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Pressmeddelande                                         Stockholm 9 mars 2016 

 

Bokslutskommuniké Axel Johnson AB 1 jan-31 dec 2015 

Bästa resultatet någonsin för Axel Johnson 
Det är med stolthet jag kan konstatera att Axel Johnson rapporterar sitt bästa rörelseresultat från verksamheterna någonsin. 

2015 var ett paradoxernas år. Sveriges tillväxt är relativt hög, arbetslösheten sjunker, inflationen är låg och allt fler människor 

får mer pengar i plånboken. Det betyder att vi kan se en underliggande tillväxt i våra handelsverksamheter. Samtidigt har den 

europeiska marknaden fortfarande låg tillväxttakt. De sjunkande energi- och oljepriserna har skapat stora effekter på 

verksamheter inom olje- och gassektorn, men samtidigt ökat marginalerna för verksamheter med hög energikonsumtion. Och 

många av våra medarbetare har berörts av flyktingkrisen. 

Mitt i allt detta står våra koncernbolag starka trots allt hårdare konkurrens.  

Axel Johnson International står fortsatt starkt och lyckades skickligt parera nedgången inom olje- och gassektorn. Axfood 

stärkte sin ställning på dagligvarumarknaden och hade en imponerande tillväxt och resultatutveckling. Axstores visade bra 

tillväxt under året, men resultatet utvecklades negativt på grund av bristande lönsamhet för Åhléns. Kicks däremot slog rekord. 

Dustin som är ett spännande tillskott till våra olika handelsaktiviteter visade stabil försäljning och en god rörelsemarginal. 

Martin&Servera redovisade sitt bästa årsresultat, igen. Mekonomen visade fortsatt stark försäljning, men rörelseresultatet är 

något svagare än föregående år på grund av bland annat negativa valutaeffekter och fortsatt svag utveckling i Danmark. 

Novax som fokuserar på små och medelstora tillväxtbolag gjorde ett par betydande nyförvärv.  

Koncernen har gjort betydande investeringar för framtiden, både i form av förvärv, så som Dustin, ApoEx och Academic Work, 

men också i befintliga verksamheter. Martin&Servera har t.ex. investerat i nytt lagersystem och Åhléns och Kicks i e-handel.  

Koncernens totala omsättning uppgick till 69 551 mkr (66 528), en ökning om 5 procent. Resultatet efter finansnetto, och 

justerat för omstruktureringskostnader samt försäljning av Svensk Bevakningstjänst, uppgick till 2 266 Mkr (2 064), en ökning 

om 10 procent.  

 

Jag vill tacka alla medarbetare, styrelse och inte minst alla våra kunder för året som gått. Tack vare er uppvisar Axel Johnson 

en finansiell styrka som skapar ökade möjligheter för utveckling och förnyelse.  

 

Stockholm den 9 mars 2016 

 
Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef 

 
Viktiga händelser 2015         

 Caroline Berg tar över ordförandeskapet i Axel Johnson efter Antonia Ax:son Johnson 

 Mia Brunell Livfors blir VD 

 Axel Johnson förvärvar 20 % av Dustin 

 Axfood gör sitt bästa resultat någonsin 

 Novax investerar i Academic Work (14 % ägarandel) och ApoEx (44 % ägarandel), och ökar ägarandelen i Filippa K 

(72 % ägarandel)  

 Axel Johnson arrangerar för första gången AxLab, koncernens egna förnyelseinitiativ 

 

http://www.axeljohnson.se/
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Mkr Helår 2015 Helår 2014 Förändring 

Nettoomsättning  69 551 66 528 5% 

Resultat efter finansnetto 2 165 2 425 -11% 

Resultat efter finansnetto * 2 266 2 064 10% 

i % av nettoomsättning * 3 3 
 

EBITDA * 3 867 3 636 6% 

EBITA * 2 968 2 718 9% 

Balansomslutning  23 221 22 378 
 

Sysselsatt kapital 13 086 12 780 
 

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)  17 21 
 

Eget kapital  11 167 10 775 
 

Soliditet (%)  48 48 
 

Nettoskuldsättningsgrad (ggr)  0 0 
 

Kassaflöde efter investeringar  768 2 061 
 

Genomsnittligt antal årsanställda  18 469 19 190 
 

 

*exklusive omstruktureringskostnader samt exklusive försäljning av Svensk Bevakningstjänst  

      

      
    Nettoomsättning Mkr Resultat efter finansnetto Mkr 

Koncernbolag Ägarandel 2015 2014 2015 2014 

Axel Johnson International 100% 6 481 6 499 269 277 

Axfood 50,1% 41 247 38 484 1 749 1 430 

Axstores 100% 8 046 7 548 -17
4
 125 

Martin & Servera 70% 12 958 12 516 332 296 

Mekonomen Group 26,5% 5 761
1
 5 390

1
 594 620 

Novax 100% 942
2
 931

2
 52 61 

Dustin 
3
 20% 7 989 7 615 206 221 

 
1) Summa intäkter (nettoomsättning inklusive övriga rörelseintäkter). Jämförelsesifforna för 2014 har omräknats med avseende avvecklad verksamhet. 
2) Endast dotterbolag. 
3) Ägande sedan november 2015. År 2015 avser december 2014-november 2015. År 2014 avser december 2013-november 2014. 
4) Exklusive omstruktureringskostnader. 
 

 

 

Ytterligare information finns i Axel Johnsons årsberättelse för 2015 som offentliggörs på www.axeljohnson.se den 8 april. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Kerem Yazgan, kommunikationschef Axel Johnson AB, 070-2892999, kerem.yazgan@axeljohnson.se 
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