Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Övrigt

■

–8
–41
–4

–43

–53

–25
–2
1

–18
–18
–2

–26

–38

Not 11 Skatt på årets resultat

Koncernen
Aktuell skatt
Aktuell skatt, intresseföretag
Uppskjuten skatt

Moderbolaget
Aktuell skatt
■

–5
–39
1

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Förvärv av dotterföretag

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Årets avskrivning enligt plan

2006

2005

–211
–160
–6

–157
–136
8

–377

–285

12

Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

–34

■

120
19
1

–
–
–

140

–

–27
–1
–15

–
–
–

–43

–

97

–

Koncernen

Moderbolaget

5
4
18

–
–
–

27

–

–3
–11
–1

–
–
–

Not 14 Hyresrätter och liknande rättigheter

Redovisat värde vid årets slut
Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Övrigt

Moderbolaget

–15

–

12

–

Koncernen

Moderbolaget

1 103
223
175
–17
–11

–
–
–
–
–

1 473

–

–419
–13
17
–4
–184
5

–
–
–
–
–
–

–598

–

–3
–1

–
–

Not 15 Goodwill

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och nedläggning av verksamhet
Årets omräkningsdifferenser

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och nedläggning av verksamhet
Omklassificeringar
Årets avskrivning enligt plan
Årets omräkningsdifferenser

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

–4

–

871

–

Moderbolaget

44
6

–
–

50

–

–24
–6

–
–

–30

–

20

–

67
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Not 16 Byggnader och mark

Forts. Not 19
Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Årets omräkningsdifferenser

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Årets omräkningsdifferenser

Redovisat värde vid årets slut
■

108
2
7
–11
–3

–
–
–
–
–

103

–

–35
–4
9
–3
1

–
–
–
–
–

–32

–

71

–

Not 17 Nedlagda kostnader på annans fastighet
Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Moderbolaget

Moderbolaget

47
5
1
–9

19
1
–
–9

44

11

–12
–3

–3
–1

–15

–4

29

7

Koncernen

Moderbolaget

–1 365
–30
104
1
–167
4

–5
–
1
–
–1
–

–1 453

–5

629

7

Not 20 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen

Moderbolaget

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivning enligt plan
Årets omräkningsdifferenser

Redovisat värde vid årets slut
■

Vid årets början
Investeringar

–
3

–
–

Redovisat värde vid årets slut

3

–

2006–12–31

2005–12-31

3 044
737
–
–11

1 774
2 137
–867
–

3 770

3 044

–11
11

–11
–

■

Not 21 Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Försäljning
Omklassificeringar

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar

Redovisat värde vid årets slut
■

Not 18 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Årets omräkningsdifferenser

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Årets omräkningsdifferenser

Redovisat värde vid årets slut
■

Moderbolaget

124
8
2
–3
–5

–
–
–
–
–

126

–

–94
2
–10
4

–
–
–
–

–98

–

28

–

Koncernen

Moderbolaget

1 944
204
50
–110
–1
–5

12
2
–
–2
–
–

2 082

12

Not 19 Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferenser

68

–

–11

3 770

3 033

Specifikation av moderbolagets och koncernens
innehav av andelar i koncernföretag
Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal Andel Redovisat
andelar i % i)
värde

Åhléns AB, 556030-8800, Stockholm
22 500 000
Kicks Kosmetikkedjan AB, 556432-9281,
Stockholm
Kicks Kosmetikkedjan OY, Finland
Lagerhaus AB, 556662-8730, Stockholm
A-Brand AB, 556613-5983, Stockholm
Åhléns AS, Norge
Ahlens Far East Ltd, Hong Kong
AxRetail AB, 556039-2226, Stockholm
2 900 000
Servera R&S AB, 556233-2451, Stockholm
311 750
AB Stockholms Trädgårdsprodukter,
556083-8301, Stockholm
Fällmans Kött AB, 556567-2606, Stockholm
Matsäljarna Väst AB, 556070-8280,
Stockholm
Grönsakshallen Sorunda AB, 556263-6810,
Stockholm
Novax AB, 556064-9484, Stockholm
500 000
DesignTorget AB, 556508-3267, Stockholm
PFK Holding AB, 556608-3068, Stockholm
Axel Johnson International AB, 556057-8873,
Stockholm
5 865 186
Forankra International AB, 556523-1577, Göteborg
AxFlow Holding AB, 556356-6529, Stockholm

100

948

100
100

421
371

100

178

100

1 110

Antal Andel Redovisat
andelar i % i)
värde

Forts. Not 21
Dotterföretag / Org nr / Säte

Intresseföretag/
org nr, säte

AxIndustries AB, 556031-9633, Stockholm
Fujifilm Sverige AB, 556035-3814, Stockholm
AxCom AB, 556187-6508, Stockholm
AxMediTec AB, 556111-3670, Stockholm
AB Sukab Finans, 556039-6458, Stockholm
Svensk BevakningsTjänst AB, 556256-8138,
50 000
Stockholm
Svensk BevakningsTjänst Syd AB, 556569-8015,
Stockholm
SäkerhetsCentralen P.G. AB, 556640-7655,
Stockholm
Sambandscentralen Europa AB, 556347-4328,
Stockholm
1 000
AxMeko AB, 556690-7969, Stockholm
Pergator AB, 556016-4302, Stockholm
500
AxMedia AB, 556629-8088, Stockholm
1 000
Priab GmbH, Hamburg, Tyskland
1

100

245

100
100
100
100

492
5
–
–
3 770

Justerat EK/
Årets vinst i)

We Rock AB
556578-2496, Stockholm
Murlyn Music Group AB
556600-1623, Stockholm

2
–5
17
15

2006-12-31

2005-12-31

1 136
427
1
–5
338
–364
–86

1 041
80
4
–8
269
–268
18

1 447

1 136

–4
4

–4
–

–

–4

1 447

1 132

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp

–
157

–
–

Redovisat värde vid årets slut

157

–

Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av
värdepapper

Specifikation av moderbolagets och koncernens
innehav av andelar i intresseföretag

Justerat EK/
Årets vinst i)

Direkt ägda
Mekonomen AB (publ)
18
556392-1971, Stockholm
1
Indirekt ägda
Axfood AB (publ.)
844
556542-0824, Stockholm 320
Mekonomen AB (publ)
235
556392-1971, Stockholm
15

Koncernen
Börsvärde Redovisat
eller motsv
värde

Andelar/
antal
i % ii)

Redovisat
värde hos
moderbolaget

2 083 958
7

47

157

Moderbolaget

424
224
–638
–2

416
220
–636
–

8

–

Moderbolaget
Börsvärde Redovisat
eller motsv
värde

8

8

–

–

8

8

–

–

Koncernen

Moderbolaget

62
4
–24
–2
–2

–
–
–
–
–

38

–

Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferenser

■

Kapitalandelens
värde i
koncernen

24 260 066
45
6 868 000
22

157

Not 24 Andra långfristiga fordringar

Redovisat värde vid årets slut

Intresseföretag/
org nr, säte

26
1 447

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Omklassificeringar

■

Redovisat värde vid årets slut

6

Not 23 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

Övrigt
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Försäljning

692
25
455
41

Redovisat
värde hos
moderbolaget

i) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inkl
eget kapitaldelen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses ägarandelen
av företagets resultat efter skatt inkl eget kapitaldelen i årets förändring av obeskattade reserver. I koncernens resultaträkning redovisas resultatandelarna från
intresseföretag i två poster. Dels resultatet före skatt, inkl eventuella avskrivningar på övervärden, vilket ingår i rörelseresultatet, dels andelen i intresseföretagens skatt vilken redovisas tillsammans med koncernens skatter.
ii) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av
rösterna för totalt antal aktier.
■

Not 22 Andelar i intresseföretag

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Förvärv av dotterföretag
Försäljning
Årets andel i intresseföretags resultat
Årets utdelning
Omklassificeringar

Andelar/
antal
i % ii)

Marknadsvärdet per 2006-12-31 för innehavet i Axfood AB var 6 866 mkr och
för Mekonomen AB 956 mkr.

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av
rösterna för totalt antal aktier.
■

Kapitalandelens
värde i
koncernen

Forts. Not 22

Hyror
Personal
Räntor
Kampanjersättning
Övriga poster

195
5
2
25
84

2
–
–
–
1

311

3

745
623

69

■

Moderbolaget
Börsvärde Redovisat
eller motsv
värde

Koncernen
Börsvärde Redovisat
eller motsv
värde

Specifikation av
värdepapper
Deposit SHB
Lancelots fondförvaltning
Övrigt

■

■

Not 26 Kortfristiga placeringar

136
338
21
495

136
337
21
494

81
337
–
418

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Not 27 Eget kapital

Koncernen
Vid årets början
Förvärv av egna aktier i intresseföretag
Förskjutning inom eget kapital
Koncernbidrag
Skatteeffekt på koncernbidrag
Effekt vid byte av redovisningsprincip
Årets resultat
Årets valutakursdifferens
Vid årets slut

Moderbolaget
Vid årets början
Koncernbidrag
Skatteeffekt på koncernbidrag
Årets resultat
Vid årets slut

Koncernen
Avsatt till pensioner PRI
Avsatt till övriga pensioner

148
71

149
17

219

166

Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI

155

149

Avsatt till övriga pensioner

3

1

Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI

3

1

Moderbolag
Aktiekapital

■

81
338
–
419

Not 29 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2006-12-31
2005-12-31

200

1 056

200

756

3 205
–251
300
–177
49
–35
695
–21
3 765

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

–300

200

182

200

182

3 071
195
–55
18
3 229

■

Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Tillgångar med äganderättsförbehåll
Aktier
Bankräkningar

■

Maskiner och inventarier

4

Koncernen

Moderbolaget

56
862
93
553
6

–
–
–
–
–

1 570

–

Koncernen

Moderbolaget

1 236
–989

–
–

247

–

Not 31 Checkräkningskredit

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Säkerheter redovisas i not 'Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut'.
■

Not 28 Ackumulerade avskrivningar utöver plan
2006-12-31

Not 30 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2005-12-31
6

Personal
Hyror
Räntor
Kundbonus
Övriga poster

547
16
1
75
129

–
1
–
–
1

768

2

Stockholm den 23 februari 2007
Antonia Ax:son Johnson
Ordförande

Anders G. Carlberg

Marcus Storch
Vice ordförande

Peggy Bruzelius

Per Bystedt

Hans Dalborg

Nils-Erik Johansson

Alexandra Mörner

Gunnel Tegnér

Lou-Lou Wall

Göran Ennerfelt
Verkställande direktör

Rasmus Tallén

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 februari 2007
KPMG Bohlins AB
Caj Nackstad
Auktoriserad revisor
Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Axel Johnson AB
Org nr 556223-6959

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen

samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och kon-

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Axel Johnson AB

cernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi

för år 2006. Årsredovisningen och koncernredovisningen ingår i den tryckta

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna

versionen av detta dokument på sidorna 53-70. Det är styrelsen och verk-

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-

ställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-

ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot

valtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av

eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebo-

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om

lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revi-

årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av

sion ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

vår revision.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det in-

med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och kon-

nebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte

cernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovis-

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernre-

ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att

dovisningens övriga delar.

granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-

skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna

ningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moder-

och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att

bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen

Stockholm den 23 februari 2007
KPMG Bohlins AB

Caj Nackstad
Auktoriserad revisor
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STYRELSE

Antonia Ax:son Johnson
Ordförande sedan1982

Hans Dalborg
Ledamot av styrelsen sedan 2001

Styrelseordförande i Axel Johnson Inc. Ledamot av
styrelsen i Axel Johnson International AB, AxFast AB,
Servera AB, Åhléns AB, Axfood AB, Mekonomen AB,
Nordstjernan AB, NCC AB, Axel och Margaret Ax:son
Johnsons Stiftelse samt World Childhood Foundation
m.fl. Styrelseordförande i Dressyrkommittén inom
Svenska Ridsportförbundet.

Styrelseordförande i Nordea Bank AB, Kollegiet för
Svensk Bolagsstyrning, Uppsala Universitet, Preses i
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt
ledamot av styrelsen i Stockholm Institute of Transition
Economics (SITE), Stockholm Institute for Financial
Research (SIFR) och ledamot i European Financial
Services Round Table (EFR).

Marcus Storch
Vice ordförande och ledamot av styrelsen sedan1997

Nils-Erik Johansson
Ledamot av styrelsen sedan1999

Ordförande i Nobelstiftelsen och i Mekonomen AB
samt vice ordförande i Axfood AB. Ledamot av styrelsen
i Dagens Industri Holding AB, Nordstjernan AB, NCC
AB och AB Hannells Industrier, Stockholmsbörsens bolagskommitté, Kungliga Vetenskapsakademien samt
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) m.fl.
Marcus Storch var tidigare VD och koncernchef i
AGA AB.

Styrelseordförande i Heberleins i Båstad AB, Leksands
IF, Leksands IF Fastighetsbolag, United Power och
Willab AB samt ledamot av styrelsen i Åhléns AB,
AJ Produkter AB och Svenskt Sigill. Tidigare var
Nils-Erik Johansson VD för Hemköpskedjan AB.

Peggy Bruzelius
Ledamot av styrelsen sedan1998

Styrelseordförande i Lancelot Asset Management AB.
Vice ordförande i AB Electrolux samt ledamot av
styrelsen i Axfood AB, Scania AB, Ratos AB, Syngenta
AG, Husqvarna AB, Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle (SNS) förtroenderåd, Handelshögskoleföreningen samt Näringslivets Börskommitté m.fl. Tidigare
var Peggy Bruzelius VD i ABB Financial Services samt
vice VD i Skandinaviska Enskilda
Banken AB.
Per Bystedt
Ledamot av styrelsen sedan 2000

VD i Spray AB. Styrelseordförande i AIK Fotboll AB och
i Neonode Inc. samt ledamot av styrelsen i eBuilder AB,
Servera R&S AB, Eniro AB m.fl.
Anders G. Carlberg
Ledamot av styrelsen sedan1992

VD och koncernchef i Axel Johnson International AB.
Ledamot av styrelsen i Axel Johnsons Inc., Svenskt Stål
AB (SSAB), Mekonomen AB, Sapa AB, SäkI AB och
Beijer Alma AB m.fl.
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Alexandra Mörner
Ledamot av styrelsen sedan 2005

Affärsutvecklare på Åhléns AB och dessförinnan Investment Manager på Novax AB. Styrelseordförande
i Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och
Utveckling samt styrelseledamot i Designtorget AB.
Göran Ennerfelt
Ledamot av styrelsen sedan1975

VD och koncernchef i Axel Johnson AB. Styrelseordförande i Axel Johnson International AB, AxFast AB,
Axfood AB, Novax AB, Servera AB, Svensk BevakningsTjänst AB, Åhléns AB samt i Stockholm Institute of
Transition Economics (SITE). Ledamot av styrelsen i
Axel Johnson Inc., Spirent plc., Svenska Handelsbanken
AB, Internationella Handelskammaren samt i flera andra
organisationer inom näringslivet. Göran Ennerfelt var
tidigare bland annat ordförande i Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle (SNS), Utrikeshandelsföreningen
(Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.

Ledamöter utsedda av ar betstagarorganisationer
Lou-Lou Wall
Ledamot av styrelsen sedan 2005

Ann-Marie Persson
Styrelsesuppleant sedan 2006

Lou-Lou Wall är anställd i Åhléns AB och arbetstagarrepresentant för Tjänstemannaförbundet HTF.

Ann-Marie Persson är anställd i Servera R&S AB och
arbetstagarrepresentant för Tjänstemannaförbundet
HTF.

Gunnel Tegnér
Ledamot av styrelsen sedan1999

Gunnel Tegnér är anställd i Åhléns AB och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund.
Rasmus Tallén
Ledamot av styrelsen sedan 2000

Rasmus Tallén är anställd i Servera R&S AB och
arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund.

Lilian Mårelius
Styrelsesuppleant sedan 2003

Lillian Mårelius är anställd i Åhléns AB och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund.
Fredrik Strömberg
Styrelsesuppleant sedan 2002

Fredrik Strömberg är anställd i Servera R&S AB och
arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund.

KONCERNLEDNING

AFFÄRSLEDNING

Göran Ennerfelt
VD och koncernchef

Göran Ennerfelt
VD och koncernchef Axel Johnson AB

Fredrik Persson
vVD och Ekonomi- och Finansdirektör

Fredrik Persson
vVD och Ekonomi- och Finansdirektör Axel Johnson AB

Caroline Berg
Direktör Human Development och Kommunikation

Caroline Berg
Direktör Human Development och
Kommunikation Axel Johnson AB
Eric Persson
Vice President Affärsutveckling Axel Johnson AB
Anders G. Carlberg
VD Axel Johnson International AB
Anders Strålman
VD Axfood AB
Håkan Lundstedt
VD Mekonomen AB
Anders Slettengren
VD Novax AB
Christer Lind
VD Ser vera R&S AB
Anders Lönnebo
VD Svensk BevakningsTjänst AB
Bjarne Mumm
VD Åhléns AB
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AXEL JOHNSON GRUPPEN

År 1873 – tre år innan Alexander Graham Bell fick patent på telefonen – lades grunden för dagens Axel Johnson
Gruppen. Det är därmed ett familjeföretag som verkat under tre olika århundraden, fyllt med historia och av
traditioner att utveckla företag. De olika generationerna har varit entreprenörer som utvecklat verksamheter
inom familjeföretagets ramar, alla drivna av ett stort intresse för människor och affärer.
Det hela började med att en ung smålänning, Axel
Johnson, startade en liten handelsrörelse i Stockholm med
namnet A. Johnson & Co. Företagets handel med järn och
kol expanderade och affärerna gick bra. Ett mått på Axels
framgångar var att hans företag efter några år var ett av de
första i Sverige som skaffade telefonförbindelse med
omvärlden.*
Under 1900-talet utvecklades koncernen av nya generationer där handel, industri och sjöfart blev grundbultarna i
verksamheten. Efter drygt 130 år är nu fjärde och femte
generationerna tillsammans verksamma i koncernen.
I början av 1960-talet fanns över 100 företag i Axel
Johnson Gruppen med 22 000 anställda över hela världen.
Entreprenörskap präglat av nya idéer i kombination med
ett långsiktigt byggande har gagnat företagets utveckling.
År 1982 efterträdde Antonia Ax:son Johnson sin far
som styrelseordförande i A. Johnson & Co. Med internationell handel och distribution som bas utvecklade nu
Axel Johnson AB en ny kärnverksamhet inom handel med
inriktning på den nordiska marknaden. 1988 förvärvades
Saba Gruppen, med bland annat Dagab, Saba Trading,
Hemköp och Åhléns.
Idag består Axel Johnson Gruppen av tre fristående
koncerner med en gemensam ägare; Antonia Ax:son
Johnson med familj.
AxelJohnson AB inriktar sig på detaljhandel, handel businessto-business och handelsrelaterade tjänster i Norden och
Europa genom ett stort antal företag.
Axel Johnson Internationals verksamhet är uppdelad
i fem affärsområden och omfattar produktgrupper som
lastsäkringsutrustning, avancerade pumpsystem för processindustrin, industrikomponenter, utrustning och tjänster för bildbehandling, telefoner samt produkter för dataoch telekommunikation. Delägda och börsnoterade Axfood
är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln med både helägda butikskedjor och partihandel. Novax är ett investmentbolag som investerar i företag
med hög tillväxtpotential inom handel, handelsrelaterade
tjänster och varumärken. Servera är Sveriges ledande grossistföretag för mat, dryck och utrustning till storkök och
restauranger. Åhlénsgruppen omfattar drygt 200 varuhus
och butiker i Sverige, Norge och Finland med sortiment
inom områdena Mode, Skönhet, Hem och Media. Nya i
koncernen från 2006 är Svensk BevakningsTjänst, ett
säkerhets- och bevakningsföretag, samt Mekonomen,

Skandinaviens ledande bildelskedja, som i augusti 2006
fick Axel Johnson AB som ny huvudägare.
Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel
Johnson AB cirka 50 miljarder kronor och har omkring
17 000 anställda.
AxelJohnson Inc. har sitt huvudkontor i Stamford, Connecticut, och sin huvudsakliga verksamhet i Nordamerika
med produkter och tjänster inom områdena energi och
miljö. Företagen inom koncernen har en omsättning på 25
miljarder kronor och 1 100 anställda. Sprague Energy är
den största fristående distributören av petroleumbaserade
bränslen och alternativa energiråvaror i nordöstra USA.
Distributionen sker genom egna terminaler. Inom AxWater
ingår dotterbolagen Parkson och Kinetico som tillverkar
och marknadsför system och produkter för rening av
industriellt och kommunalt vatten.
AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i
Stockholm samt fastigheter för handel och logistik i övriga
Sverige. Koncernen äger och förvaltar 31 fastigheter på
drygt 12 orter och fastighetsbeståndet består av centralt
belägna varuhus, livsmedelsbutiker samt logistikanläggningar med moderna kyl- och fryslager vid strategiska
trafikpunkter. AxFast innehar även kontor och bostäder
i Stockholms innerstad. Det totala marknadsvärdet är
cirka 3 miljarder kronor.

Förutom de tre helägda koncernerna har Axel Johnson
Gruppen ägarintressen i Nordstjernan och Spirent plc.
Nordstjernan AB är ett investeringsföretag som genom
–långsiktigt ägande i medelstora företag ska skapa god
värdetillväxt. Nordstjernan är bland annat huvudägare
i de börsnoterade bolagen NCC, Ramirent och KMT
samt i de onoterade bolagen Etac, Välinge och Sirius.
Största ägare kapitalmässigt i Nordstjernan är Axel och
Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga
ändamål. Axel Johnson Gruppens ägarandel är 6 procent.
Spirent plc., noterat på börserna i London och New York,
är ett av de ledande företagen inom kommunikationsteknologi. Det levererar innovativa lösningar och service
inom områdena kommunikation, nätverksprodukter och
system till bland annat kunder inom telekomindustrin.
Axel Johnson Gruppens ägarandel är 14 procent.

* Telefonnumret var 137. I Kongl. Telegrafverkets abonnentförteckning från 1889 finns bara drygt tio affärsföretag i Stockholm med telefonförbindelse med omvärlden.
A. Johnson & Co. var ett av dem, vid sidan av bland andra Stora Kopparberg och L.M. Ericsson.
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AXEL JOHNSON INC.

AXFAST AB

Bygger och utvecklar lönsamma
verksamheter inom handel
och handelsrelaterade tjänster
Omsättning 50 miljarder

Produkter och tjänster inom energi
och miljö i Nordamerika
Omsättning 25 miljarder

Äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Stockholm och fastigheter
för handel och distribution i Sverige
Omsättning 240 miljoner

Axel Johnson International

Sprague Energy Corporation

Handel och distribution av industrioch konsumentprodukter i Europa

Distribution av energiråvaror och
hantering av andra produkter via egna
terminaler i nordöstra USA

Axfood

Parkson Corporation

Ett av nordens största börsnoterade
bolag inom dagligvaruhandeln
Ägarandel cirka 45 procent

Produktion och distribution av system
och produkter för vattenrening

Mekonomen

Kinetico Incorporated

Skandinaviens ledande bildelskedja,
noterad på Stockholmsbörsen
Ägarandel 29 procent

Produktion och försäljning av
vattenreningsprodukter

Novax
Utvecklar och investerar
i tillväxtföretag

Servera

Spirent plc.

Ledande grossist och specialist
inom restaurang och storkök

Erbjuder produkter och tjänster inom kommunikationsteknologi.
Spirent omsätter 3,5 miljarder och är noterat på London- och New Yorkbörserna. Axel Johnson Gruppens ägarandel uppgår till 14 procent.

Svensk BevakningsTjänst

Nordstjernan AB

Erbjuder totala säkerhetslösningar
för såväl företag som privatpersoner

Ett aktivt nordiskt investeringsföretag, bl a huvudägare i de börsnoterade
bolagen NCC, Ramirent, KMT och Exel. De hel- och delägda verksamheterna omsätter 51 miljarder och har cirka 22 000 anställda. Huvudägare
är Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål.
Axel Johnson Gruppens ägarandel är 6 procent.

Åhlénsgruppen
Ett av Sveriges ledande detaljhandelsföretag med varuhus och specialbutiker
inom Skönhet, Hem, Mode och Media

Omsättning avser hel- och delägda bolag. Om ej annat anges är bolagen helägda.

www.axeljohnsongruppen.se
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Axel Johnson AB

Axel Johnson International AB

Axfood AB

Box 26008

Box 5174

171 78 Solna

100 41 Stockholm

102 44 Stockholm

(Hemvärnsgatan 9)

(Villagatan 6)

(Villagatan 6)

Tel: 08-553 998 00

Tel: 08-701 61 00

Tel: 08-453 77 00

Fax: 08-730 03 59

Fax: 08-21 30 26

Fax: 08-453 77 91

www.axfood.se

www.axeljohnson.se

www.axinter.se

Mekonomen AB

Novax AB

Servera R&S AB

Box 6077

Box 26008

112 89 Stockholm

141 06 Kungens Kurva

100 41 Stockholm

(Strandbergsgatan 61)

(Smista Allé 11)

(Villagatan 6)

Tel: 08-672 84 00

Tel: 08-464 00 00

Tel: 08-700 66 60

Fax: 08-672 84 39

Fax: 08-464 00 66

Fax: 08-20 21 65

www.servera.se

www.mekonomen.se

www.novax.se

Svensk BevakningsTjänst AB

Åhléns AB

Box 30177

118 90 Stockholm

104 25 Stockholm

(Ringvägen 100)

(S:t Göransgatan 159, 4 tr)

Tel: 08-402 80 00

Tel: 08-619 50 50

Fax: 08-402 80 08

Fax: 08-619 50 91

www.ahlens.com
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