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Strukturella förändringar  
skapar fortsatt lönsam tillväxt



Den naturliga drivkraften

C2H5OH.
Eller etanol i mer lättförståeliga bokstäver. Det utvinns ur korn, vete och andra jordbruksprodukter. Används som en tillsats i bränslet du tankar din bil med. Omvandlas 
till rent vatten och koldioxid I förbränningsprocessen. Förser växter med den perfekta atmosfären att frodas i. Och sluter på så sätt naturens kretslopp. Alfa Laval har en 
nyckelroll I denna ständigt pågående process. Vi är världsledande då det gäller värmeväxlare, evaporatorer, kondensatorer och separatorer för etanolproduktion och 
företaget står berett att möta det växande behovet av nya anläggningar.
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Alfa Laval på 2 minuter

grunderna för Alfa Lavals tillväxtstrategi är att företaget skall 
växa snabbare än konkurrenterna och att tillväxten skall ske 
med god lönsamhet. målet är en genomsnittlig tillväxt på 
minst fem procent per år över en konjunkturcykel.

marknadsstrategin i Alfa Laval bygger på en försäljnings-
organisation som arbetar nära företagets kunder. 
Alfa Laval marknadsför sina produkter i nio olika 
kundsegment och för att skapa tydlig kundfokus är  
segmenten indelade i två divisioner: Process technology-
divisionen och Equipment-divisionen. Dessutom finns en 
speciell organisation för att bearbeta eftermarknaden,  
Parts and Service. Den tredje divisionen, Operations- 
divisionen, arbetar med produktionsinköp, tillverkning och 
logistik för att förse de säljande enheterna med produkter i 
rätt tid och till rätt kvalitet.

Parts and Service

Kundsegment

Operations-divisionen

Equipment- 
divisionen

Process Technology- 
divisionen

3 divisioner och 9 segment ger  
nära relationer med kunderna

Minst 5 procent i tillväxt per år

Verksamheten i Alfa Laval bygger på 
de tre nyckelteknologierna värmeö-
verföring, separering och flödes-
hantering. Detta är teknologier som 
företaget utvecklat under lång tid 
och som idag spelar en avgörande 
roll i många industriella processer 
inom en rad olika branscher.   
Alfa Laval har ledande globala 
positioner inom samtliga teknologi-
områden.

3 nyckelteknologier 
som spelar  
en avgörande roll

För att ytterligare stärka sina ledande positioner på utvalda marknader söker Alfa Laval konti-
nuerligt företag att samarbeta med eller förvärva.  
Alfa Laval söker i första hand förvärv av företag som:
 • kompletterar nuvarande produkter och stärker erbjudandet till kunderna
 • stärker de befintliga nyckelteknologierna
 • tillför nya nyckelprodukter.
För att genomföra detta har koncernen såväl ledningskapacitet som finansiell styrka. under 2006 
slutfördes ett större förvärv: amerikanska tranter med en omsättning på cirka en miljard kronor  
per år.

Stärkta marknadspositioner genom förvärv



Alfa Lavals aktie steg under året  
med 80 procent och slutade på  
308:50 (171) kronor.

Alfa Laval genererade ett fritt kassa-
flöde på 2 132 (942) miljoner kronor 
under 2006.

under 2006 ökade omsättningen till 
19,8 (16,3) miljarder kronor, en ökning 
med 21 procent. målet är en tillväxt om 
minst fem procent i genomsnitt per år 
räknat över en konjunkturcykel.

Omsättningen ökade till 
19,8 miljarder kronor

Fritt kassaflöde  
2,1 miljarder kronor

Aktien upp 80%

Orderingången under 2006 ökade 
med 30 procent till 24 miljarder kronor 
(18,5).

30 procents ökning av 
orderingången till  
24 miljarder kronor

Styrelsen för Alfa Laval gjorde under hösten 
2006 en översyn av företagets finansiella mål. 
Företagets förbättrade produktmix och produk-
tivitetsförbättringar samt en strukturell ökning 
av efterfrågan från energirelaterad industri 
har resulterat i att målet för rörelsemarginalen 
(EbItA) höjts med två procentenheter till  
12-15 procent. 

Höjt lönsamhetsmål: 
12-15 %  
i rörelsemarginal
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rörelsemarginalen (justerad EbItA) 
för 2006 blev 15,2 (10,8). Styrelsen 
höjde målet under 2006 med två 
procentenheter till mellan 12 och 15 
procent.

Fokus på lönsamhet  
resulterade i 15,2 procents  
rörelsemarginal
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Att kontinuerligt utveckla produkterna krävs  
för att förstärka konkurrenskraften och 
bibehålla de ledande positionerna. årligen 
investeras mellan 2,5 och 3,0 procent av 
omsättningen i forskning och utveckling, vilket 
resulterar i 25-30 nya produkter varje år.

Alfa Laval har en bred geografisk täckning och samtidigt en stark 
lokal närvaro. Företaget säljer sina produkter i mer än 100 länder 
och i över hälften av dessa med egen säljorganisation.
Cirka 50 procent av försäljningen sker i Europa, 30 procent i Asien 
och 20 procent i nord- och Sydamerika. 
25 större produktionsenheter (16 i Europa, sex i Asien och tre i 
uSA) och 70 serviceenheter finns strategiskt placerade runt om i 
världen. Alfa Laval har cirka 10 100 (9 500) anställda. Flest anställda 
finns i Sverige (2 100), Indien (1 150), Danmark (1 100), uSA (950) 
och Frankrike (750).

Försäljning i mer än 100 länder
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MSEK om inget annat anges  +/- %6) 2006 2005   2004 7)  2003 2002

Orderingång  +30 24 018 18 516 15 740  14 145 14 675

Nettoomsättning  +21 19 802 16 330 14 986  13 909 14 595

Justerad EBITDA 1) +61 3 273 2 030 1 956  1 920 2 087

Justerad EBITA 2)  +70 3 010 1 766 1 695  1 627 1 755

Rörelsemarginal (justerad EBITA 2)), %  +41 15,2 10,8 11,3  11,7 12,0

Resultat efter finansiella poster  +116 2 375 1 099 1 262  817 372

Avkastning på sysselsatt kapital, %  +58 35,9 22,7 23,7  21,3 20,2

Avkastning på eget kapital, %  +58 25,3 16,0 15,9  13,2 2,7

Vinst per aktie, SEK  +91 15:10 7:92 7:12  5:78 1:41

Utdelning per aktie, SEK +23 6:25 3) 5:10  4:75  4:00 2:00

Eget kapital per aktie, SEK  +18 61:2 52:0 47:2  43:8 40:4

Fritt kassaflöde per aktie, SEK 4)  +9 9:32 8:52 11:10  10:71 16:10

Soliditet, %  +1 36,4 35,9 37,4  33,3 29,2

Skuldsättningsgrad, %  -37 22 35 36  49 78

Antal anställda 5)  +7 10 115 9 429 9 527  9 358 9 125

1)  Justerad EBITDA – Rörelseresultat före avskrivningar och goodwillavskriv-
ningar samt avskrivningar på övriga övervärden, justerat för jämförelse-
störande poster.

2)  Justerad EBITA – Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskriv-
ningar på övriga övervärden, justerat för jämförelsestörande poster.

3)  Styrelsens förslag till årsstämman.

4)  Fritt kassaflöde är summan av kassaflödena från rörelse- och  
investeringsverksamheterna.

5)  Antal anställda i slutet av perioden.

6)  Procentuell förändring mellan 2005 och 2006.

7)  Omräknat till IFRS.

Viktiga händelser
• Styrelsen beslöt att höja målet för rörelsemarginalen (EBITA-marginalen) med två procentenheter till 12-15 

procent. Skälen bakom höjningen är en förbättrad produktmix, produktivitetsförbättringar samt en struk-
turell ökning av efterfrågan från energirelaterad industri.

• Rörelsemarginalen för 2006 steg till 15,2 procent (10,8).

• Fortsatt mycket stark efterfrågan från de flesta av bolagets slutmarknader, i första hand energi och energi-
relaterad industri, bidrog till att orderingången ökade med 30 procent jämfört med 2005.

• God tillväxt av basaffären, det vill säga order under 0,5 miljoner euro som står för cirka 80 procent av den 
totala orderingången.

• Förvärvet av Tranter från den amerikanska koncernen Dover Corporation slutfördes. Tranter omsätter 
cirka en miljard kronor och har cirka 450 anställda. Tranter förvärvade sin distributör i Kina som omsätter 
cirka 100 miljoner kronor.

• Förvärv av fruktkoncentreringsenhet från Tetra Pak med en omsättning på cirka 45 miljoner kronor.

• Avyttring av projektdelen inom bioteknik, med en omsättning på cirka 100 miljoner kronor.

• Alfa Laval avfördes som svarande i de så kallade ”Desert Storm-stämningarna”, det vill säga krav rörande 
skador som påstods ha uppkommit under Gulfkriget (”Desert Storm”) 1991.

• Stängningen av produktionsenheten i Madrid slutfördes. Åtgärderna innebar en besparing med minst 
 50 miljoner kronor per år från mitten av 2006.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 6:25 kronor (5:10) per aktie för 2006.

• Styrelsen föreslår ett mandat för återköp av upp till 10 procent av utestående aktier.

• Alfa Laval avser att förvärva ytterligare 26 procent av Alfa Laval (India) Ltd. via ett publikt erbjudande för att 
nå en ägarandel om 90 procent.
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»Kraftigt förbättrad lönsamhet 
och mycket stark orderingång«
I oktober 2006 höjde styrelsen för Alfa Laval målet 
för rörelsemarginalen (EBITA) med två procentenhe-
ter till 12-15 procent. Höjningen grundar styrelsen på 
företagets förbättrade produktmix, produktivitetsför-
bättringar samt en strukturell ökning av efterfrågan från 
energirelaterad industri.

Kraftigt förbättrad lönsamhet
Rörelsemarginalen har successivt förbättrats under såväl 
2005 som 2006. 2006 uppgick rörelsemarginalen till 
15,2 procent. Orsakerna till förbättringen är:
• Fokus på lönsamhet. Tack vare våra starka marknads-

positioner och det mervärde vi skapar för våra kunder 
har vi lyckats få kompensation för höjda råvarupriser 
i absoluta merparten av fallen. Dessutom arbetar 
vi med att vidareutveckla vår förmåga att förbättra 
kund- och produktmix. 

• Ett mycket bra kapacitetsutnyttjande i våra produktions-
anläggningar. Den goda hävstångseffekten på resulta-
tet visar att våra produktionsprocesser fungerar effek-
tivt. Kapaciteten byggs ut inom de produktområden 
där vi ser en strukturell tillväxt av efterfrågan.

• Förbättrad effektivitet inom produktion, försäljning och 
administration.

Mycket stark orderingång
Orderingången under 2006 ökade med hela 30 procent 
till drygt 24 miljarder kronor. Samtliga geografiska regi-
oner utvecklades mycket bra. Den starkaste tillväxten 
uppnåddes i Central- och Östeuropa samt Nordamerika. 
I Ryssland ökade orderingången med 52 procent i en 
solid och bred uppgång. I USA var ökningen 59 procent 
drivet av investeringar i bioetanol, processindustri och 
förvärvet av Tranter. Återhämtningen i Västeuropa som 
började i slutet av 2005 accelererade under 2006.

Alfa Laval fi ck under året 15 order större än fem mil-
joner euro till ett totalt värde av 1,4 miljarder kronor. 
Merparten av orderna kommer från olje-, gas- och petro-
kemisk industri och hälften är för installation i Mellan-
östern.

Basaffären, det vill säga order under 0,5 miljoner euro, 
utvecklades bra i Västeuropa och Nordamerika, främst 
tack vare uppgraderingar inom processindustrin samt 
aktiviteter i samhället för att spara energi. Basaffären är 
fundamental för Alfa Laval, eftersom den står för mer än 
80 procent av den totala orderingången.

Orderingången från den viktiga eftermarknaden växte 
med drygt 14 procent. Speciellt den mognande instal-
lerade basen på de snabbväxande marknaderna Kina, 
Indien och Ryssland utvecklades starkt.

Förvärvad tillväxt
Förvärv skall i första hand göras av företag som komplet-
terar Alfa Lavals befintliga affär produktmässigt, geogra-
fiskt eller med nya försäljningskanaler. 

Genom att arbeta med fl era varumärken öppnas ytter-
ligare möjligheter för konsolidering av de branscher där 
vi har en ledande position.

Förvärvet av Packinox 2005 är ett utmärkt exempel 
på en produktmässig komplettering för raffi naderiin-
dustrin. Förvärvet har dessutom givit en merförsäljning 
av traditionella Alfa Laval-produkter. Mellan 2004 och 
2006 ökade orderingången från raffi naderiindustrin 
från 100 miljoner kronor till cirka 1 miljard kronor.

Förvärvet av amerikanska Tranter 2006 är ett exempel 
på en ny försäljningskanal. Genom förvärvet stärker 
Alfa Laval sin ledande position inom värmeöverföring. 
2006 hade Tranter en omsättning på cirka 1 miljard 
kronor och cirka 450 anställda över hela världen. 
Rörelse marginalen ligger över Alfa Lavals genomsnitt 
och förvärvet bidrog under 2006 till vinsten per aktie. 
Tranter förblir en separat marknadskanal och erbjuder 
sitt produkt sortiment under varumärket Tranter via ett 
oberoende distributionsnätverk i full konkurrens med 
Alfa Lavals varumärke. Företaget behåller sina egna 
forskning och utvecklings- samt tillverkningsenheter. 

Vid årsskiftet förvärvade Tranter sin distributör i Kina. 
Distributörens försäljning uppgår till 100 miljoner kro-
nor och har 100 anställda inom montering, försäljning 
och service. Förvärvet är ett led i att stärka närvaron i 
Kina.

Under 2006 förvärvades enheten med utrustning för 
fruktberedning från Tetra Pak. Enheten tillför ett värde-
fullt applikationskunnande. Verksamheten omsätter 
45 miljoner kronor och har integrerats i Alfa Laval.

I december 2006 avyttrade Alfa Laval projektdelen av 
verksamheten inom bioteknik industrin. Omsättningen 
för den avyttrade enheten är drygt 100 miljoner kro-
nor med 110 anställda. Projektdelen har en begränsad 
anknytning till Alfa Lavals kärnprodukter och saknar 
förutsättningar att möta Alfa Lavals fi nansiella mål. 
Avyttringen medförde en fi nansiell engångseffekt i 

Koncernchefen har ordet
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resultaträkningen på 125 miljoner kronor, varav 85 mil-
joner kronor är nedskrivning av goodwill. Försäljningen 
kommer att påverka vinsten per aktie positivt 2007.

I mars 2007 skrev Alfa Laval under ett avtal om att 
förvärva holländska Helpman. Förvärvet breddar 
produktsortimentet och synergierna med Alfa Lavals 
säljorganisation är uppenbara. Helpmans kunder fi nns 
inom industriell kylning av jordbruksprodukter, frukt 
och kött. Företaget har en stark position i Europa och 
kommer att bli Alfa Lavals produktcenter för industriell 
kylning med luft värmeväxlare. Företaget kommer att 
integreras i Alfa Laval. Försäljningen 2006 uppgick till 
200 miljoner kronor och företaget har 100 anställda. 
Under 2007 förväntas Helpman bidra positivt till vin-
sten per aktie.

Strukturell tillväxt
Inom ett flertal områden förutser Alfa Laval fortsatt 
goda möjligheter för tillväxt, baserat på en strukturell 
förändring av efterfrågan.
• Globaliseringen ökar behovet av sjötransporter, vilket 

är gynnsamt för vårt marinsegment. År 2006 var fjär-
de året i rad med stark efterfrågan från varvsindustrin 
och orderstocken sträcker sig ända in i 2009.

• Den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien skapar 
en stor konsumerande medelklass och behov av 
investeringar, vilket gynnar den globala efterfrågan. 
Kina är Alfa Lavals näst största marknad efter USA och 
ett flertal aktiviteter pågår för att ytterligare förstärka 
koncernens närvaro, både genom organisk tillväxt 
och förvärv. Med BRIC-länderna avses Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina, fyra stora och snabbt väx-
ande ekonomier vars BNP-tillväxt överstiger det glo-
bala genomsnittet. År 2006 utgjorde de tillsammans 
18 procent av koncernens totala orderingång, jämfört 
med 13 procent år 2002.

• Teknologiskiften öppnar nya möjligheter, alltifrån 
att plattvärmeväxlare successivt ersätter tubvärme-
växlare till olika miljöfrämjande applikationer som 
rengöring av ballastvatten på fartyg eller lastbilars 
vevhusgaser.

• Efterfrågan från energi- och energirelaterad industri 

utgör cirka 40 procent av koncernens orderingång. 
Höga energipriser, miljöaspekter och förändringar 
av den globala energipolitiska kartan öppnar många 
möjligheter för Alfa Laval. Inom områden som olje- 
och gasutvinning, flytande naturgas (LNG), raffinade-
ri och petro kemi sker omfattande investeringar i både 
nya anläggningar och uppgradering av befintliga 
anläggningar. Inom produktion av bioetanol och bio-
diesel har Alfa Laval en stark position. Försäljningen 
till dessa applikationer har vuxit mycket kraftigt 
under året. Fjärrkyla växer snabbt genom att länderna 
på de heta breddgraderna i rask takt ökar levnads-
standarden. Generellt finns det ett stort intresse att 
minska energi konsumtionen, vilket ökar efterfrågan 
på plattvärmeväxlare.

Aktiens utveckling
Under 2006 steg Alfa Lavals aktie med 80 procent, 
samtidigt som Stockholmsbörsen som helhet steg med 
24 procent och SX20 Industrials, det industriindex 
som Alfa Laval mäts mot, steg med 30 procent. Sedan 
noteringen den 17 maj 2002 har Alfa Lavals aktie stigit 
med 239 procent, samtidigt som Stockholmsbörsen som 
helhet stigit med 77 procent och SX20 Industrials med 
101 procent. 

Utsikter för den närmaste framtiden
”Inom de flesta av de marknader, som Alfa Laval tjänar, 
såväl geografiska som marknadssegment, förväntas en 
fortsatt mycket stark efterfrågan.” 

(Avgivna vid bokslutskommunikén den 7 februari 2007.) 

Låt mig slutligen rikta ett stort tack till samtliga medar-
betare i Alfa Laval-koncernen för ytterligare ett år med 
mycket goda arbetsinsatser.

Lars Renström
VD och koncernchef 

Lund i mars 2007

Koncernchefen har ordet

Stora order 2006 (antal order/MSEK)

EU 1/45 MSEK

Asien
4/365 MSEK

Övriga Europa 
3/220 MSEK

Mellanöstern 
6/635 MSEK

Nordamerika
1/140 MSEK

Alfa Laval skickar ut ett pressmeddelande 
när bolaget erhållit en order över fem mil-
joner euro. Under 2006 erhöll Alfa Laval 15 
sådana order till ett sammanlagt värde om 
1,4 miljarder kronor.
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Himmelskt svalt
Det otroliga Burj Dubai Tower i Förenade 
Arabemiraten, som skall hysa exklusiva 
kontor och bostäder, kommer att bli om-
kring 800 meter högt och världens högsta 
byggnad. Byggnaden är under uppförande 
med en hastighet på en ny våning var fjärde 
dag och beräknas vara klar 2008.
 Eftersom temperaturen i Dubai kan gå 
över 40°C är luftkonditioneringen av bygg-
naden av avgörande betydelse. Plattvärme-
växlare från Alfa Laval skall installeras på 
olika nivåer för att dela upp kylsystemet i 
flera mindre kretsar. På så sätt minskas det 
statiska trycket på all utrustning. Det ger 
säkrare drift, bättre driftsekonomi och lägre 
investeringskostnad.

Burj Dubai Tower 
i Förenade 
Arabemiraten.
800* meter.

Petronas 
Towers 1&2 i 
Kuala Lumpur. 
452* meter.

Eiffeltornet 
i Paris. 
324* meter.

Empire State 
Building i 
New York. 
443* meter.

*inklusive master

AL.1-37.indd 5AL.1-37.indd   5 07-03-15 07.58.5307-03-15   07.58.53



6 • Alfa Laval 2006

Alfa Lavals aktie ökade kraftigt i värde under 2006. 
Kursen ökade från 171 kronor till 308,50 motsvarande en 
ökning om drygt 80 (60) procent. För andra året i rad var 
Alfa Lavals kursutveckling väsentligt bättre än genom-
snittet för såväl branschen (Industrials) som börsen som 
helhet (OMX Stockholm). Dessa ökade under året med 
30 (44) respektive 24 (33) procent. Det totala börsvärdet 
för Alfa Laval var vid slutet av 2006 34,5 (18,4) miljarder 
kronor. Högsta respektive lägsta notering för Alfa Lavals 
aktie under året var 312 kronor respektive 157 kronor.

Alfa Lavals aktie noterades på Stockholmsbörsen 

Fortsatt mycket god utveckling: 
+80 procent

Aktien

första gången redan 1901. Efter att bolaget köptes ut från 
börsen 1991 introducerades Alfa Laval på börsen igen 
den 17 maj 2002. 

Sedan introduktionen på 91 kronor i maj 2002 har 
totalavkastningen, som inkluderar återinvesterade 
utdelningar, fram till och med slutet av 2006 varit 284 
procent. Det motsvarar en genomsnittlig årsavkastning 
på 30 procent. Avkastningen på börsen i genomsnitt 
under samma period uppgår till 15 procent.

Fortsatt hög omsättning
Under året omsattes sammanlagt 151,8 (165,8) miljoner 
aktier till ett värde av 35,0 (20,9) miljarder kronor. Det 
innebär att 136 (148) procent av aktiestocken i Alfa Laval 
omsattes under året. Motsvarande siffra för börsen i 
Stockholm var 145 procent. Under året gjordes i genom-
snitt 650 (326) avslut per dag i Alfa Lavals aktie. Ett avslut 
omfattade i genomsnitt  drygt 900 (2 000) aktier. En 
handelspost i Alfa Lavals aktie uppgår till 100 aktier.

Med ett börsvärde på 34,5 miljarder kronor tillhör 
Alfa Laval Large Cap-segmentet på den nordiska börsen 
OMX. Aktien tillhör också de mest omsatta aktierna 
som handlas på den nordiska börsen i Stockholm och 
ingår därmed i indexet OMXS30. I börsens branschmäs-
siga sektorindelning tillhör Alfa Laval sektorn Industri-
als. Andra större bolag i samma sektor är exempelvis de 
svenska bolagen Atlas Copco, Sandvik, SKF, Volvo och 
det fi nska bolaget KONE. 

Alfa Lavals aktie är undantagen från förmögenhets-
skatt för svenska fysiska personer.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Alfa Laval uppgår till 1 117 miljoner kro-
nor. Totalt finns 111,7 miljoner aktier med ett kvotvärde 
på 10 kr per aktie. Alla aktier har lika röstvärde och ger 
lika rätt till andel i bolagets tillgångar. Det finns inga 
utställda optioner eller annat som kan innebära utspäd-
ning för aktieägarna.

Förslag om återköp av aktier
Alfa Lavals finansiella ställning är mycket stark. För att 
anpassa koncernens balansräkning till en mer effektiv 
struktur samtidigt som den finansiella flexibiliteten 
bibehålls, kommer styrelsen föreslå stämman att ge sty-
relsen mandat att besluta om återköp av bolagets aktier 
fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Mandatet skall 
avse återköp av upp till 10 procent av utestående aktier 
i syfte att annullera de återköpta aktierna och nedsätta 
aktiekapitalet. Återköpet skall ske genom transaktioner 
på OMX Stockholmsbörsen.

Kursutveckling  17 maj 2002 – 31 december 2006

Kursutveckling  1 januari – 31 december 2006
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Ägarkategorier per 31 december 2006

Kategori   Antal aktier  Kapital/röster, %
Finansiella företag*     30 635 920  27,43
Övriga fi nansiella företag          128 142  0,11
Socialförsäkringsfonder       6 595 805  5,91
Staten   297 611  0,27
Kommuner och landsting            89 162  0,08
Intresseorganisationer       1 202 660 1,08
Övriga svenska juridiska personer       1 783 536  1,60
Ej kategoriserade juridiska personer          157 676  0,14
Utlandsboende ägare      64 406 000   57,67
Svenska fysiska personer       6 375 481  5,71
Summa   111 671 993  100,00

* Banker, värdepappersbolag och fondkommissionärer, fondbolag, försäkringsbolag 
och pensionsinstitut, pensionsstiftelser samt fi nansiella företags icke vinstdrivande 
organisationer.

Kategori  Antal aktier  Kapital/röster, %
Fysiska personer   6 637 846  5,94
Juridiska personer  105 034 147  94,06

De tio största ägarna per 31 december 2006

 Antal aktier Kapital/ Förändring
  Röster, % under 2006
Tetra Laval B.V. 19 744 014 17,68 +/-                   0
Fidelity 11 278 871 10,10 +    5 248 848
AMF-Pension 7 269 200 6,51 -     1 569 000
Swedbank Robur fonder   4 425 432 3,96 +        131 641
Fjärde AP-fonden 2 998 000 2,68 -         947 000
Handelsbanken (inkl XACT)   2 872 753 2,57 +           98 543
Afa försäkring 2 682 825 2,40 -         147 588
SEB fonder  2 366 871 2,12 -     1 309 809
Nordea fonder 1 837 229 1,65 
Lannebo fonder 1 656 545 1,48 -         761 350
Övriga 54 540 253 48,85
Summa 111 671 993 100,00

Ägarstorleksfördelning per 31 december 2006

Innehav  Antal aktieägare  Antal aktier  Innehav (%) 
1 - 500   8 493  1 680 090  1,50 
501 – 1 000   1 735  1 471 577  1,32
1 001 – 5 000   1 255   2 912 229  2,61
5 001 – 10 000      211  1 621 328  1,45
10 001 – 15 000        82  1 034 140  0,93
15 001 – 20 000        65  1 173 731  1,05
20 001 –      337  101 778 898  91,14
Summa                 12 178  111 671 993  100,00

Data per aktie

  2006 2005 2004  2003 2002 1)

Börskurs vid årets slut, SEK  308:50 171 107  109 77
Högst betalt, SEK  312 172:50 125:50  110 98:50
Lägst betalt, SEK  157 98:50 96  58 43:10
Eget kapital, SEK  61:16 52:0 47:2  43:8 40:4
Vinst per aktie   15:10 7:92 7:12  5:78 1:41
Utdelning, SEK  6:253) 5:10 4:75  4 2
Fritt kassafl öde, SEK 2)  9:32 8:52 11:10  10:71 16:10

Kursförändring under året, %  +80 + 60 -1,8  +40,3 -15,4
Utdelning som andel av
vinst per aktie, %  41,4 64,4 88,0  69,2 141,8
Direktavkastning, %  2,0 3,0 4,4  3,7 2,6
Börskurs / eget kapital, %  5,0 3,6 2,4  2,5 1,9

P/E-tal   20 22 20  19 55
Antal aktieägare  12 178 10 964 11 758  7 254 5 746

1) Aktien noterades den 17 maj 2002

2) Fritt kassafl öde är summan av kassafl ödena från rörelse- och 
 investeringsverksamheten.

3) Styrelsens förslag till årsstämman.
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  20061) 20051) 20042) 20033) 20024)

 Sverige 51 68  75  52  44
 USA 16 11    8  20  19
 Storbritannien 15 11    5    9  11
 Luxemburg   7   3    4    6    9
 Övriga 11   7    8  13  14

1) Exklusive Tetra Laval (Nederländerna) cirka 18 procent 
2)  Exklusive Industri Kapital (Storbritannien) cirka 9 procent och Tetra Laval  

(Nederländerna) cirka 18 procent
3) Exklusive Industri Kapital (Storbritannien) cirka 18 procent och Tetra Laval   

(Nederländerna) cirka 18 procent
4) Exklusive Industri Kapital (Storbritannien) cirka 27 procent och Tetra Laval  

(Nederländerna) cirka 18 procent
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Utdelningspolicy
Det är styrelsens målsättning att regelbundet föreslå 
utdelningar som speglar koncernens utveckling, finan-
siella status samt nuvarande och förväntat kapitalbe-
hov. I beaktande av koncernens förmåga till kassagene-
rering är målet en utdelning över en konjunkturcykel på 
40-50 procent av nettoresultatet, justerat för övervär-
den. För 2006 har styrelsen föreslagit stämman en utdel-
ning om 6:25 (5:10) kronor. 

Alfa Lavals aktieägare
Vid utgången av 2006 hade Alfa Laval 12 178 (10 964) 
aktieägare. Tetra Laval BV är bolagets största ägare med 
17,68 (17,68) procent av aktierna. De tio största ägarna 
ägde vid utgången av 2006 51 (51) procent av aktierna.

*Styrelsens förslag till årsstämman.
**Justerat för övervärden.
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Alfa Lavals affärsidé utgår från företagets kunder inom 
de utvalda marknadssegmenten. Att ständigt skapa 
mervärden för kunderna är basen för Alfa Lavals affärs-
modell och grunden för att företaget skall nå sina finan-
siella mål. 

Resurser för en framgångsrik verksamhet 
Möjligheterna att förverkliga affärsidén bygger på Alfa 
Lavals nyckelteknologier, den tekniska kompetensen 
och applikationskunnandet. Dessa förstärks av företa-
gets globala organisation samt omfattande resurser för 
utveckling av produkter och marknader. 

Alfa Laval är organiserat i tre divisioner. Två marknads-
för företagets produkter, Equipment- och Process Tech-
nology-divisionen och, Operations-divisionen som 
producerar och levererar företagets produkter. För att 
säkerställa utrustningens långsiktiga funktion och för 
att vårda och utveckla kundrelationerna har Alfa Laval 
byggt upp en speciell serviceorganisation, Parts & Ser-
vice.

Därutöver har Alfa Laval kompetens och kapacitet att 
framgångsrikt förvärva och integrera verksamheter som 
stärker företagets erbjudanden.

Finansiella mål för utdelning och utveckling
Alfa Laval styr verksamheten mot finansiella mål för 
tillväxt, rörelsemarginal och avkastning. Företaget har 

Att optimera prestanda hos 
kunderna – och i Alfa Laval

under de senare åren nått de vid tillfället aktuella målen. 
Det skapar aktieägarvärde genom ett ökat värde på 
företaget, en god kursutveckling för aktien och en årlig 
utdelning till aktieägarna. 

Bra resultat gör det möjligt för företaget att utveckla 
strategierna för att stärka de ledande globala positio-
nerna samt för fortsatt  lönsam tillväxt. På så sätt skapas 
ännu bättre förutsättningar för en framgångsrik verk-
samhet.

Att leverera resultat
”Performance”. För Alfa Laval är det ett viktigt ledord 
som också är bärande i affärsidén. “To optimize the per-
formance in our customers’ processes. Time and time 
again”.

Det handlar om att leverera resultat. Precis som företa-
gets affärsidé säger att Alfa Laval skall optimera prestan-
da i kundernas processer, så skall var och en i företaget 
bidra med resultat så att det ständigt utvecklas. Inom 
Alfa Laval fi nns en stark vilja att nå de mål som satts upp. 
Det gäller såväl stora som små mål. Det är och måste vara 
en drivkraft för samtliga anställda.

Det slutliga beviset på bolagets framgång är om de 
fi nansiella målen infrias.

Affärsmodell och mål

STRATEGI
Ledande position
Affärsstruktur
Tillväxtstrategi

FINANSIELLA MÅL
Tillväxt
Rörelsemarginal
Avkastning på sysselsatt kapital

VERKSAMHET
Nyckelteknologier
Kompetens
Organisation
Utvecklingskapacitet
Förvärvskapacitet

UTDELNING

En kundstyrd affärsidé
”Att optimera kundernas processer. 
Om och om igen.”
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Mål: Minst 5 procent i genomsnitt per år över en 
konjunkturcykel.
Målet skall nås genom en kombination av organisk 
och förvärvad tillväxt. Den underliggande organiska 
tillväxten på Alfa Lavals marknader bedöms vara 
i nivå med den globala BNP-tillväxten. Till detta 
skall läggas en för Alfa Laval gynnsam teknologisk 
substitution som adderar cirka en procents tillväxt i 
genomsnitt per år.

Måluppfyllelse 2006: Faktureringstillväxten var 21,4 
procent. 15,4 procent var organisk tillväxt och 
6 procent tillväxt från förvärvet av Tranter.

Faktureringstillväxt, %
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Finansiella mål

* Justerad EBITA = Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskrivningar på övriga övervärden.

Avkastning på sysselsatt kapital, %
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Riktvärde: under 100 procent.
Skuldsättningsgraden skall långsiktigt ligga under 100 
procent, det vill säga det kapital bolaget lånar skall högst 
motsvara 100 procent av bokfört eget kapital. I samband 
med större förvärv kan skuldsättningen ligga över 100 
procent, men det skall i så fall ses som övergående 
då kassaflöde och vinster förväntas korrigera detta. 
Vid utgången av 2006 låg skuldsättningsgraden på 22 
procent.

Riktvärde: 2,5 procent av omsättningen.
Med denna investeringsnivå skapas utrymme för ersätt-
ningsinvesteringar och en kapacitetsutbyggnad i linje 
med organisk tillväxt för koncernens nuvarande nyck-
elprodukter. Under 2006 utgjorde investeringarna 1,9 
procent av omsättningen.

Som ett komplement till de finansiella målen har 
styrelsen satt upp riktvärden för tre finansiella 
nyckeltal som stödjer företagets strävan att nå 
de finansiella målen.

Riktvärde: 11-14 procent av omsättningen.
Riktvärdet har höjts två procentenheter i takt med att sty-
relsen höjt målet för rörelsemarginalen, justerad EBITA. 
Värdet ligger strax under målet för rörelsemarginalen 
eftersom organisk tillväxt normalt ökar bindningen av 
rörelsekapital. Det fria kassaflödet kommer att uppgå till 
betydande belopp, oavsett skuldsättningsgrad, detta 
inom ramen för de riktvärden för skuldsättningsgrad som 
koncernen satt upp. Under 2006 låg utfallet inom inter-
vallet och blev 13,2 procent.

Skuldsättningsgrad, %

120

0 2002 2003 2004 2005

80

2006

60

40

20

100 100

78

49
36 35

22
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Mål: 12-15 procent.
Den lägre nivån gäller för botten av en konjunktur-
cykel och den högre nivån för toppen av konjunk-
turcykeln. Målet är valt för att upprätthålla finansiell 
flexibilitet.

Måluppfyllelse 2006: Marginalen var 15,2 procent. 
Bakom den starka utvecklingen av rörelsemargina-
len finns bolagets förbättrade produktmix och pro-
duktivitetsförbättringar, den höga volymen under 
året samt en strukturell ökning av efterfrågan från 
energirelaterad industri.

Mål: Minst 20 procent.
Trots betydande goodwill och allokerade övervär-
den är målet för avkastning på sysselsatt kapital 
minst 20 procent. Nivån är satt med tanke på den 
relativt låga kapitalbindningen i den löpande verk-
samheten.

Måluppfyllelse 2006: Avkastningen var 35,9 pro-
cent. De fem senaste åren har avkastningsmålet 
överträffats tack vare fortlöpande förbättringar av 
det sysselsatta kapitalet.

Styrelsen för Alfa Laval styr verksamheten med hjälp av tre finansiella mål och tre finansiella 
riktvärden. Under hösten 2006 gjorde styrelsen en översyn av de finansiella målen och höjde 
målet för rörelsemarginalen (justerad EBITA) med två procentenheter till 12-15 procent.
 Skälen bakom det höjda intervallet är Alfa Lavals förbättrade produktmix och produkti-
vitetsförbättringar samt en strukturell ökning av efterfrågan från energirelaterad industri (se 
sidorna 12-13). Målet för rörelsemarginalen skall mätas över ett år. 

EBITA*-marginal, % av omsättning
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till 12-15 procent 2006.
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Tre steg mot lönsam tillväxt
Alfa Lavals tillväxtmål är att växa med i genom-
snitt fem procent per år över en konjunkturcykel. 
Grundfilosofin är att växa snabbare än marknaden och 
att tillväxten skall ske med god lönsamhet.

Summan av de underliggande marknader som Alfa 
Laval arbetar på bedöms växa med i genomsnitt den glo-
bala bruttonationalprodukten (BNP). Genom att arbeta 
systematiskt inom nedanstående tre områden skall Alfa 
Laval fortsätta att uppnå en lönsam tillväxt samt stärka 
sina marknadspositioner.

1. Nuvarande produkter och tjänster
Ett nära samarbete med kunderna för att förstå och 
infria deras behov säkerställer fortsatt tillväxt från de tre 
nyckelteknologierna. Företagets högkvalitativa produk-
ter och starka marknadspositioner i kombination med 
den kundfokuserade försäljningsorganisationen ger 
goda förutsättningar för att de befintliga produkterna 
även i fortsättningen skall vara den viktigaste delen för 
företagets framtida lönsamma tillväxt.

Dessutom förbättrar forsknings- och utvecklingsor-
ganisationen kontinuerligt sortimentet för att göra det 
ännu mer konkurrenskraftigt. Företagets marknadsnära 
organisation i olika segment förenklar och effektiviserar 
dialogen med kunderna.

2. Eftermarknaden
Trots en stark tillväxt för eftermarknaden under de 
senaste åren finns det fortsatt potential. Alfa Laval 

har en stor bas av installerad utrustning och system och 
genom det globala nätverket av serviceverkstäder och 
personal är företaget väl rustat att ta hand om denna 
service. Allt eftersom den installerade basen i de snabb-
växande länderna blir såväl äldre som större ökar till-
växtmöjligheterna för eftermarknaden på dessa mark-
nader. Företagets utbud av produkter för att bearbeta 
eftermarknaden har ökat och inte minst serviceavtal 
spelar en allt viktigare roll.

3. Nya marknadskoncept och nya nyckel-
produkter
Alfa Laval letar ständigt efter nya sätt att hjälpa kunder-
na att optimera sina processer. Det handlar om att se på 
såväl behov som problem ur kundens perspektiv. Två bra 
exempel på detta marknadstänkande är Pure Ballast, en 
helt ny produkt för rening av ballastvatten – ett snabbt 
växande miljöhot – samt Alfdex, en innovativ lösning 
för rening av vevhusgaser från dieselmotorer.

Att identifi era och addera kompletterande produkter 
och nya nyckelprodukter är också viktigt för tillväxten. 
Det gör att Alfa Lavals erbjudande breddas ytterligare 
och företaget kan bli en mer komplett och ännu vär-
defullare partner. Ett bra exempel på detta är förvärvet 
av franska Packinox, som är världsledande inom stora 
svetsade plattvärmeväxlare för i första hand oljeraffi na-
derier.

De fyllda cirklarna visar i vilka segment Alfa Lavals produkter säljs idag. De tomma cirklarna visar segment där Alfa Lavals produkter sålts tidigare, men där företaget gjort det 
strategiska valet att avyttra verksamheten.

 Comfort  Marine   OEM  Fluids   Sanitary  Food  Energy   Process   Life 
 & Ref.  & Diesel  & Utility   & Envir. Industry Science

Värmeöverföring

Separering

Flödeshantering

Utvalda marknads-
segment

Tillväxtstrategi
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*Avser omsättning året före förvärv och avyttring.

Mellan 1999 och 2006 förvärvade Alfa Laval tolv företag eller 
enheter med en sammanlagd omsättning på 3 035 miljoner 
kronor. Det betyder en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 
380 miljoner kronor. Under samma tid avyttrades åtta före-
tag/enheter med en sammanlagd omsättning på knappt 
1 085 miljoner kronor. Avyttringarna har minskat radikalt de 
senaste åren och 
förväntas fortsätta 
vara på en mycket 
låg nivå eftersom 
samtliga enheter 
i koncernen idag 
tillhör kärnverksam-
heten.

Förvärvad tillväxt sedan 1999: 3 035 miljoner kronor, det vill 
säga cirka 20 procent. 2,6 procent i genomsnitt per år.

Förvärvad nettotillväxt sedan 1999: 1 950 miljoner kronor, 
det vill säga 13,2 procent. 1,7 procent i genomsnitt per år.

Förvärvad nettotillväxt under 2006: 945 miljoner kronor, det 
vill säga 5,8 procent. Beräknat på 2005 års omsättning.

1999-2005

2006

Förvärv och avyttringar 1999 – 2006 År Företag  Omsättning MSEK*

1999
 Förvärv:  Vicarb Group, Frankrike  425
  Scandibrew, Danmark  70
  Kvaerner Hetland, USA  50
  Dorr Oliver, USA  125

 Avyttringar:  Thermotechnik 50
  Cardinal  40

    
2000

 Förvärv:  Separatordivision i Wytworna 20
  Sprzeta, Polen  

 Avyttringar: Tetra Pak-division i 50
  indiskt dotterbolag  
  Aircoil  50

    
2001

 Förvärv:  Ytterligare 13 procent Påverkarde inte
  av aktiekapitalet i omsättningen
  Alfa Laval India.    
   

 Avyttringar:  Rema Control  70
  Industrial Flow  650

    
2002

 Förvärv:  DSS, Danmark  90

 Avyttringar:  -

2003
 Förvärv:  Toftejorg, Danmark  210
  Biokinetics, USA  550

 Avyttringar:  -

2004
 Förvärv:  -

 Avyttringar:  Tri-Lad  75

2005
 Förvärv:  Packinox, Frankrike   450

 Avyttringar:  -
    

2006
 Förvärv: Tranter, USA  900
  Fruktkoncentrering, Sverige 45 
  Tranter, Kina 100

 Avyttringar:  Bioteknik projektaffär 100

Alfa Lavals affärsidé, att optimera prestanda i kundernas 
processer om och om igen, är självklart basen även för 
företagets förvärvs- och alliansstrategi. Det innebär att Alfa 
Laval skall göra förvärv och allianser:

• som stärker de befintliga nyckelteknologierna
• av nya nyckelprodukter

• kring produkter som kompletterar nuvarande produkter 
och som stärker kundsegmentens erbjudande.

För att kunna arbeta med förvärv och allianser på ett syste-
matiskt och effektivt sätt finns det en speciell central funk-
tion; Corporate Development. Alfa Laval har såväl finansiell 
styrka som ledningsresurser för att växa via förvärv.

Strategi för förvärv och allianser
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Idag sker cirka 40 procent av Alfa Lavals försäljning 
till energi- och energirelaterad industri. Försäljningen 
är lika fördelad mellan Process Technology- och 
Equipment-divisionen och produkterna används inom 
såväl utvinning, bearbetning som användning av energi.

Alfa Laval har analyserat tillväxtmöjligheterna och 
allokerat ökade resurser för att ytterligare öka försälj-
ningen, framför allt inom olje- och gasproduktion, bio -
bränslen, kraftgenerering samt raffi naderi och 
petrokemi.

Olja och Gas
Närvaro allt viktigare för oljeindustrin
Alfa Lavals kompakta och högeffektiva produkter spelar 
en allt större roll inom utvinning av olja och gas, till 
exempel oljeborrning på allt större djup. En leverantör 
av dessa applikationer måste naturligtvis ha de rätta 
produkterna. Det har emellertid blivit allt viktigare att 
också finnas där slutkunderna finns, eftersom dessa allt 
oftare direkt deltar i inköpsbesluten.

Alfa Laval har en stor konkurrensfördel genom den 
närvaro företaget har med applikationskunnig personal 
och serviceanläggningar i till exempel fl era länder i 
Mellanöstern. Att bygga upp motsvarande kompetens 
tar tid.

Minst lika viktigt för konkurrenskraften är Alfa Lavals 
globala organisation. Den kan koordinera projekten för 
de globala nätverk som bygger dagens anläggningar på 
ett sätt som de fl esta konkurrenter inte klarar av.

Nya användningssätt kräver nya anläggningar
LNG, flytande naturgas, och GTL, gas i vätskeform, är 
stora trender inom gas just nu. LNG är ett effektivt sätt 
att transportera gas medan GTL är ett helt nytt sätt att 
använda gas.  

Strukturella förändringar skapar fortsatt lönsam tillväxt

Utbyggnaden av utvinningen av gas för transport till 
andra länder (LNG) har vuxit kraftigt de senaste åren. 
Det har gynnat Alfa Laval som fått flera stora projekt 
i Mellanöstern, vilket resulterat i ett par av företagets 
största order någonsin. Ytterligare framtida utvin-
ning av gas för detta ändamålet är fullt möjlig, men en 
tidpunkt är svårt att sia om. Däremot kommer det att 
byggas flera mindre mottagningsstationer i USA och tro-
ligtvis även i England.

Den mest intressanta utvecklingen inom gas sker 
inom GTL. Nu kan gas förädlas till fl ytande produkter 
som till exempel fordonsbränsle. Även mindre gaskäl-
lor, som hittills inte varit tillräckligt ekonomiska att 
utvinna, blir nu lönsamma. De stora process- och patent-
ägarna är Exxon och Shell. Vid utgången av 2006 fanns 
tio pilotanläggningar i världen. Vid samma tidpunkt 
fanns 25-30 större projekt på ritbordet. Qatar, det land 
som varit ledande inom LNG, har speciellt uttalat sig att 
det vill bli ledande även inom GTL. Alfa Lavals produk-
ter är väl positionerade för användning inom GTL.

Raffi naderi/petrokemi
Kapacitetsutbyggnaden fortsätter
Inom raffinaderi och petrokemi görs för närvarande 
större investeringar för att öka kapaciteten och för att 
effektivisera befintliga anläggningar. Det finns också ett 
nytt behov av lättare fraktioner, vilket kan driva både 
om- och nybyggnation av anläggningar.

Dessutom kommer ny miljölagstiftning. Till exempel 
togs det för ett år sedan beslut i Europa och Nordamerika 
om minskat svavelinnehåll, vilket gynnar Alfa Lavals 
unika Packinox-värmeväxlare. 

Alfa Lavals försäljning till raffi naderier har vuxit från 
100 miljoner kronor till cirka 1 000 miljoner kronor på 
två år. Ökningen har främst skett tack vare förvärvet av 

Alfa Laval ser fortsatta möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt baserat på strukturförändringar inom ett antal områden. 
Inom ett av områdena, energi- och energirelaterad industri, är den strukturella ökningen av efterfrågan så viktig att Alfa 
Lavals styrelse angav den som ett av tre skäl när företagets mål för rörelsemarginalen höjdes under hösten 2006.

På de följande sidorna beskrivs Alfa Lavals möjligheter till strukturell tillväxt inom energi- och energirelaterad industri, 
de så kallade BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, samt tack vare teknologiska förändringar.

40 procent av försäljningen till 
energirelaterad industri

Strukturell tillväxt – energi
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Packinox. Förvärvet har gett dubbla effekter. Packinox 
goda relationer med raffi naderikunder har dragit med 
sig försäljningen av Alfa Lavals värmeväxlare till raffi na-
deriindustrin.

Den totala marknaden för värmeöverföringsproduk-
ter till raffi naderi/petrokemi bedöms vara sex miljarder 
kronor.

El- och värmeproduktion
En outnyttjad potential
Här har Alfa Laval i princip följt branschens utveckling. 
Men Alfa Laval har ambitionen att växa fortare än mark-
naden. För att nå detta anpassas produkterna till huvud-
processen, det vill säga ångprocessen. Det gör Alfa Laval 
genom vidareutveckling av existerande teknologier 
samt att säkra andra teknologier utanför företaget. 

Alfa Laval bedömer att det fi nns en intressant fram-
tida marknad inom el- och värmeproduktion. Den 
installerade basen av kraftverken är tämligen gammal. I 
snitt är cirka 75 procent av anläggningarna mer än tio år 
gamla och hela 60 procent är äldre än 20 år. 

50 procent av investeringarna som går till kraftgene-
rering går till underhåll och ombyggnad av existerande 
anläggningar. 

Biobränslen
Fortsätter att växa på global nivå
Efterfrågan på biobränslen har ökat kraftigt de senaste 
åren och bedöms göra så även framöver, drivet av miljö-
aspekter och oljepriset. Tillväxten sker i princip på 
samtliga geografiska marknader. I USA, som idag har 
den kraftigaste tillväxten, har utvecklingen tagit fart de 
senaste åren.

Bioetanol utvinns huvudsakligen ur majs och socker-
rör medan biodiesel använder olika typer av oljor som 
råvara, till exempel rapsolja eller palmolja. Alfa Lavals 
produkter behövs i båda processerna.

Det sker en mycket snabb marknadsutveckling inom 
biobränslen och utmaningarna för leverantörer till 
industrin är att kontinuerligt arbeta med processutveck-
lingen. 

Alfa Lavals försäljning till biobränslemarknaden 
växte under 2006 till över en miljard kronor. Produkter 
för framställning av bioetanol tredubblades medan för-
säljningen till produktion av biodiesel ökade nästan fyra 
gånger jämfört med 2005.

Översikt energi

VÄRME

KYLA

Ökade globala krav på komfort 
driver effektivare energianvändning
Traditionellt har komfortabla innemiljöer betytt värme i länderna längst upp i 
norr. Förbättrad levnadsstandard i världens södra delar driver efterfrågan på 
kyla, som är lika energikrävande. Ökad konsumtion av knappa energiresurser 
betyder att energin måste användas effektivare. I den processen är värmeöver-
föring central, ett område inom vilket Alfa Laval är världsledande.

God tillväxt inom oljeraffinaderier
Raffinaderier är en kundgrupp som växer snabbt inom Alfa Laval. 
Inte minst är det en följd av det strategiska förvärvet av Packinox, 
vilket dessutom dragit med sig en ökad försäljning av Alfa Lavals 
övriga sortiment.

Starka positioner inom 
framtidens energikällor
Många spår att biobränslen som 
bioetanol och biodiesel kommer 
att bli framtidens energikällor. 
Alfa Laval har teknologier för att 
processa båda och försäljningen 
ökar stadigt.

Biobränslen, totalt

Bioetanol
Biodiesel
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Alfa Lavals framgång bygger på unika teknologier 
som kontinuerligt utvecklas. Det ger företaget mark-
nadsfördelar, som skapar många olika möjligheter för 
strukturell tillväxt. 

Höghastighetsseparator
Den enda teknologin som klarar tre faser
Vätska, gas och partiklar kallas var och en för en ”fas”. 
En höghastighetsseparator kan hantera samtliga dessa 
tre faser, vilket gör den överlägsen andra teknologier för 
separation.

Vid till exempel  bryggning av öl, måste jästen, det vill 
säga partiklarna, skiljas från det som ska bli det färdiga 
ölet – vätskan. Då krävs det en separator. Även den kon-
kurrerande separationsteknologin, fi lter, klarar detta 
tekniskt sett, men det är ett oekonomiskt alternativ.  
 Adderas ytterligare en vätska får man en separering 

Fördel Alfa Laval!
med tre faser; vätska, vätska och partiklar. Ett sådant 
exempel är att rena smörjolja (mineralolja) från vatten 
och smutspartiklar. Det fi nns idag ingen annan existe-
rande kommersiell teknologi än höghastighetssepara-
torn som klarar detta.

Hanterar stora andelar av partiklar och stora partiklar
De olika teknologiernas förmåga att separera olika 
partikelstorlekar skiljer sig åt. Filtret används när ande-
len partiklar är låg och när mycket små partiklar skall 
separeras. Höghastighetsseparatorn klarar en betydligt 
högre andel partiklar och små partiklar. Ett tredje sätt att 
separera är dekantercentrifugering där Alfa Laval också 
har en stark marknadsposition. Dekantern kommer bäst 
till sin rätt i processer som avfallshantering där andelen 
partiklar är mycket hög och där stora partiklar skall sepa-
reras.

Strukturell tillväxt – teknologi

Ballastvatten utan kryp
Ett allt större miljöhot – en potentiell miljardmarknad
Ballastvatten ombord på fartyg är ett stort och väx-
ande miljöproblem. Fartyg som tar med sig ballast-
vatten över haven tar också med sig olika organismer, 
djur eller växter. En mussla från Kina och Sydostasien 
har till exempel tagit sig bort till Sydamerika via bal-
lastvatten. Där har den inte någon naturlig fiende och 
reproducerar sig i tusental. Detta har ställt till stora 
problem framför allt i Brasilien där ett reningsverks 
underhållskostnader tredubblats och energiförsörj-
ningen hotas.

Det har tidigare inte funnits någon effektiv och miljö-
vänlig lösning för att rengöra ballastvatten. Rederierna 
vill ha en lösning som är kompakt, som inte behöver 
kemikalier och som kan operera under fartygets hela 
livslängd. Alfa Laval har utvecklat en produkt i sam-
arbete med WALLENIUS Water. Lösningen baseras 
på deras så kallade AOT-enhet som är en patenterad 
avancerad ultraviolett teknologi som dödar alla orga-
nismer i vattnet. Utrustningen kan anpassas efter 
fartygets storlek och det rena vattnet kan pumpas ut i 
havet direkt. Produkten började säljas i slutet av 2006.

Marknaden för produkten beräknas vara en miljard-
marknad och Alfa Laval skall ta den ledande positio-
nen i industrin.
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Oönskad last i fartygens eget vatten
Nya metoder för att rena fartygens ballastvatten från främmande 
djur och bakterier efterfrågas nu allt mer på världsmarknaden. 
Utsläpp av ballastvatten med främmande arter utgör ett allvarligt 
miljöhot i haven. Ballast brukar placeras i kölen på fartyg 
för att förbättra deras stabilitet.
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Höghastighetsseparatorn går in i en ny fas
När Alfa Laval upptäckte att det gick att byta ut en av 
vätskefaserna mot gas öppnades nya marknader för hög-
hastighetsseparatorn. Den första kommersiella applika-
tionen som lanserats är Alfdex, som separerar olja och 
partiklar ur tunga lastbilars vevhusgaser. 

Lagstiftning kring rening av lastbilars vevhusgaser 
fi nns redan i Sydkorea och Japan. I Nordamerika träder 
den i kraft 2007 samt i EU 2008 och 2009. Marknaden är 
beräknad till cirka en miljard kronor. Alfdex, Alfa Lavals 
joint venture med Haldex, har redan kommersiella avtal 
med Volvo, Scania och Daimler Chrysler. 

Plattvärmeväxlare
Ersätter successivt tubvärmeväxlare
Den totala marknaden för värmeöverföring bedöms 
vara 75 miljarder kronor. Exkluderas luftvärmeväxlare 
och kyltorn är marknaden cirka 35 miljarder kronor. Av 
denna del svarar kompakta plattvärmeväxlare för 
15 miljarder kronor.

Plattvärmeväxlaren ersätter successivt tubvärmeväx-
laren och detta teknologiskifte beräknas ge Alfa Laval 
en tillväxt på cirka en procent i genomsnitt per år. Alfa 
Lavals strategi är att fortsätta bygga vidare på denna tek-
nologiska substitution.

Klarar allt högre temperaturer och tryck
Den största skillnaden mellan de två teknologierna är 
att den kompakta plattvärmeväxlaren tar upp mycket 
mindre yta än tubvärmeväxlaren. Andra stora fördelar 
med plattvärmeväxlaren är att den är lätt att rengöra, 
investeringskostnaden är lägre och det är lätt att öka 
kapaciteten.

Tubvärmeväxlaren klarar höga temperaturer och 
tryck, vilket är viktigt i vissa applikationer.

Plattvärmeväxlaren utvecklas kontinuerligt för att 
nå högre temperaturer och tryck. Utvecklingen har gått 
från packningsförsedda via lödda till svetsade plattvär-
meväxlare.
 För ett par år sedan lanserade Alfa Laval en helt ny 
sammanfogningsteknik, kallad AlfaFusion, där plattor-
na av rostfritt stål fogas samman med samma material. 
Det första resultatet är produkten AlfaNova, som gett 
nya möjligheter. AlfaNova klarar mycket högre tempera-
turer och tryck och kan användas där miljön är korrosiv.

För två år sedan förvärvade Alfa Laval det franska 
företaget Packinox. Företaget är speciellt inriktat mot 
raffi naderier och har en plattvärmeväxlare som är effek-
tivare än tubvärmeväxlaren.

Översikt teknologi

Alfa Laval behärskar alla tekniker för separering
Det finns i princip tre olika sätt att skilja ut fasta partiklar från en vätska. Vilket 
sätt  som är bäst avgörs av hur mycket partiklar den oprocessade vätskan 
innehåller och hur stora partiklarna är.
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Med tre faser fungerar enbart höghastighetsseparering
När en gas – eller som det brukar kallas en tredje fas – skall separeras, finns det 
bara en teknik som gäller – höghastighetsseparering. Ett exempel är Alfdex som 
skiljer ut olja och fasta partiklar från tunga lastbilars vevhusgaser.
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För applikationer med mycket höga temperaturer och stort tryck är 
utrymmeskrävande tubvärmeväxlare vanligast. Alfa Laval har utvecklat 
plattvärmeväxlare som kräver mindre utrymme men ändå klarar stora 
tryck och höga temperaturer. På så sätt kan plattvärmeväxlaren ersätta 
tubmodellen i allt större utsträckning.
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Strukturell tillväxt – BRIC

Mångårig närvaro skapar 
stark tillväxt

Marinmarknaden flyttar österut
1970 byggdes 50 procent av världens fartyg i Europa och 40 procent i Asi-
en. Idag byggs 70 procent i Asien. Kina är redan idag nummer ett i världen 
räknat i antalet skepp och nummer två räknat i tonnage. Marinmarknaden 
bedöms fortsätta växa i Kina.
 Kina har investerat mycket för att kunna bygga fartyg med högre värde, 
till exempel fartyg för råoljetransporter (VLCC) samt en helt ny generation av 
containerfartyg.
 Alfa Laval har varit närvarande på den marina marknaden i Kina sedan 
1960 och har en ledande position inom samtliga nyckelteknologier. Under 
de senaste två åren har produktionen i Kina utökats med separatorer och 
tankrengöringsprodukter för marina applikationer.

BRASILIEN

Närvaro: sedan 1959.

115 anställda inom försäljning, service och 
tillverkning. Nätverk av agenter och distributörer 
så att företagets produkter och service når alla 
potentiella kunder.

Orderingång: Cirka 500 miljoner kronor. Bra-
silien är ett land med stora naturresurser. Det 
är därför naturligt att Process Technology-divi-
sionen står för huvuddelen av orderingången. 
Det finns en stor installerad bas, vilket ger goda 
förutsättningar för fortsatt god tillväxt inom 
eftermarknaden.

Satsningar på biobränsle sedan 1970-talet
Etanolprogrammet i Brasilien startade på 1970-talet och produktionen har 
ökat från en miljon liter till 16 miljarder liter per år, vilket gjort bioetanol till 
en betydande exportvara. Alfa Lavals produkter är en viktig del i denna 
utveckling. Ambitionen de närmaste åren är att bygga tio nya bioetanolan-
läggningar per år.
 Biodiesel, som ersättning för vanlig fordonsdiesel, är en ny trend i 
Brasilien. Landet har stora möjligheter att utvinna biodiesel ur till exempel 
sojabönor. Investeringar görs nu inom biodiesel i framför allt olika raffine-
ringsprocesser. Alfa Laval fick order till fem av de sju nya anläggningar som 
byggdes under 2006.

RYSSLAND

Närvaro: sedan 1903.

265 anställda inom försäljning, service och 
tillverkning. Produktion utanför Moskva. Elva 
regionala försäljningskontor från Murmansk 
till Vladi vostok. Två nya kontor är på väg att 
etableras.

Orderingång: Cirka 900 miljoner kronor. Med en 
stor installerad bas som växer snabbt tillsam-
mans med de satsningar på ökad närvaro 
som görs är utsikterna att öka eftermarknaden 
mycket goda.

Världens största fjärrvärmesystem
Ryssland är ett stort land inom fjärrvärme. 70 procent av befolkningen bor i 
hus som är anslutna till fjärrvärme och 40 procent av den totala energikon-
sumtionen kommer från fjärrvärme. De befintliga systemen är utslitna och 
har låg effektivitet. Alfa Laval ser tillväxtmöjligheter inom tre områden: 
• Rekonstruktion av existerande fjärrvärmestationer, inklusive utbyte av 

teknologi, där tubvärmeväxlare ersätts av plattvärmeväxlare. Endast 25 
procent av de gamla installationerna har byggts om. 

• Rekonstruktion av hela fjärrvärmesystemet. Systemet ägs av stat och 
kommun men allt fler privata ägare tar över driften via en avgift. Detta ger 
inkomster som kan användas för modernisering.

• Nybyggnationen av fastigheter ökar starkt.

INDIEN

Närvaro: sedan 1937. Alfa Laval äger 64 procent 
i ett publikt bolag som är noterat på Mumbai-
börsen.

1 150 anställda, inom försäljning, service och 
produktionen i Puna, där produkter inom samt-
liga tre teknologier tillverkas.

Orderingång: Cirka 900 miljoner kronor. Process 
Technology-divisionen står för den största delen. 
Såväl Equipment-divisionen som eftermark-
naden har ökat kraftigt det senaste året.

Inflyttning till städerna skapar miljöproblem som måste lösas
Idag bor 340 miljoner människor i städerna i Indien. Om tio år beräknas den 
siffran vara 430 miljoner. Det betyder att den totala befolkningen i ett land 
av Sveriges storlek varje år flyttar till städerna.
 Myndigheterna har tagit fram en övergripande miljöplan för att klara de 
nya krav som detta ställer på samhället. Cirka elva miljarder dollar har öron-
märkts för miljöåtgärder i 65 städer, vara 1,5 miljarder dollar för kommunal 
avloppsrening. 
 Alfa Laval har, i första hand tack vare sina kundanpassade och lokalt 
producerade dekantrar, en stark position inom avfallshantering i Indien.

KINA

Närvaro: sedan 1984

625 anställda. Två helägda produktionsan-
läggningar med tillverkning av produkter inom 
samtliga tre tek nologiområden.

Orderingång: Cirka två miljarder kronor. Det 
gör Kina till Alfa Lavals näst största marknad. 
Orderingången balanseras väl mellan Alfa 
Lavals båda säljande divisioner. Eftermark-
naden har vuxit kraftigt, tack vare den ökande 
installerade basen och kundernas behov av 
ökad service.

LAND MARKNAD I FOKUS
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Cirka18 procent av Alfa Lavals 
försäljning går till BRIC-länderna.

Med BRIC-länderna avses Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, fyra stora och snabbt växande 
ekonomier vars BNP-tillväxt överstiger det globala snittet. Kina och Indien har varit drivkraften i 
den globala tillväxten de senaste åren.
 Alfa Laval har varit närvarande i dessa länder i flera decennier. Den starka tillväxten i BRIC-
länderna har resulterat i att de tagit en allt större del av koncernens totala orderingång. Under 
2002 representerade de 13 procent av orderingången, under 2006 var denna del 18 procent.  
 Orderingången under denna period har i samtliga fyra länder ökat med 70 procent eller mer 
medan Alfa Laval-koncernen vuxit 40 procent. Alfa Laval har varit selektivt i sina satsningar så att 
tillväxten i dessa länder bidrar till koncernens övergripande mål att växa på ett lönsamt sätt.

ANDEL AV KONCERNENS 
ORDERINGÅNG

PROCENTUELL ÖKNING AV 
ORDERINGÅNGEN 2002-2006 ALFA LAVALS NÄRVARO*

+76%

+75%

+70%

+161%

2%

4%

4%

8%

* Försäljning, produktion, distribution och service.
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NYCKELTEKNOLOGIER

Nyckelteknologier

UTVALDA MARKNADSSEGMENT

Globalt ledande inom samtliga 
nyckelteknologier

1
Mer än 30% av 

världsmarknaden

25-30% av världsmarknaden

10-12% av världsmarknaden

1

1

KONKURRENTER

Marknadsposition

Andel av koncernens
nyförsäljning 2006

Marknadsposition

Marknadsposition

Andel av koncernens
nyförsäljning 2006

Andel av koncernens
nyförsäljning 2006
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51%

25%

12%

Comfort & Refrigeration

Marine & Diesel

OEM

Fluids & Utility

Sanitary

Food

Energy & Environment

Process Industry

Life Science

Plattvärmeväxlare

• GEA (Tyskland)

• Hisaka (Japan)

• Invensys/APV 
(Storbritannien)

•  SWEP (USA)

• GEA (Tyskland)

•  Mitsubishi Kakoki   
Kaisha (Japan)

•  Pieralisi (Italien)

Dekantrar

•  GEA (Tyskland)

•  Pieralisi (Italien)

•  Andritz (Frankrike,   
Österrike)

•  Flottweg (Tyskland)

Sanitär flödes-
hantering

• GEA (Tyskland)

• Invensys/APV 
(Storbritannien)

• SPX/Waukesha  
Cherry Burrell (USA)

• ITT Industries (USA)

Höghastighets-
separatorer

Comfort & Refrigeration

Marine & Diesel

OEM

Fluids & Utility

Sanitary

Food

Energy & Environment

Process Industry

Life Science

Comfort & Refrigeration

Marine & Diesel

OEM

Fluids & Utility

Sanitary

Food

Energy & Environment

Process Industry

Life Science
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BESKRIVNING

Alfa Lavals verksamhet bygger på de tre nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödes-
hantering – alla med en avgörande betydelse för många industriella processer. Värmeöverförings-
produkterna stod för 51 procent av nyförsäljningen under 2006, separeringsprodukterna för 25 procent 
och flödeshanteringsprodukterna för tolv procent.

Alfa Laval är globalt ledande inom samtliga teknologiområden. Den starkaste positionen fi nns inom 
plattvärmeväxlare med en uppskattad marknadsandel på mer än 30 procent. Marknadsandelen för 
separatorer och dekantrar i kombination, beräknas vara 25-30 procent och för fl ödeshantering tio procent.

Allt sedan Alfa Laval grundades 1883 har separeringsteknologin 
varit en central del av verksamheten. Idag används tekniken för 
att separera vätskor från varandra och fasta partiklar från vätskor 
och på senare år även partiklar från gaser.

Höjer kvaliteten
Separatorer spelar en avgörande roll inom en rad industriella pro-
cesser. Exempelvis:
•  bearbetning av livsmedel och drycker, i läkemedels-, 
 bioteknik-, kemi- och petrokemiprocesser
•  utvinning och produktion av råolja för rengöring och återvinning 

av borrvätskor
• rening av smörjoljor och råoljor

•  behandling och rening av bränsle och smörjoljor till fartyg och 
elkraftverk

•  avvattning av rötslam i reningsverk.

Höghastighetsseparatorer och dekantrar
Alfa Lavals produkter domineras av höghastighetsseparatorer 
och dekantercentrifuger. Separatorer med hög rotationshastighet 
används framför allt för att skilja vätskor från varandra. 
Dekantercentrifugerna bygger vanligtvis på horisontell sepa-
reringsteknik och arbetar med lägre hastighet. De används till 
exempel för att avvattna rötslam i reningsverk. 
Membranfiltrering är den etablerade lösningen för att separera 
mycket små partiklar.

Olika teknologier för värmeöverföring används i de flesta indu-
striella processer för uppvärmning, kylning, frysning, ventilering, 
förångning och kondensering.
Tillämpningarna är många och kunderna finns inom till exempel 
kemisk industri, livsmedelsindustri, olje- och gasproduktion, 
kraftindustri, marinindustri och för reglering av temperatur och 
ventilation av byggnader.

Avgörande betydelse
En värmeväxlare överför värme eller kyla till exempel från en 
vätska till en annan. Produkterna har en avgörande betydelse för 
effektiviteten i kundens totala tillverkningsprocess. Huvudproduk-
ten i Alfa Lavals sortiment är den kompakta plattvärmeväxlaren 
med en mängd användningsområden. I sortimentet ingår även 

spiralvärmeväxlare, luftkylare, tubvärmeväxlare och skrapvärme-
växlare. 

Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlaren består av ett flertal metallplattor som är mon-
terade tätt intill varandra. Mellan plattorna finns två kanaler med 
ett kallt respektive varmt medium. Dessa passerar på var sin sida 
om plattorna och i motsatt riktning mot varandra. Värme eller 
kyla överförs via plattorna. Packningsförsedda plattvärmeväx-
lare tätas med gummipackningar. Lödda plattvärmeväxlare har 
utvecklats för högre tryck och temperaturer. För att klara 
ännu högre tryck och temperaturer har svetsade värmeväxlare 
utvecklats.

Att transportera och styra vätskor på ett effektivt och säkert sätt 
är av central betydelse för industrin. Alfa Laval fokuserar sedan 
några år på sanitär flödeshantering där de hygieniska kraven 
är höga. Företagets pumpar, ventiler och installationsmaterial 
används vid produktion av till exempel drycker, mejeriprodukter, 
livsmedel, läkemedel samt hälso- och skönhetsprodukter. Kun-
derna integrerar ofta många av Alfa Lavals produkter för flödes-
hantering i sina system och behöver därför kontinuerlig leverans 
av produkterna.

Varierande livslängd
Medellivslängden för Alfa Lavals produkter för flödeshantering 
varierar med typ och tillämpning. I en korrosiv miljö kan livsläng-

den vara begränsad till några få månader, medan produkterna i 
andra tillämpningar har en livslängd på mer än 20 år.

Pumpar och ventiler
Produkterna används för att åstadkomma en exakt pumpning av 
alla typer av vätskor inom sanitära applikationer. De pumpar som 
används i sanitära miljöer är i huvudsak centrifugalpumpar, lobro-
torpumpar och membranpumpar. Övriga produkter inom flödes-
hantering är ventiler, tankrengöringsprodukter samt olika typer av 
installationsmaterial.
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Alfa Lavals varumärke är sedan över 100 år förknip-
pat med innovation. En kontinuerlig och konsekvent 
satsning på Forskning och Utveckling (FoU) har varit 
avgörande för att bygga, stärka och utveckla företagets 
globala marknadsledarskap. De totala FoU-kostnaderna 
under 2006 uppgick till 526 (448) miljoner kronor, 
2,7 (2,7) procent av koncernens totala omsättning. 
Koncernen har cirka 290 medarbetare och fem pro-
duktcenter för FoU. Basen är en långsiktig satsning på 
grundforskning och tillämpad utveckling, inriktad på 
teknologierna för värme överföring, separering och flö-
deshantering.

För att behålla konkurrenskraften uppdateras och 
förbättras produkterna i takt med att kundernas krav 
och behov förändras. Det handlar ofta om relativt små 
förändringar som kan leda till stora förbättringar för 
kunderna. För att utöka marknadspotentialen inom 
nuvarande verksamhetsområden breddas sortimentet 
med produkter för andra kapaciteter, tryck och tempera-
turer. Alfa Laval tar också fram varianter i nya material, 
automatiserar och bygger in intelligenta funktioner i 
produkterna.

Årligen lanserar Alfa Laval 25–30 nya produkter och 
därtill minst lika många produktförbättringar. Företaget 
har över 200 patent på egna produkter och varumärket 
Alfa Laval är registrerat i cirka 100 länder.

Produktcenter stärker nyckelprodukterna
Genom tydliga produktcenter med fullt ansvar för pro-
duktstrategi och utveckling av företagets nyckeltekno-
logier har produkternas betydelse för Alfa Laval stärkts 
ytterligare.
 I produktcentret kombineras utvecklings- och teknik-
kunnande med expertis inom olika applikationer. Det 
övergripande målet är att besfästa Alfa Lavals ledande 
positioner genom att vara först på marknaden med 
innovationer samt att nå produktlönsamhet på kortast 
möjliga tid. För många är ”Time to market” lika med för-
mågan att utveckla nya produkter snabbt. För Alfa Laval 
är det en större process. Det startar med en idé, som 
utvecklas i olika faser. Därefter lanseras produkten som 
slutligen skall nå uppsatta säljmål.

Egen utveckling av produkter är det bästa och vikti-

Produktcenter kortar tiden 
till marknaden
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gaste sättet att förbättra och utveckla produktsortimen-
tet. Men att snabbt få tillgång till en marknad kan även 
uppnås genom ett förvärv eller en allians. Det handlar 
om att utvärdera marknadsmöjligheterna.

Produktcenter ger fokus
Specifika produktcenter gör att organisationen kan prio-
ritera och koncentrera mer resurser på färre aktiviteter. 
Resultatet blir produkter som når marknaden på kortare 
tid och med utlovat kundvärde. Det krävs noggranna 
förberedelser innan en utvecklingsaktivitet startas.

Organisationen arbetar över de interna gränserna 
med produkten som den gemensamma faktorn. Det 
betyder att många olika funktioner är inblandade i 
utvecklingsprocessen, såväl försäljning, tillverkning, 
inköp, service som utveckling.

Forskning och Utveckling
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Några produkter som 
lanserades under 2006

En mer kostnadseffektiv produktserie
• Frontline 8 är en uppdatering av en redan befintlig produktserie för 
livsmedelsindustrin. För att minska de ökade materialkostnaderna 
har ett helt nytt stativ utvecklats som är mer kostnadseffektivt.

Breddat sortiment för komfortkyla
• T20 B är utvecklad för marknaden för komfortkyla. Produkten 
kompletterar Alfa Lavals breda sortiment och kombinerar kraven på 
kompakthet och exakt temperaturreglering.

Hanterar stora flöden i etanolindustrin
• Wide Gap 350 är framför allt framtagen för den växande etanol-
industrin, men även för användning inom socker-, massa- och pap-
persindustrin. Fördelarna med denna nya produkt är i första hand att 
den klarar både stora flöden och flöden med mycket stora partiklar.

Moderniserat sortiment för marinindustrin
• Produkterna för marinindustrin är ryggraden i sortimentet för sepa-
ratorer. Alfa Laval har nyligen moderniserat sortimentet. Exempel är 
två nya små separatorer för att rengöra bränn- och smörjoljor.

Breddat sortiment för separering av gaser
• Teknologin för höghastighetsseparatorer för att rengöra gaser från 
i första hand oljedroppar och partiklar har utvecklats ytterligare. Den 
första applikationen är att rengöra vevhusgaser från lastbilsmotorer. 
Applikationen har breddats till att även täcka stora dieselmotorer 
såväl på fartyg som på land samt för verkstadsmaskiner. 

Energirelaterad industri driver nya produkter
• Fokuseringen på energirelaterad industri har lett till lanseringen 
av en serie separatorer med olika kapaciteter för framställning av 
biodiesel.

Ny ventil för ökad hygien och säkerhet
• En ny sätesventil (SSV= Singel Seat Valve) har tagits fram för sani-
tära slutmarknader som mejeri, bryggeri, drycker och livsmedel, 
samtliga med mycket höga krav på hygien och säkerhet.

Ny produkt för att minska kontamineringen i tankar
• En ny produkt för rengöring av tankar har utvecklats för att ytterli-
gare minska risken för kontaminering vid rengöring av tankar i marin- 
och livsmedelsindustrin.

SEPARERING

FLÖDESHANTERING

VÄRMEÖVERFÖRING

Energi åt Brasilien
Petrobras, det statliga olje- och gasföretaget i Brasilien, ansvarar 
för utvinning, produktion och distribution av landets olje- och 
gasresurser. Petrobras kan ständigt öka sin kapacitet tack vare 
stora investeringar i avancerad teknologi.
 Alfa Laval har samarbetat med Petrobras i mer än 20 år och 
levererar mycket utrustning av olika slag till företaget för såväl 
utvinning som raffinering.  
 Petrobras driver mer än 100 offshore-plattformar. Den största 
delen av olje- och gasfyndigheterna finns i mycket djupa vatten, 
vilket betyder att utvinning och produktion är en stor utmaning.  
 ”Alfa Laval är en viktig partner för oss när det gäller att 
utveckla vår separeringsteknik,” säger Tuerte Amaral Rolim, an-
svarig för Processteknologi inom Petrobras. För alla som arbetar 
på plattformarna är tillgången till färskvatten en nödvändighet, så 
Alfa Lavals avsaltningssystem spelar också en viktig roll.
 Petrobras moderniserar nu sina raffinaderier i sin strävan att 
minska företagets import av diesel och oljederivat såsom nafta. 
”En stor del av uppgraderingen innebär att byta ut gammal pro-
cessutrustning mot 
ny, korrosionsbestän-
dig utrustning som 
kan hantera besvärlig 
råolja,” säger Wash-
ington Geraldelli, 
teknisk konsult inom 
CENPES, Petrobras 
Teknik- och Utveck-
lingscenter.
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Eftermarknaden är ett prioriterat område . En av 
Alfa Lavals viktigaste övergripande strategier är att fort-
sätta att utveckla och expandera reservdels- och service-
verksamheten. Den tillför kundnytta, knyter kunderna 
närmare och är mindre konjunkturkänslig. Genom att 
skapa kontinuerliga kundkontakter ger den dessutom 
draghjälp åt nyförsäljningen.

Fortsatt stor potential inom 
eftermarknaden

Gemensam organisation 
Företagets säljbolag har en gemensam organisation för 
denna verksamhet som täcker Alfa Lavals hela produkt-
utbud.

Den stabila grunden för Alfa Lavals reservdels- och 
serviceverksamhet är den stora och växande installerade 
basen av produkter. Produkterna har dessutom en lång 
livslängd; värmeväxlare mellan fem och mer än 20 år, 
separatorer mellan tio och mer än 20 år.

Det globala servicenätverket, med cirka 75 service-
center runt om i världen, innebär att reservdelar och 
service fi nns nära kunderna.

Alfa Lavals organisation för eftermarknaden tar nor-
malt över det kommersiella ansvaret för kunden och 
de produkter som levererats när garantitiden går ut. En 
optimal funktion och maximal livslängd kräver regel-
bundet underhåll.

• Plattvärmeväxlare
Beroende på användningsområde så behöver en vär-
meväxlare rengöras regelbundet för att fungera med 
maximal prestanda. I vissa fall rengörs den dagligen av 
hygieniska krav och i andra fall några få gånger per år.

• Höghastighetsseparatorer
På grund av den roterande utrustningen krävs en min-
dre service efter 1 000 timmars drift. Den första större 
servicen sker normalt när produkten varit i drift i tolv 
månader.

• Dekantrar
Den generella rekommendationen är att genomföra ser-
vice efter ett års drift. Efter två år görs en större service.

Kritiska uppgifter 
Alfa Lavals produkter finns oftast i hjärtat av kundernas 
processer där de utför viktiga och i många fall kritiska 
uppgifter. 

Parts & Service (eftermarknaden)

•  Under 2006 ökade orderingången från eftermarknaden med 
14 (8) procent och den stod för 20 (23) procent av koncernens 
totala orderingång under året.

•  Nyförsäljningen har utvecklats positivt, framför allt inom seg-
menten Process Industry, Energy & Environment och Marine & 
Diesel. Dessa genererar en stor del eftermarknadsaffärer och 
innebär en god grund för framtida potential inom eftermarkna-
den.

•  Geografiskt har eftermarknaden ökat inom samtliga områden 
under 2006. Starkast har utvecklingen varit i prioriterade länder 
i Asien (Kina och Indien), Ryssland och Latinamerika – länder 
där den installerade basen åldras och därmed börjar kräva 
reservdelar och service.

Utvecklingen under 2006
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Konditionen på maskinerna ombord har en stor betydelse för ett fartygs totala 
prestanda och driftskostnader. Regelbunden kontroll och omsorgsfull vård av 
utrustningen behövs för att den skall prestera sitt yttersta. I några av världens 
största hamnar som Antwerpen och Rotterdam gör Alfa Lavals serviceingenjörer 
regelbundna besök på fartygen för att diskutera hur företagets utrustning fungerar 
och hur den kan optimeras – ett stöd som är högt uppskattat av dem som ansvarar 
för fartygens drift. 
 Mediterranean Shipping Company (MSC) är världens näst största rederi för 
lastfartyg med 288 fartyg som korsar världshaven samt 350 kontor och 28 000 
anställda över hela världen. 
 MSC Hong Kong, dotterbolag till MSC i Genève, driver 82 lastfartyg. MSC 
Hong Kong och Alfa Laval, som har ett långvarigt samarbete, har nu utarbetat ett 
omfattande uppgraderings- och serviceprogram för att hålla utrustningen ombord 
i bästa möjliga skick. Alfa Lavals serviceingenjörer i Sydney, Dubai, Singapore och 
Antwerpen sköter om företagets utrustning på MSC Hong Kongs fartyg. De har en 
kontinuerlig dialog med MSC om fartygens drift, utrustningens skick och pågående 
och framtida projekt.

Fartyg i toppform

750 000 x 1-7*

110 000 x 4*

18 000 x 1,5*

Installerad bas

Tid

Kina, Ryssland, Indien

Nordamerika, Västeuropa, 
Japan, Oceanien

Sydostasien, Latinamerika,
Centraleuropa

Framtida tillväxt
De installerade produkterna skapar tillväxtmöjligheter för eftermark-
naden. Idag är eftermarknaden störst i västra Europa och USA där 
den installerade basen är äldre. Det innebär samtidigt att potentialen 
i tillväxtländerna ökar i takt med att nyförsäljningen ökar och den 
installerade basen blir äldre.

Långsiktig potential
Olika teknologier har installerats i olika omfång och har olika livs-
längd. En sak har Alfa Lavals teknologier gemensamt, värdet på 
eftermarknaden är flerfaldigt större än grundinvesteringen.

Beräknat antal 
produkter i drift

Alfa Laval har en stor konkurrensfördel i den dedikerade 
och lokala eftermarknadsorganisationen i samtliga 
viktiga länder där företaget är representerat. Varje lokal 
organisation har egen produktexpertis, fältservice, repa-
ration och underhåll samt en egen försäljningsorgani-
sation. Utöver det har Alfa Laval en global och regional 
distributionsorganisaton för att säkerställa tillgänglig-
heten av kritiska reservdelar.

Den installerade basens ålder skiftar beroende på var i 
världen produkten befi nner sig. Generellt är produkter-
na äldre i Västeuropa och USA och yngre i Central- och 
Östeuropa samt Latinamerika och Asien. Kunder i den 
västra delen av världen tenderar att vara mer mottagliga 
för att lägga ut underhållet av sin utrustning till profes-
sionella servicebolag som Alfa Laval. 

Många kunder förväntar sig att en nyckelleverantör 
som Alfa Laval kan hjälpa dem med att minska kostna-
derna genom att kontinuerligt optimera deras processer. 
 För att möta dessa krav har Alfa Laval en portfölj av 
produkter som kunderna erbjuds som en del av ett servi-
ceavtal eller som enskilda serviceerbjudanden. De kan 
vara:
• genomgång och konsultation
• reparation och underhåll
• utbildning
• utbytes- och uthyrningsprodukter
• produkter för uppgradering och modernisering
• underhållsverktyg
• övervakning av produkterna.

Plattvärme-
växlare

Höghastighets-
separator

Dekanter-
centrifug

* Värdet på eftermarknaden i förhållande till nyförsäljning
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Parts and Service

Marknadssegment

Operations-divisionen

Equipment-
divisionen

Process Technology-
divisionen

Equipment-divisionen
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Process Technology-divisionen

Operations-divisionen

Koncernöversikt

KONCERNEN

VIKTIGA HÄNDELSER 2006

Divisionens kunder har ett väl definierat och regelbun-
det återkommande behov av Alfa Lavals produkter. 
Försäljningen sker till största delen till andra än slutan-
vändarna, det vill säga systembyggare och entrepre-
nadföretag, men även till återförsäljare, agenter och 
distributörer. 
 Divisionen ökar löpande antalet säljkanaler, efter-
som det är strategiskt viktigt att produkterna är till-
gängliga över hela världen. Stategin är att behålla och 
stärka de globala marknadspositionerna samt att hitta 
nya tillämpningar för produkterna inom områden med 
goda tillväxtmöjligheter.
 Divisionen arbetar inom fem marknadssegment; 
Sanitary, Comfort & Refrigeration, Marine & Diesel, 
Fluids & Utilities samt OEM plus eftermarknaden 
Parts & Service.

Divisionen vänder sig till kunder som har behov av 
specialanpassade lösningar för att effektivisera sina 
processer. Försäljningen sker i huvudsak genom 
koncernens egna säljbolag. 
 Alfa Laval kombinerar expertis inom nyckeltek-
nologierna med en gedigen kunskap om kundernas 
processer och erbjuder paketlösningar som omfattar 
allt från enskilda produkter till system, kompletta 
lösningar och effektiv kundservice. 
 Divisionen är organiserad i fyra kundorienterade 
segment; Process Industry, Energy & Environment, 
Food Technology samt Life Science plus eftermarkna-
den Parts & Service.

Divisionen ansvarar för produktionsinköp, tillverkning 
och logistik. Centraliseringen skapar bästa möjliga 
leveranssäkerhet, ökad produktivitet och minskade 
driftkostnader, det vill säga utnyttjande av stordrifts-
fördelar. 
 Med ett globalt perspektiv och samordningen av 
dessa funktioner åstadkommer Alfa Laval en säker 
tillgång på företagets produkter över hela världen.

•  Omsättningen ökade med 27 procent till 10 934 
miljoner kronor.

• Höga energipriser drev efterfrågan på kompakta 
värmeväxlare inom till exempel fjärrkyla, luftkondi-
tionering och värmepumpar.

•  Höga nivåer för skeppsbyggnad för fjärde året i rad 
gav fortsatt stark orderingång för Marine & Diesel.

•  Bra investeringsklimat inom livsmedelsindustrin 
resulterade i hög efterfrågan på sanitära kompo-
nenter för produktion och kylning.

•  Eftermarknaden fortsatte att visa stabil tillväxt.

•  Omsättningen ökade med 15 procent till 8 828 mil-
joner kronor.

• Mycket stark tillväxt inom bioetanol, biodiesel samt 
raffinaderi för hela värmeväxlarområdet.

• Stark tillväxt inom övriga energirelaterade områden.

• Stark återhämtning inom Food Technology-seg-
mentet.

•  Avyttring av projektdelen inom bioteknikindustrin.

•  Eftermarknaden fortsatte att visa stabil tillväxt.

•  Fortsatta investeringar i produktionen för att möta 
den ökande orderingången.

•  Utökade inköpsorganisationer i Kina, Indien och 
Ryssland.

•  Fortsatt satsning på Lean Six Sigma.

•  Separatortillverkningen i Madrid, Spanien fasades 
ut och en monteringsenhet byggdes i Jiang Yin i 
Kina. Tillsammans med andra åtgärder åstadkoms 
besparingar om minst 50 miljoner kronor från mit-
ten av 2006.

•  Omstrukturering av produktionen av separatorer i 
Eskilstuna och värmeväxlare i Fontanil, Frankrike 
för att höja leveranssäkerheten och minska leve-
ranstiderna.

Alfa Laval är organiserat i tre divisioner, en som producerar 
och levererar företagets produkter, Operations-divisionen, 
och två som marknadsför produkterna, Equipment- och 
Process Technology-divisionen. De två säljande divisionerna 
är uppdelade i marknadssegment, vilket gör att företagets 
säljare arbetar nära kunderna inom specifika industrier.
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ORDERINGÅNG
OMSÄTTNING OCH
RÖRELSERESULTAT OMSÄTTNING OCH ANSTÄLLDA

OMSÄTTNING/
GEOGRAFISK MARKNAD

16 33 1

6 3

Global inköpsorganisation Produktion och distribution

OMSÄTTNING/
KUNDSEGMENT
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Omsättning/Division

Anställda/Division

Totalt 10 115

1 Marine&Diesel    26%
2 Sanitary  20
3 Comfort&Refrigeration  19
4 OEM  11
5 Fluids&Utility  5
6 Parts&Service  19

Den globala inköpsorganisationen ger goda möjligheter till kontinu-
erliga besparingar på en betydande nivå.

Produktionen är fördelad på 25 större tillverkningsenheter. Utvecklingen går mot 
färre produktspecialiserade fabriker, lokaliserade efter närhet till marknaden och 
kostnadsfördelar. 
 Distributionen har koncentrerats till tre center.

Totalt 19 802 MSEK

Antal tillverkningsenheter           Antal distributionsenheter

1 Sverige
2 Övr. EU
3 Övr. Europa
4 Nordamerika
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga

2

34

6

7

5

1

2

34

6

7

5

1

2

3

4

6

7

5

1

1 Process Industry  34%
2 Energy&Environment  20
3 Food  17
4 Life Science  8
5 Parts&Service  21

1 Sverige
2 Övr. EU
3 Övr. Europa
4 Nordamerika
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga

Equipment-
divisionen

Operations-
divisionen

Process 
Technology-
divisionen

Process 
Technology-
divisionen

Equipment-
divisionen

Central inköpsorganisation          Regionala inköpsorganisationer

1 Sverige
2 Övr. EU
3 Övr. Europa
4 Nordamerika
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga

Danmark Sverige

Moskva, Ryssland

Mexiko
Shanghai, Kina

Puna, Indien

2

3

4

6

5

1

2
3

4

5
1
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Marknadssegment

    Marine & Diesel

Översikt Equipment-divisionen

    Sanitary

  Comfort & Refrigeration

OEM (Original Equipment Manufacturer)

Fluids & Utility

    Parts & Service  (Eftermarknad)

Utvecklingen under 2006

Equipment-divisionen

Utvecklingen under 2006

Fortsatt förstärkta positioner
Det positiva affärsklimatet har resulterat i en stark 
tillväxt i hela marknadssegmentet på samtliga geogra-
fiska marknader. 
 Ett flertal intressanta projekt har kommit från 
mejeriindustrin där Alfa Lavals strategiska partner 
fortsätter att förstärka sina positioner. Kosmetik- och 
läkemedelsindustrin har också visat en stark ökning av 
orderingången.

Segmentet fortsätter att stärka sin position i viktiga 
snabbväxande marknader som Kina och Indien.
 Den utbredda närvaron över hela världen driver 
försäljningen av samtliga produkter för distributörer, 
systembyggare och entreprenörer.

Nyligen lanserade Alfa Laval ett helt nytt sortiment 
av unika ventiler. Det har satt en ny global hygien-
standard vilket stödjer försäljningen ytterligare.

Fortsatta bygginvesteringar i Mellanöstern
Den mycket goda orderingången i Mellanöstern fort-
satte, drivet av investeringar i infrastruktur. 
 En högre investeringsnivå inom livsmedel drev upp 
försäljningen av värmeväxlare för kyla (refrigeration).

Marknadspenetreringen i Östeuropa med luftvär-
meväxlare fortsatte under året och har gett en mycket 
god ordertillväxt.

Asien fortsatte att växa, främst tack vare en ökad när-
varo och ett gynnsamt affärsklimat. Speciellt bra var 
tillväxten i Indien där Alfa Laval genomfört en 
speciellsatsning.

Värmeväxlaren AlfaNova fortsatte att öppna nya 
kundområden. Tillväxten har varit god och produkten 
bedöms ha goda framtidsmöjligheter.

Försäljningen till värmepumpar breder ut sig
Höga energipriser ger en god tillväxt inom värmeväx-
lare till värmepumpar. Värmepumpar är nu inte längre 
bara en nordisk företeelse utan ökar i såväl övriga 
Europa som Asien.

De höga energipriserna har även gynnat tillväxten 
av energisnåla anläggningar för luftkonditionering, 
vilket främjar Alfa Lavals kompakta och effektiva lös-
ningar. I kombination med en varm sommar skapade  
detta en stark efterfrågan på värmeväxlare för luftkon-
ditionering.

Det breda produktsortimentet mot motorindustrin fort-
sätter att vara framgångsrikt. Några strategiska order 
placerades under 2006 och tillväxten är fortsatt god.

Tillväxten för små och medelstora kunder är också 
god och ligger i linje med Alfa Lavals ökade fokusering 
på dessa kunder.

Fortsatt god utveckling på många marknader
Segmentet har haft god tillväxt på de flesta geogra-
fiska marknader där speciellt Norden, USA, Tyskland, 
Japan och Italien har utvecklats ännu bättre än förra 
året. Det är framför allt marknaden för plattvärmeväx-
lare som driver tillväxten med ökad orderingång från 
maskin- och systembyggare.

Segmentets fortsatta satsning på hydraulikmark-
naden har gett bra resultat vilket stärkt Alfa Lavals 
marknadspositioner. 

Inom verksamheten att förse den metallbearbetande 
industrin med nya användarvänliga separationssystem 
har lanseringen av det nya AlfaPure-sortimentet varit 
en fortsatt viktig aktivitet. Även de mindre separations-
systemen har lanserat nya generationer på marknaden. 

De partneravtal som tidigare ingåtts har under året 
uppvisat gott resultat. 

Intressant ökning i Ryssland
Eftermarknaden har fortsatt att växa inom samtliga 
segment och geografiska regioner. Intressant utveck-
ling i de snabbväxande länderna där fram för allt 
Ryssland ökade kraftigt.

Alfa Lavals väl utbyggda servicenätverk är en stor 
konkurrensfördel som gynnar såväl nyförsäljning 
som eftermarknad. Det viktiga marinsegmentet 
utvecklades mycket bra, bland annat tack vare en ny 

produkt, ”Harbour-support”, som innebär att en servi-
ceingenjör från Alfa Laval går ombord på fartyget och 
ser över separatorer och värmeväxlare i förebyggande 
syfte.

Även Comfort & Refrigeration visade en god tillväxt 
med underhåll av framför allt fjärrvärme och fjärrkyla 
som de största produkterna.

Höga nivåer för fjärde året i rad
2006 var ytterligare ett starkt år för varvsindustrin. 
Antalet kontrakterade fartyg har för fjärde året i rad legat 
på mycket höga nivåer. Huvuddelen av den marina 
marknaden finns i Asien. Korea, Japan och Kina repre-
senterar 70 procent av världsmarknaden. Alfa Laval flyt-
tar successivt tillverkning av marina produkter närmare 
den asiatiska marknaden.

Under året har en enhet för montering av höghastig-
hetsseparatorer och en för tillverkning av tankrengö-
ringsprodukter byggts upp i Kina. Trots en allt hårdare 

konkurrens har orderingången för marinsegmentet 
ökat.

Myndigheters högre miljökrav ökar efterfrågan på 
produkter som kan möta dessa krav. Ett sådant område 
är ballastvatten. Alfa Laval har ingått ett samarbete med 
WALLENIUS Water och utvecklat en produkt som renar 
ballastvatten ombord. Den totala marknaden bedöms 
vara i miljardklassen och Alfa Lavals mål är att ta den 
ledande positionen.

AL.1-37.indd 26AL.1-37.indd   26 07-03-15 07.59.1007-03-15   07.59.10



 Alfa Laval 2006 • 27

Orderutvecklingen

Geografi sk 
fördelning 
(orderingång)

Andel av 
divisionens
orderingång Verksamheten

1 Sverige
2 Övr. EU
3 Övr. Europa
4 Nordamerika
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga

2

3
4

5

1
6

7

2

3

4

5

1
6

7

2

3

4
5

16

2

34

5

1

6

7

2

3

4

5

1
6

7

2006

2005 2004

+

-
+

2006

2005 2004

+
2006

2005 2004

=

2006

2005 2004

+

2006

2005 2004

+

2006

2005 2004

+

26%

20%

19%

11%

5%

19%

Alfa Lavals produkter används för att producera flytande och viskösa 
livsmedel, läkemedel och hygienprodukter. Kunderna finns i dryckes-, 
mejeri-, livsmedels-, läkemedels- och bioteknikindustrin. Alla med 
mycket höga krav på hygien och säkerhet. 

Största kund är Tetra Pak, en ledande leverantör av process- och 
förpackningssystem för livsmedelsindustrin.

I första hand säljs värmeväxlare för användning i system för fjärr-
värme och kyla, luftkonditionering av fabriker, kontor och butiks-
komplex. Andra stora användningsområden är att hålla kyl- och 
frysdiskar och isbanor vid rätt temperatur.

Kunderna är allt från stora multinationella företag till små lokala 
installationsföretag. Exempel på kunder är Climespace, York, 
Mycom och Uppsala Energi. Östra Europa, med stora fjärrvärme-
system, är en viktig och växande marknad.

Kunderna inom segmentet är till exempel tillverkare av luftkondi-
tioneringssystem, luftkompressorer, lufttorkare, dieselmotorer och 
gaspannor. Kunderna integrerar Alfa Lavals produkter, ofta lödda 
värmeväxlare, i sina produkter. 
 Alfa Lavals strategi är att bilda partnerskap med kunderna för att 
gemensamt utveckla nya produkter.
 Exempel på kunder är Vaillant, Caterpillar och Carrier.

Alfa Lavals plattvärmeväxlare optimerar energianvändning och 
säkerställer temperaturreglering. I sin produktion använder de flesta 
industrier olika typer av dyrbara vätskor. Separatorerna renar dessa 
vätskor så att de kan återanvändas, vilket sänker driftskostnaderna 
och skyddar miljön.

Bland kunderna – som framförallt fi nns inom bil-, metallbearbet-
nings- och hydraulikindustrin – fi nns Ford, Airbus, Michelin, Dacke 
PMC och Bosch Rexroth.

Kunderna finns inom samtliga av divisionens segment, förutom 
OEM.
 Eftermarknaden är ett prioriterat område och en övergripande 
strategi är att utveckla och expandera reservdels- och serviceverk-
samheten. Den tillför kundnytta, knyter kunderna närmare Alfa Laval 
och är mindre konjunkturkänslig. Genom att skapa kontinuerliga 
kundkontakter ger den draghjälp åt nyförsäljningen. Läs mer på 
sidorna 22-23.

Alfa Lavals produkter används bland annat för rening av tankar, slam, 
oljehaltigt vatten, bränn- och smörjoljor, kylning av motorer samt 
framställning av färskvatten. Kunderna är skeppsvarv och tillverkare 
av diesel motorer. Cirka två tredjedelar av världens fartyg har någon 
av Alfa Lavals produkter ombord. 

På kundlistan fi nns till exempel Hyundai, Mitsubishi Heavy 
Industry, Fincantieri, Wärtsilä och MAN/B&W.

2

3

46

7

5

1 Sverige
2 Övr. EU
3 Övr. Europa
4 Nordamerika
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga

1 Sverige
2 Övr. EU
3 Övr. Europa
4 Nordamerika
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga

1 Sverige
2 Övr. EU
3 Övr. Europa
4 Nordamerika
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga

1 Sverige
2 Övr. EU
3 Övr. Europa
4 Nordamerika
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga

1 Sverige
2 Övr. EU
3 Övr. Europa
4 Nordamerika
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga
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Marknadssegment

    Process Industry

Översikt Process Technology-divisionen

Energy & Environment

Food Technology

Life Science

Parts & Service (Eftermarknad)

Utvecklingen under 2006

Process Technology-divisionen

Het energimarknad
Ökningen av orderingången under 2006 var mycket 
stark. Tillväxten under året har i första hand kommit 
från en bred och hög projektaktivitet men också tack 
vare en stark utveckling av basaffären, det vill säga 
order som är mindre än 0,5 miljoner euro.

De främsta drivkrafterna är:
•  ökad efterfrågan och ökade investeringar inom 

metall och stål

•  omfattande investeringar inom petrokemi och raf-
finaderi i Kina, Indien och Mellanöstern

•  fortsatt ökad aktivitet inom biobränslemarknaden 
med en mycket hög efterfrågan från etanolmarkna-
den i USA.

Höga material- och energipriser ökar den generella 
efterfrågan på kompakta och effektiva lösningar för 
värmeöverföring.

Accelererande gasmarknad
Den positiva investeringstrenden inom marknaderna 
för olja och gas accelererade ytterligare. Rekordhöga 
oljepriser och en utbyggnad av gasproduktionen har 
lett till en mycket stark marknadssituation. 
 Framförallt har stora nyinvesteringar inom LNG – 
flytande naturgas – Mellanöstern bidragit till den höga 
aktiviteten på marknaden. Gas är den energiråvara av 
betydelse som i ett globalt perspektiv ökar mest. Den 
bedöms också ha en fortsatt god utveckling under de 
kommande 10-20 åren.

Det ständigt ökande elkraftsbehovet i kombination 
med krav på begränsningar av koldioxidutsläpp ökar 
utvinningen av gas och har väckt liv i kärnkraftsutveck-
lingen i hela världen.

Dessutom skapar ett ökande miljömedvetande och 
en skärpt lagstiftning grunden för en fortsatt stabil 
tillväxt på marknaden för avlopps- och slamhantering, 
främst i Asien samt centrala och östra Europa.  

Orderingången vände och växte starkt
Den positiva utvecklingen kommer framför allt från 
investeringar inom vegetabiloljor. Huvudsakligen raffine-
ring av palmoljor samt förbehandling inom biodiesel. De 
viktigaste investeringarna inom dessa områden gjordes i 
Ryssland och Ukraina. 
 Palmolja kommer att ta en allt större del av den glo-
bala matoljemarknaden. Alfa Laval har en god position 
inom området och har sedan tidigare ett kunskapscen-
trum i Kuala Lumpur, Malaysia.

Investeringarna inom protein, fisk och kött, har tagit 
fart igen och orderingången är tillbaka på en bra nivå. 

Även bryggeri växte mycket starkt. Geografiska huvud-
marknader är Ryssland, Ukraina och Indien.
 Drycker och flytande livsmedel fortsatte att utveck-
las väl, vilket främst gäller applikationen för vegetabi-
liska proteiner. Stora order erhölls i Kina. 
 I början av året förvärvade Alfa Laval fruktkoncen-
trerings affären från Tetra Pak, en applikation med stora 
möjligheter.
 Marknaden för olivoljor växer utanför de traditionella 
europeiska länderna som till exempel i Mellanöstern och 
USA.

Stark orderingång för tredje året i rad
Trots ökningen karakteriseras den viktiga amerikanska 
bioteknikindustrin av en låg investeringsnivå. Antalet 
förfrågningar ökar dock. Flera stora amerikanska 
bioteknikbolag står inför nyinvesteringar och i Asien är 
den kinesiska marknaden fortsatt god, men med stark 
prispress. 

Året har varit bra för segmentets huvudprodukter, 
höghastighetsseparatorer. Även värmeväxlare och 
membranprodukter har utvecklats väl. Under året har 
också de första orderna i Kina bokats för indunstning 
och kondensering till läkemedelsindustrin.

Ökande intäkter från snabbväxande marknader
Samtliga regioner och segment visade en god ökning 
av orderingången.

Alfa Laval har säkerställt många stora uppgrade-
ringsorder inom process- och energisegmenten (pet-
rokemi, olja & gas samt kraft), främst drivet av utbygg-
naden av kapaciteten. 
 Den starka återhämtningen inom nyförsäljningen 

av separatorer har resulterat i en ökning av eftermark-
naden för dessa produkter.
 Alfa Lavals kontinuerliga investeringar i service 
och försäljningsstrukturen inom den snabbväxande 
delen av världen – främst Kina, Ryssland, Indien och 
Mellanöstern – har resulterat i ökade serviceintäkter 
från den installerade basen.
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Orderutvecklingen

Geografi sk 
fördelning 
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Alfa Lavals produkter används för framställning av bland annat 
petrokemiska produkter, plaster, polymerer, metaller, mineraler, bio-
bränsle, stärkelse, papper och socker.

Alfa Laval har många välkända kunder inom processindustrin. 
BASF, Bayer, DOW, DeltaT är några exempel.

Inom energisektorn har Alfa Lavals produkter, moduler och system 
en stor betydelse såväl vid utvinning av olja och gas som vid produk-
tion av energi i kraftverk. 
 Inom avfallshantering levererar Alfa Laval system som minskar 
slamvolymerna så att de kan tas om hand på ett kostnadseffektivt 
sätt.
 Exempel på kunder är ExxonMobil, Technip, Chiyoda, Petrobras, 
Statoil, General Electric, China Nuclear Corp., Thames Water och 
City of Chicago.

Alfa Laval levererar processlösningar till dryckes- och livsmedelsin-
dustrin. Lösningarna används bland annat för produktion av öl, vin, 
fruktkoncentrat, mjölkproteiner och mjölksocker (kasein och laktos), 
flytande livsmedel, vegetabiloljor samt vetabiliska-, kött- och fisk-
proteiner.

Bland kunderna finns globala koncerner som Cargill, ADM, Nestlé, 
Heineken och Anheuser-Busch.

Kunderna finns inom läkemedels-, bioteknik-, hygien- och hälso-
kostproduktindustrin. Alfa Laval har utvecklat en rad produkter och 
lösningar som motsvarar dessa industriers och kontrollmyndigheters 
extrema säkerhets- och hygienkrav.

Bland kunderna finns många stora läkemedelskoncerner som Eli 
Lilly, GlaxoSmithKline och Genentech.

Kunderna finns inom samtliga av divisionens segment.
 Eftermarknaden är ett prioriterat område och en övergripande 
strategi är att utveckla och expandera reservdels- och serviceverk-
samheten. Den tillför kundnytta, knyter kunderna närmare Alfa Laval 
och är mindre konjunkturkänslig. Genom att skapa kontinuerliga 
kundkontakter ger den draghjälp åt nyförsäljningen. Läs mer på 
sidorna 22-23.
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Ökad produktion i Kina och Indien

Operations-divisionen ansvarar för produktionsin-
köp, tillverkning och logistik. 

Genom att dessa funktioner har centraliserats skapas 
bästa möjliga leveranssäkerhet, ökad produktivitet och 
minskade driftkostnader. Med ett globalt perspektiv och 
samordningen av dessa funktioner strävar Alfa Laval 
efter att säkerställa tillgången på företagets produkter 
över hela världen.

Tillverkning
Utbyggnad för att möta den ökande 
orderingången
Inom Alfa Lavals produktion finns cirka 4 300 (4 000) 
anställda fördelade på 25 större tillverkningsenheter, 
varav 16 i Europa, sex i Asien och tre i USA. Under de 
senaste åren har produktionen koncentrerats till färre, 
produktspecialiserade fabriker, lokaliserade efter närhet 
till marknaden och kostnadsfördelar. Samtidigt har 
bolagets förvärv adderat nya enheter.

Under de senaste åren har ett fl ertal anläggningar 
byggts ut som en förberedelse för att möta den ökade 
orderingången. Under 2006 slutfördes en större utbygg-
nad av produktionen av plattvärmeväxlare i Lund. Detta 
är Alfa Lavals enskilt största produktionsanläggning. 
Här produceras bland annat samtliga plattvärmeväxlare 
av typen T 50, världens största plattvärmeväxlare speci-
ellt framtagen för att hantera stora vätskefl öden. 

Under 2006 slutfördes dessutom en rad större inves-
teringar i USA för att möta den ökande efterfrågan inom 
etanolmarknaden, inom Alfa Laval Packinox, Chalon 
sur Saone i Frankrike, för att möta de ökande investe-
ringarna inom raffi naderier i Fontanil, Frankrike, för att 
möta efterfrågan på stora, kompakta värmeväxlare samt 
i Kina för att möta den fortsatt starka orderingången 
inom marinindustrin på bland annat separatorer.

Högvärdesprodukter som kräver avancerad teknisk 
kompetens tillverkas i produktionscentra i framför allt 
Västeuropa. Under 2006 har huvuddelen av produk-

Operations-divisionen

Inköp Tillverkning Logistik
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Geografi sk fördelning av antalet direkta 
arbetade timmar i produktionen, %
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tionsenheterna fortsatt att anpassa och öka kapaciteten 
för en högre orderingång, vilket kommer att fortsätta 
även under 2007.

Ökad närvaro i Asien
Under 2006 utfördes cirka 42 procent av de direkta 
arbetstimmarna i lågkostnadsländer i Asien. Alfa Laval 
har som mål att nå minst 45 procent vid utgången av 
2007. Detta kommer huvudsakligen att nås via mindre 
kontinuerliga omflyttningar. 

Under 2006 stängdes tillverkningen för höghastig-
hetsseparatorer i Madrid i Spanien. För att bibehålla och 
öka kapaciteten har en monteringsenhet för höghas-
tighetsseparatorer byggts i Kina. På så sätt skapas också 
konkurrensfördelar genom en ökad närvaro på den 
viktiga asiatiska marknaden. Där har nordöstra Asien 
utvecklats till den globalt ledande marknaden för varvs-
industrin. Nyckelkomponenterna till separatorerna 
produceras i befi ntliga anläggningar i Sverige och Polen. 
Åtgärderna gav besparingar på minst 50 miljoner kronor 
per år från mitten av 2006.

I Kina och Indien har Alfa Laval en betydande produk-
tion. Eftersom dessa stora marknader är i kraftig tillväxt 
ser Alfa Laval över sin produktionsnärvaro i dessa båda 
länder. 

Kontinuerligt arbetar Alfa Laval med att bredda pro-
duktsortimentet i produktionsanläggningarna för att i 
takt med tillväxten så snabbt och effektivt som möjligt 
kunna leverera rätt produkter och rätt service till kun-
derna.

EU-anpassning
Sedan den 1 november 2006 finns det bestämmelser 
inom EU som reglerar spårbarhet av alla produkter som 
hanterar flytande livsmedel. För att möta dessa krav har 
Alfa Laval byggt upp ett system som registrerar samtliga 
produkter till dessa industrier.

Kvalitet
Satsning på Lean SixSigma och ISO 14001
Lean SixSigma är ett förbättringsprogram som också är 
ett sätt att ändra de anställdas inställning till föränd-
ringsarbetet. Programmet består av två delar: en som för-
bättrar nuvarande processer och en som utvecklar nya 
processer. Under 2006 har satsningen på Lean SixSigma 
fortsatt vid produktionsenheterna i Lund, Ronneby, 
Kolding, Danmark samt Alonte, Italien. Under andra 
halvåret har Lean SixSigma börjat introduceras vid 
enheterna i Kunshan, Kina, och Eastbourne, England. 
Arbetet med certifiering enligt ISO 14001 har fortsatt 
under året. Vid utgången av 2006 var enheterna i Lund, 

Eskilstuna, Alonte och Monza i Italien, samt Jiang Yin i 
Kina, certifierade enligt ISO 14001.

Vid utgången av 2006 kom totalt 47 procent av leve-
ransvärdet från certifi erade enheter.

Inköp
Inköpsorganisationen i Ryssland uppbyggd
Samtidigt som den nuvarande Alfa Laval-organisa-
tionen kom på plats under 2000, placerades ett par 
”spjutspetsar” för inköp i Kina, Indien, Mexiko och 
Polen. Beslut togs därefter att sätta upp mindre inköps-
organisationer i Kina, Indien och Ryssland för att arbeta 
upp långsiktiga kontakter med nya underleverantörer 
i regionerna. Med lokala inköpare bedömer Alfa Laval 
möjligheterna till betydande besparingar som goda.

Inköpsorganisationerna i Kina och Indien kom på 
plats under 2005. Inköpsorganisationen i Ryssland 
byggdes upp under 2006 och effekterna från denna för-
väntas ge resultat under 2007.

Råmaterial
Fortsatt höga prisnivåer på många råmaterial
Rostfritt stål står för den klart största delen av Alfa Lavals 
råvaruinköp. Priset på rostfritt stål består av två kompo-
nenter: baspriset på stål och priset på legeringsmetaller. 
Baspriset steg under senare delen av året och de viktigas-
te legeringsmetallerna, nickel och molybden, har legat 
på mycket höga nivåer. Även koppar och aluminium har 
legat på mycket höga nivåer under hela 2006.

Titan är också en viktig råvara för Alfa Laval. På mark-
naden råder sedan ett par år brist på titan. Det är Alfa 
Lavals bedömning att denna bristsituation kommer att 
råda även under 2007 och 2008 och att priset därmed 
kommer att vara fortsatt mycket högt. Efterfrågan på 
titan styrs främst av produktionen av fl ygplan, såväl 
civila som militära, men även viss utrustning för kraft-
produktion förbrukar mycket titan.

Mål
Minst 45 procent av de direkta arbetstimmarna i Asien vid utgången av 2007.

AL.1-37.indd 31AL.1-37.indd   31 07-03-15 07.59.1607-03-15   07.59.16



32 • Alfa Laval 2006

Global bredd – lokal styrka

Regional utveckling

Alfa Laval har en mycket god geografisk täckning. 
Cirka 50 procent av omsättningen ligger i Europa, 30 
procent i Asien och 20 procent i Nord- och Sydamerika. 
Företaget har försäljning i över 100 länder och i mer än 
hälften av dessa genom egen lokal närvaro.

Västeuropa

• Bäst utveckling i MidEurope, Frankrike och Adriatic. 

• Basaffären, order mindre än 0,5 miljoner euro, ökade 
starkt i alla regioner.

• Segmentet Energy & Environment har haft den starkaste 
ökningen av orderingången.

Central och Östeuropa

• Fortsatt mycket bra investeringsklimat inom många 
industrier gav en bred tillväxt med starka plus i samtliga 
segment.

• Ryssland var den snabbast växande marknaden. Även 
Ukraina och Turkiet har utvecklats starkt.

• Stark ökning inom livsmedelsindustrin.

Nordamerika

• Basaffären, order mindre än 0,5 miljoner euro, utveckla-
des mycket bra under hela året.

• Såväl USA som Kanada har vuxit starkt.

• Satsningen på bioetanol i USA har starkt bidragit till 
tillväxten.

• Förvärvet av Tranter gav ett betydande bidrag till order-
ökningen.

Omsättningen i Asien har ökat kraftigt de senaste åren, 
till stor del tack vare en god marknadsnärvaro sedan 
flera år på många stora asiatiska marknader. För den 
viktiga eftermarknaden finns cirka 75 servicecenter runt 
om i världen med mer än 350 ingenjörer.

Latinamerika

• Förbättrat investeringsklimat gav en stark utveckling i 
många länder och inom de flesta segment.

• Procentuellt sätt ökade Argentina, Chile och Mexiko 
mest. Regionens största marknad, Brasilien, fortsatte att 
utvecklas väl.

• Eftermarknaden ökade starkt tack vare att den installe-
rade basen kräver mer service.

Asien

• Fortsatt mycket starkt investeringsklimat, framför allt i 
Kina och Indien, vilket även gynnat Alfa Laval.

• Även Japan och Korea visade stark utveckling.

• Bäst tillväxt inom segmenten Process Industry, Energy & 
Environment och Comfort & Refrigeration, 

• Mellanöstern gynnas av större bygginvesteringar.

Utveckling under 2006

Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd. var först i Kina med att införa 
utländsk, avancerad bryggeriteknologi, inklusive lösningar från Alfa 
Laval. Dessa investeringar betydde att bryggeriet blev ett konkur-
renskraftigt företag även med internationella mått och Zhujiang-ölet 
har blivit ett av Kinas mest uppskattade ölmärken.
 Bryggeriet har samarbetat med Alfa Laval sedan det startade sin 
verksamhet. Det senaste samarbetsprojektet gäller introduceringen 
i Kina av Alfa Lavals välkända ’cross-flow’ filtrering. ”Den nya tekno-
login innebär stora fördelar. Vi slipper kostsam avfallshanteringen, vi 
får bättre ölkvalitet, både drift och service är enklare och vi eliminerar 
hälsoriskerna,” säger chefsingenjör Huiping Li.

Bryggeripionjär i Kina
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Regional försäljningsutveckling 2002-2006

Alfa Laval i Frankrike prisat

Alfa Lavals dotterbolag i Frankrike erhöll under 2006 ”Prix d’Excellence” av Svenska 
Handelskammaren i Frankrike. Prisutdelare var H.K.H Prinsessan Victoria av Sverige. 
Priset mottogs av Alfa Lavals koncernchef Lars Renström (till vänster) och Stéphane 
Ronteix, VD för Alfa Laval i Frankrike.

Alfa Lavals dotterbolag i Frankrike fick under 2006 det så kallade 
Prix d’Excellence 2006 av Svenska Handelskammaren i Frankrike. 
Prisutdelare var H.K.H. Kronprinsessan Victoria av Sverige. Juryn 
hyllade i sin motivering det lyckade fransk-svenska samarbetet och 
framhöll företagets nyskapande sätt att göra affärer, dess helhets-
syn på kunden, dess förmåga att anpassa sig efter marknadens 
behov samt företagets föredömliga personalpolitik. 
 Alfa Laval i Frankrike har sedan 2004 haft en volymtillväxt 
på över 30 procent och en resultatökning på nästan 20 procent. 
Orderingången har under 2006 för första gången passerat 100 
miljoner euro. 
 Alfa Lavals verksamhet i Frankrike har stor betydelse för kon-
cernen framför allt när det gäller svetsade värmeväxlare, som är 
viktiga produkter inte minst inom energisektorn. 
 Alfa Laval etablerades i Frankrike 1907 och har idag cirka 750 
anställda. Huvudkontoret ligger i Paris och i landet finns fem pro-
duktionsanläggningar.

Orderingång per region

1 Sverige 
2 Övriga EU 
3 Övriga Europa 
4 Nordamerika 
5 Latinamerika
6 Asien
7 Övriga

Tillväxt per region
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Alfa Lavals förvandling från en organisation base-
rad på affärsområden till kundfokuserade segment har 
med stor framgång förändrat företaget. Alfa Laval har 
vuxit och blivit lönsammare. 

Som en del i den fortsatta utvecklingen av företaget 
identifi erades tre viktiga områden som ytterligare skall 
stärka Alfa Laval:
• Price management
• Produkter och time-to-market
• Eftermarknaden.
Under 2006 beslöts att ytterligare stärka företagets fokus 
kring de tre ovanstående områdena genom en omfattan-
de utbildningsaktivitet. Utbildningen har genomförts 
under de sista månaderna 2006 och fortsätter under det 
första halvåret 2007. Alfa Laval samarbetar med Ashridge 
Business School i England. 

Fokus på Alfa Lavals möjligheter
Alfa Laval lägger stor vikt vid att utveckla sina anställda. 
”Alfa Laval University” väljer koncernens utbildnings-
program så att de stämmer överens med företagets behov 
att bibehålla och utveckla sina affärer.

För att få ett externt perspektiv på bolagets utbildning-
ar är tre av sju styrelseledamöter i ”Alfa Laval Univer-
sity” inte anställda i bolaget. Dessa är Sören Kjellander, 
professor vid Chalmers, Carl-Henrik Nilsson, lektor vid 
Lunds Universitet samt Mike Malmgren, Ashridge Busi-
ness School.

Under 2006 gick över 700 deltagare från 43 länder 
någon form av intern utbildning. Det övergripande syf-
tet är att långsiktigt skapa förståelse för den position och 
de utvecklingsmöjligheter Alfa Lavals produkter har på 
marknaden och att möjligheterna tas till vara så att den 
positiva utveckling som företaget är inne i blir uthållig.

Equal Career Opportunities 
Inom ett så globalt företag som Alfa Laval finns en mång-
fald av människor. För företaget är det viktigt att utveck-
la denna mångfald. Den skapar dynamiska arbetsgrup-
per och positiva värden som även når kunderna. Med 

Utveckling av medarbetarna säkrar 
morgondagens framgång

denna grundsyn är det företagets bestämda ambition 
att attrahera, utveckla och behålla de bästa individerna 
oavsett nationalitet och kön.

Med detta menas också att det skall vara attraktivt 
att göra karriär inom Alfa Laval. Det kallas internt för 
”Equal Career Opportunities”, vilket bland annat inne-
bär att antalet kvinnliga chefer i koncernen skall öka för 
att bättre refl ektera andelen kvinnor i företaget. Ett steg i 
den processen är målsättningen att minst 25 procent av 
deltagarna i det nedan beskrivna Challenger-program-
met skall vara kvinnor.

För närvarande är antalet högre kvinnliga chefer 14 (7) 
procent jämfört med cirka 20 (20) procent kvinnor av 
det totala antalet anställda.

Fokus på koncernens adepter
AdEPT är en obligatoriskt intern utbildning för nyan-
ställd marknads- och säljpersonal i hela koncernen. 
Samtliga som anställs i koncernen och som på något sätt 
är involverade i försäljningsprocessen måste gå denna 
utbildning som har mycket hög prioritet i företaget.

Utbildningen börjar med en lokal introduktion som 
också introducerar de nyckelindustrier personen skall 
arbeta med.

Steg två sker i Lund. Under en gemensam del går del-
tagarna igenom de tre nyckelteknologierna och Alfa 
Lavals produkter. Deltagarna får också en säljutbild-
ning. Därefter fördjupar sig deltagarna i de marknads-
segment de skall arbeta inom. Samtliga personer i Alfa 
Lavals ledningsgrupp är engagerade i utbildningen och 
ger föreläsningar utifrån sina respektive områden samt 
om kärnvärden och affärsprinciper.

Alfa Laval säkerställer på så sätt att all säljpersonal har 
en gemensam grund att stå på samt en gemensam syn på 
produkter och säljprocesser.

Under 2006 har mer än 250 personer genomgått 
adEPT-utbildningens samtliga tre steg.

Merparten av utbildningarna sker lokalt och komplet-
teras med centrala aktiviteter.

Human Resources
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Medeltal anställda under 2006
De tio största länderna
1 Sverige  2 091
2 Indien   1 154
3 Danmark   1 076
4 USA   934
5 Frankrike   749
6 Kina   623 
7 Italien   570
8 Storbritannien   312
9 Ryssland   265
10 Tyskland   231
Övriga    1 918
Totalt    9 923

• Omfattande utbildningsaktivitet för att stärka företagets framtida 
fokus kring tre strategiska områden.

• Över 700 deltagare från 43 länder internutbildades.

• ”Equal Career Opportunities” utvecklar mångfalden inom bolaget.

• ”Den Intellektuella Potentialen” fortsätter att göra praktik av teori.

Fokus på 50 blivande ledare 
Challenger-programmet är en intern vidareutbildning, 
för framför allt ingenjörer och ekonomer som riktar 
sig till de 50 personer som har potential att bli koncer-
nens framtida ledare. Det övergripande urvalskriteriet 
är kapacitet att från nuvarande befattning i företaget 
utvecklas minst två steg vidare i organisationen. 

Målet är bland annat att öka förmågan till strategiskt 
tänkande och ledning i en allt mer global och komplex 
affärsvärld. Tillväxt är drivkraften i alla företag och 
Challenger-programmet hjälper deltagarna att förstå 
organisationens och produkternas potential. Program-
met ger förståelse för företagets affärer och möjliggör ste-
get från specialist till en generell ledarroll. Utbildningen 
sätter dessutom in deltagarna i viktiga omvärldsaspekter, 
till exempel aktiemarknadens roll och förväntningar på 
Alfa Laval. 

Den Intellektuella Potentialen
Alfa Laval har utvecklat ”Den Intellektuella Potentialen” 
tillsammans med Lunds Universitet. Det är ett verktyg 
för att förbättra chefernas förståelse för affärerna och 
hur dessa skall förbättras. Ett system för att säkerställa att 
företagets affärsstrategi omsätts i praktiken.

Grunden är att industrin utvecklas mot att baseras på 
kunskap. Värdet på företaget och dess konkurrensförde-
lar ligger inte bara i befi ntliga produkter och maskiner, 
utan kommer i allt högre grad från de anställdas förmåga 
att utveckla och använda nya koncept och idéer som har 
ett värde för kunderna. 

”Den Intellektuella Potentialen” mäter potentialen 
efter fyra värdekategorier och länkar dem till varje affär-
senhet på följande sätt: 

• Den mänskliga potentialen
Rätt människor på rätt platser? Rätt kompetens för att 
bli framgånsrika i framtiden?

•  Ledarpotentialen
Når kunskap, system och processer ut så att fram-
gångar kan upprepas med bibehållen hög kvalitet? 

• Relationspotentialen
Hur kan företaget förbättra sina relationer med kun-
der, leverantörer och strategiska partners?

• Finansiell potential
Hur kan Alfa Laval förbättra sin sälj- och leveransför-
måga?

Under 2006 har Alfa Laval arbetat med systemet kring 
”Den Intellektuella Potentialen” inom segmenten 
Fluids & Utility och OEM.

Antal anställda
Totalt hade Alfa Laval koncernen 10 115 (9 429) anställda 
den 31 december 2006.
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Alfa Lavals Affärsprinciper publicerades under 
2003. Dessa principer har under många år varit en inte-
grerad och naturlig del i Alfa Lavals företagskultur och 
sammanställdes då för första gången i ett dokument. 
Att göra affärer bygger på förtroende och det är där 
Affärsprinciperna kommer in. Tillsammans med Alfa 
Lavals kärnvärden definierar de hur företaget skall agera. 
För att skapa en långsiktig utveckling är det grundläg-
gande att principerna integreras i det vardagliga arbetet.

Företagsledningen lägger stor vikt vid att principerna 
efterlevs och följer upp dem genom bland annat den 
interna revisionsfunktionen och andra koncerngemen-
samma initiativ.

Affärsprinciperna basen 
för en hållbar tillväxt

’’ Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval

”För Alfa Laval är långsiktig hållbar utveckling balansen mellan att leverera starka finansiella 

resultat och företagets mål att hushålla med naturresurser, skydda miljön och vara med och 

bidra till vår omvärld.

Medan det är tämligen enkelt att mäta starka finansiella resultat är det mer komplext att exakt 

kvantifiera hur företaget bidrar positivt till omvärlden. Alfa Lavals Affärsprinciper är grunden i 

detta arbete.

Det är därför viktigt att vi utvecklar verktyg för såväl styrning som mätning för att kunna visa upp 

för omvärlden att våra Affärsprinciper fungerar i vardagen.”

Affärsprinciperna har varit till stor hjälp i arbetet att 
identifiera områden där företaget kan mäta och sedan 
förbättra arbetet inom sociala, miljö- och etiska områ-
den. Här beskrivs kortfattat hur Alfa Laval under 2006 
arbetat inom dessa områden vad beträffar företagets 
produkter, leverantörer samt etiska uppträdande.

Produkter som hjälper till att skydda miljön
Alfa Lavals produkter används frekvent i många applika-
tioner för att skydda miljön, för att producera förnyelse-
bar energi och för att hjälpa kunderna att minska deras 
påverkan på miljön. 

Sedan 2004 arbetar koncernen i ett projekt för att för-

Hållbar utveckling

Det franska bolaget Francaise de Mécanique tillverkar motorer åt såväl Peugeot, 
Citroën som Renault. Tack vare ett nytt rengöringssystem från Alfa Laval varar de 
reningsvätskor som används i processen numera i cirka sju månader, en markant 
förlängning jämfört med det gamla systemet då vätskorna varade i endast mellan 
två och tio dagar 
 Företaget är en av världens största motortillverkare med en 
produktion av över 10 000 motorer om dagen.
 Bolaget har installerat en central enhet med bland annat tre 
separatorer från Alfa Laval som arbetar dygnet runt och renar 
ett betydande vätskeflöde från fem sammankopplade tankar.
Ett centralt system innebär lägre kostnader, en enklare process 
samt högre kapacitet.

Renare rengöringsvätska
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bättra de interna miljöledningssystemen. Vid utgången 
av 2006 var 47 procent av produktionsvärdet utförda 
i anläggningar med ISO 14001 certifi ering. Det nuva-
rande målet är att 80 procent av värdet skall utföras i ISO 
14001 godkända anläggningar vid utgången av 2007. I 
målet ligger också mål som inrymmer anläggningarnas 
påverkan på den externa miljön.

För att praktiskt visa hur Alfa Lavals produkter mins-
kar kundernas miljöpåverkan har ett antal kunders reso-
nemang vid val av produkterna kartlagts i detalj. Det har 
resulterat i ett omfattande växande arkiv med artiklar 
om olika kunders syn på sina val av produkter ur miljö-
hänsyn. Artiklarna fi nns på www.alfalaval.com, under 
Corporate Business Principles. Texterna fi nns endast på 
engelska.

Plan för att reducera koldioxidutsläpp
En total miljökartläggning inklusive energianvändning-
en inom koncernen pågår.

Under 2007 kommer en plan för att reducera utsläp-
pen av koldioxid att lanseras. 

Utveckla leverantörer i snabbväxande länder
Globaliseringen är en möjlighet för alla företag och en 
snabb ekonomisk utveckling ger världens befolkning 
möjlighet till förbättrade levnadsvillkor. Det ger också 
Alfa Laval nya affärsmöjligheter, såväl vad gäller ökad 
försäljning som lägre kostnader för att framställa pro-
dukterna.

Men när delar av leverantörskedjan fl yttar till länder 
med lägre kostnader konfronteras företaget ofta med 
etiska frågor på ett tydligare sätt. Hälso-, säkerhets- och 
arbetsförhållanden för de anställda hos företagets leve-
rantörer är viktiga områden att kontrollera.

När Alfa Laval köper in produkter från snabbt växande 
ekonomier som Kina och Indien är det viktigt att företa-
get försäkrar sig om att möjligheter att minska kostnader 
inte går ut över de som utför arbetet. Alfa Laval ser det 
som en skyldighet att se till att förhållandena hos dessa 
leverantörer utvecklas snabbt till acceptabla nivåer vad 
gäller arbets-, hälso- och säkerhetsförhållandena.

Etisk affärspraxis
Samtliga affärsuppgörelser som Alfa Laval gör bygger på 
ärlighet och uppriktighet. I den globala värld som Alfa 
Laval arbetar i ställs då och då företagets försäljare och 
inköpare inför att nya eller existerande kunder eller leve-
rantörer uttrycker önskemål som kan gå över gränsen för 
etisk eller till och med laglig affärspraxis. Den grundläg-
gande frågan är var den gränsen går. 

Under 2006 har Alfa Laval haft detta område under 
speciell uppsikt och också arbetat med frågan internt. 
Några av företagets mest erfarna säljare och inköps-
chefer, inklusive de som arbetar i länder med hög risk, 
har deltagit i arbetet. Det har resulterat i ett utbildnings-
program, som hanterar dessa och liknande frågeställ-
ningar för inköps- och försäljningsorganisationen i hela 
koncernen. Programmet implementeras nu systema-
tiskt i hela koncernen.

1. Miljö
”Att utnyttja jordens naturresurser på effektivaste sätt.”

Alfa Laval och företagets produkter bidrar på ett signifikant 
sätt till att minska industriella processers påverkan på miljön.

2. Socialt
”Respekt för mänskliga rättigheter är en naturlig grund.”

Alfa Laval respekterar de mänskliga rättigheterna och de vitt 
skilda samhällskulturer i vilka företaget finns och levererar sina 
produkter och tjänster.

3. Affärsintegritet
”Höga etiska krav styr vårt sätt att agera.”

Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, med integritet och 
respekt för andra.

4. Transparens
”Vårt löfte om öppenhet bygger förtroende.”

Alfa Laval tror på öppen kommunikation, men är samtidigt 
noga med att inte lämna ut information som är kommersiellt 
känslig eller värdefull. 

De fullständiga ”Affärsprinciperna” finns på www.alfalaval.com.

Alfa Lavals fyra affärsprinciper i korthet

Naturlig värme
Stiebel Eltron ligger i frontlinjen när det gäller att utveckla ef-
fektivare uppvärmnings- och varmvattensystem som skonar 
naturens tillgångar. En ny produkt från Alfa Laval hjälpte företaget 
att utveckla en mycket konkurrenskraftig värmepump baserad på 
vatten-till-vatten.
 Tyska Stiebel Eltron och Alfa Laval har samarbetat i flera år, 
och Stiebel Eltron har nu integrerat AlfaNova, den innovativa 
värmeväxlaren helt i rostfritt stål, i sina värmepumpar. AlfaNova 
eliminerar problemet med korrosion som grundvattnet orsakade 
i tidigare värmepumpar. Tack vare AlfaNova kan Stiebel Eltron 
erbjuda sina kunder en mycket effektivare värmepump.

läs mer på www.alfalaval.com
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Alfa Laval AB (publ) Årsredovisning för 2006

Förvaltnings berättelse

Platsen: Dubai i Förenade Arabemiraten.

Beläget vid Persiska Viken och med den gigantiska Rub al-Khali-öknen som närmaste granne. Utomhusklimatet är med andra ord tropiskt. Men inne i den gigantiska och 
smått osannolika anläggningen Ski Dubai finns en 400 meter lång välpistad skidbacke med 6000 ton äkta snö som underlag. Naturligtvis inget för extremåkaren. Men en 
skön avkoppling för den som vill ha en stunds svalka från det loja livet på badstranden. Varje natt snöar det på beställning. Ett finfördelat regn av rent vatten omvandlas 
snabbt till pudersnö. Förutsättningen för detta är att temperaturen inomhus ligger under fryspunkten. Två värmeväxlare från Alfa Laval för kylning av glykolen i rörsystemen 
spelar en viktig roll i detta avseende. De ser till att snön håller rätt konsistens. På så sätt skapas förutsättningar för skidåkning i denna vintriga oas mitt i öknen.
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Alfa Laval AB är ett publikt aktiebolag. 
Bolagets säte är i Lund och bolaget är 
registrerat i Sverige under organisations-
nummer 556587-8054. Huvudkontoret 
har besöksadressen Rudeboksvägen 1 i 
Lund och postadressen Box 73, 221 00 
Lund, Sverige. Alfa Lavals hemsida är: 
www.alfalaval.com. 

Finansiella rapporter
Följande delar av årsredovisningen 
är finansiella rapporter: förvaltnings-
berättelsen, tioårsöversikten, kas-
saflödesanalysen, resultaträkningen, 
balansräkningen, eget kapitalräkningen 
för både koncernen och moderbolaget 
samt notapparaten. Samtliga dessa har 
reviderats av revisorerna.  Övriga delar av 
årsredovisningen har granskats översikt-
ligt av revisorerna. 

Ägare och legal struktur
Alfa Laval AB (publ) utgör moderbolag för 
Alfa Laval-koncernen.
 Bolaget hade 12 178 (10 964) aktieä-
gare den 31 december 2006. Den största 
ägaren är Tetra Laval B.V., Nederländerna 
som äger 17,7 (17,7) procent. Efter den 
största ägaren kommer nio institutionella 
placerare med ägarandelar mellan 10,1 
till 1,5 procent. Dessa tio största ägare 
innehar 51,2 (50,7) procent av aktierna.  

Verksamhet
Alfa Laval-koncernen bedriver utveck-
ling, produktion och försäljning av pro-
dukter och anläggningar baserat på tre 
huvudteknologier: separering/filtrering, 
värmeöverföring och flödeshantering. 
Alfa Lavals primära segment är de två 
divisionerna – ”Equipment” respektive 
”Process Technology”, där försäljnings- 
och marknadsföringsaktiviteterna sker. 
Divisionerna baseras på tio kundsegment. 
Kunderna till Equipment-divisionen 
köper produkter, medan kunderna till 
Process Technology-divisionen köper 
system för processapplikationer. 
Koncernen har därutöver en gemensam 
funktion ”Operations” för inköp, pro-
duktion och logistik. Koncernens sekun-
dära segmentsindelning är i geografiska 
marknader.

Väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer
De huvudsakliga risker och osäkerhets-
faktorer som koncernen står inför har att 
göra med prisutvecklingen och tillgången 

Styrelsen och verkställande direktören för Alfa Laval AB (publ) 
får härmed avge sin årsredovisning för verksamhetsåret 2006.

på strategiska metaller, försvagningen i 
kursen för den amerikanska dollarn och 
när den konjunkturstyrda nedgången 
i efterfrågan på företagets produkter 
kommer och hur stor nedgången blir. 
För ytterligare information, se avsnitten 
om finansiella och operationella risker 
och avsnittet om redovisningsprinciper 
som är kritiska för bolagets resultat och 
ställning, avsnittet om huvudsakliga 
källor till osäkerhet i uppskattningar 
och avsnittet om bedömningar under 
redovisningsprinciperna.

Publikt erbjudande att köpa 
ytterligare 26 procent i Alfa Laval 
(India) Ltd
 I en pressrelease den 26 februari 2007 
tillkännagav Alfa Laval ett publikt erbju-
dande att öka sitt ägande i Alfa Laval 
(India) Ltd. Alfa Laval äger för närva-
rande 64 procent av aktierna i Alfa Laval 
(India) Ltd, som är noterat på aktiebörsen 
i Mumbai och har cirka 11 000 aktieä-
gare. Fem finansiella investerare äger 
cirka 16 procent av det totala antalet 
aktier. Genom ett publikt erbjudande 
om 875 rupier per aktie vill Alfa Laval nå 
en ägarandel om 90 procent av bolaget. 
Erbjudandet avser cirka 4,7 miljoner 
aktier och representerar ett totalt värde på 
cirka MSEK 700. Hela processen beräknas 
vara avslutad under juni månad i år. 
 Alfa Laval har varit närvarande i 
Indien sedan 1937. Under 2006 hade 
Alfa Laval (India) Ltd. en orderingång 
på cirka MSEK 900 och antalet anställda 
var cirka 1 000. Under senare år har Alfa 
Laval även etablerat ett helägt bolag i 
Indien som utför konstruktionstjänster 
för koncernen.

Företagsförvärv
I en pressrelease den 23 september 2005 
meddelade Alfa Laval att bolaget skrivit 
avtal om att förvärva 100 procent av 
Tranter PHE av den amerikanska koncer-
nen Dover Corporation. I en pressrelease 
den 6 mars 2006 meddelade Alfa Laval 
att förvärvet av Tranter PHE godkänts 
av konkurrensmyndigheterna och där-
med kunnat slutföras. Efter justering för 
förändringar i rörelsekapitalet uppgår 
köpeskillingen till MUSD 150,4 kontant. 
Kostnaderna direkt hänförliga till förvär-
vet av Tranter (arvoden för advokater, due 
diligence och rådgivningsbiträde) kom-
mer i tillägg till detta och har uppgått till 
MUSD 3,2. Efter avdrag för övertagna lik-

vida tillgångar uppgick påverkan på kas-
saflödet till MSEK -1 216,5. Av skillnaden 
mellan köpeskillingen och de förvärvade 
nettotillgångarna allokerades MSEK 16,7 
till byggnader, MSEK 179,8 till patent 
och ej patenterat kunnande, MSEK 265,5 
till varumärket Tranter och MSEK 6,4 till 
upparbetad vinst i produkter i arbete, 
medan resterande del om MSEK 551,4 
hänfördes till goodwill. Goodwillen 
hänför sig till bedömda synergier i inköp, 
logistik och allmänna omkostnader. 
Värdet på goodwillen är fortfarande pre-
liminärt. Övervärdet i patent och icke 
patenterat kunnande skrivs av under 10 
år och övervärdet i varumärket skrivs av 
under 20 år. Övervärdet för upparbetad 
vinst i produkter i arbete kostnadsfördes 
under 2006. Tranter utgör en väsentlig 
konkurrent framförallt i USA och för-
värvet möjliggör en ”double branding” 
strategi huvudsakligen visavi den ameri-
kanska marknaden. 
 Förvärvet finansierades genom ett 
bilateralt banklån om MEUR 25 och en 
riktad låneemission i USA om MUSD 110. 
Företaget hade 2005 cirka 450 anställda 
inom forskning & utveckling, tillverk-
ning och försäljning över hela världen.
 Tranter ingår i Alfa Laval koncernen 
från den 1 mars 2006. Påverkan från 
förvärvet på resultaträkningen och kas-
saflödesanalysen är således bara för 10 
månaders verksamhet. Tranter redovisas 
som en integrerad del av Equipment- och 
Process Technology-divisionerna, men 
verkar som en fristående försäljningska-
nal. Tranters nettoomsättning och juste-
rade EBITA för de första tio månaderna 
uppgår till MSEK 981,0 respektive MSEK 
148,1. Om Tranter hade förvärvats den 
1 januari 2006 hade motsvarande siffror 
varit MSEK 1 141,2 respektive MSEK 
171,1. 
 Under första kvartalet 2006 förvär-
vade Alfa Laval enheten för fruktbe-
redning från Tetra Pak för MSEK 10,2. 
Verksamheten har färre än 10 anställda 
och en omsättning om cirka MSEK 45 
per år. 
 Den 15 februari 2005 förvärvades 100 
procent av Packinox S.A. i Frankrike för 
MSEK 542,3. Kostnaderna direkt hänför-
liga till förvärvet av Packinox (arvoden 
för advokater, due diligence och råd-
givningsbiträde) kom i tillägg till detta 
och uppgick till MSEK 9,0. Efter avdrag 
för övertagna likvida tillgångar uppgick 
påverkan på kassaflödet till MSEK -504,7. 
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Av skillnaden mellan köpeskillingen 
och de förvärvade nettotillgångarna 
allokerades MSEK 103,6 till patent och 
ej patenterat kunnande, MSEK 192,1 till 
varumärket Packinox och MSEK 6,8 till 
upparbetad vinst i produkter i arbete, 
medan resterande del om MSEK 264,7 
hänfördes till goodwill. Goodwillen hän-
förde sig till bedömda synergier i inköp, 
logistik och allmänna omkostnader. 
Övervärdet i patent och icke patenterat 
kunnande skrivs av under 10 år och över-
värdet i varumärket skrivs av under 20 år. 
Övervärdet för upparbetad vinst i produk-
ter i arbete kostnadsfördes under 2005. 
Packinox är världsledande tillverkare av 
stora svetsade plattvärmeväxlare för olje- 
och gas- samt raffinaderiapplikationer. 
Packinox verksamhet kännetecknas av 
ett begränsat antal stora projekt och före-
taget hade 2005 en försäljning om MSEK 
495,5, en justerad EBITA om MSEK 114,1 
och 152 anställda inom utveckling, till-
verkning och försäljning. 
 För alla dessa förvärv redovisas de för-
värvade tillgångarna och skulderna i not 
24 och allokeringen av övervärden och 
den resulterande goodwillen redovisas i 
not 15.

Avyttring av verksamheter
I ett pressmeddelande den 13 december 
2006 meddelade Alfa Laval att företaget 
har tagit det strategiska beslutet att avytt-
ra projektdelen av sin verksamhet inom 
bioteknikindustrin. Företaget har tecknat 
ett avtal med ledningen för verksamhe-
ten om en avyttring. Den primära orsa-
ken till avyttringen är att projektdelen för 
applikationer inom bioteknikindustrin, 
som bland annat innehåller processtek-
nik och validering, har en begränsad 
anknytning till Alfa Lavals kärnaffär, det 
vill säga specialprodukter och processtek-
niska lösningar baserade på nyckeltekno-
logierna värmeöverföring, separering och 
flödeshantering. Avyttringen bedöms 
inte ha någon negativ inverkan på Alfa 
Lavals Life Science affär. Omsättningen 
för den avyttrade enheten är drygt 
MSEK 100 och den sysselsätter cirka 
110 personer. Affären avslutades den 29 
december 2006. Avyttringen har medfört 
en engångseffekt i resultaträkningen för 
det fjärde kvartalet 2006 på totalt MSEK 
-125,5. 
 Den 5 december 2003 undertecknades 
ett inkråmsavtal mellan dotterbolaget 
Tri-Lad Inc i Kanada och den lokala 
företagsledningen på företaget, där alla 
icke-finansiella tillgångar såldes till den 
lokala företagsledningen. Avslutsdatum 
var den 30 januari 2004. Tri-Lad Inc säljer 
utrustning till olje- och gasindustrin och 
låg utanför kärnverksamheten inom Alfa 

Laval. Det hade varit till försäljning sedan 
flera år. Tri-Lad fastigheten såldes per den 
12 maj 2004. Avyttringen av Tri-Lad verk-
samheten genererade en förlust om MSEK 
-15,0.
 Denna avyttring redovisas som jäm-
förelsestörande i not 6 till resultat   -
räkningen.

Stängning av verksamheter
Under 2005 belastades resultatet med 
kostnader för stängningen av separatorfa-
briken i Madrid och bioKineticsfabriken i 
Toronto med MSEK -125,0, såsom jämfö-
relsestörande poster. 

Avyttring av fastigheter
Under 2006 har en bit mark i Indien sålts 
för MSEK 2,1 med en realiserad vinst 
om MSEK 1,2, två mindre fastigheter 
i Frankrike sålts för MSEK 2,8 med en 
realiserad vinst om MSEK 0,9, en lägen-
het i Danmark sålts för MSEK 4,2 med 
en realiserad vinst om MSEK 3,1 och en 
fastighet i Tyskland sålts för MSEK 3,5 
med en realiserad vinst om MSEK 0,4. 
Andra fastigheter i Belgien, Brasilien, 
Finland och Frankrike planeras också 
att avyttras. Marknadsvärdet för dessa 
fastigheter överstiger det bokförda värdet 
med cirka MSEK 126,3. Med undantag 
av fastigheten i Finland använder Alfa 
Laval emellertid alla dessa fastigheter i 
sin verksamhet. Den finska fastigheten 
är belägen i Tuusula i ett industriområde 
för mindre företag nära Helsingfors flyg-
plats och är på drygt 20 000 m² mark och 
byggnaderna innefattar kontor (746 m²), 
verkstad (4 328 m²) och lager (600 m²). 
Lokalerna står i princip outnyttjade. Ett 
aktivt försäljningsarbete bedrivs avseende 
den finska fastigheten och den förväntas 
kunna säljas inom det närmaste året. 
Detta innebär att endast denna fastighet 
har omklassificerats till omsättningstill-
gång för försäljning.
 I augusti 2005 avyttrades cirka 45 pro-
cent av marken i Cwmbran i Wales för 
MSEK 58,0 med en realiserad vinst om 
MSEK 47,8. I december 2005 avyttrades 
fastigheten i Richmond i USA för MSEK 
95,6 med en realiserad vinst om MSEK 
3,3 och några mindre fastigheter i Indien 
avyttrades för MSEK 1,3 med en realiserad 
vinst om MSEK 0,6. 
 Under september 2004 avyttrades 
fastigheten i Kenosha, USA, för MSEK 
45,3, med en realiserad förlust om MSEK 
-1,7.  Den 7 juli 2004 såldes fastigheten 
i Madrid, Spanien, för MSEK 265,1 med 
en realisationsvinst om MSEK 47,5. 
Försäljningen av några mindre fastighe-
ter i Brasilien och Indien resulterade i en 
realisationsvinst om MSEK 6,4, medan 
försäljningen av en mindre fastighet i 

Danmark resulterade i en realisationsför-
lust om MSEK -0,5. 
 Dessa avyttringar redovisas som jäm -
förelsestörande i not 6 till resultat -
räkningen.

Orderingång 
Orderingången uppgick till MSEK 6 671,6 
(5 019,9) för fjärde kvartalet. Exklusive 
växelkursdifferenser var koncernens 
orderingång 40,5 procent högre än för 
fjärde kvartalet föregående år. Exklusive 
förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 
30,6 procent.
 Orderingången uppgick till MSEK 
24 018,1 (18 516,3) (15 740,0) under 
2006. Exklusive växelkursdifferenser var 
koncernens orderingång 29,9 procent 
högre än föregående år. Exklusive förvär-
vet av Tranter är motsvarande siffra 22,5 
procent.
 Orderingången från eftermarknaden, 
”Parts & Service” har fortsatt att utvecklas 
positivt under 2006 och ökade med 14,4 
procent jämfört med föregående år exklu-
sive växelkursdifferenser. Dess relativa 
andel av koncernens totala orderingång 
uppgick till 20,1 (22,8) procent.

Orderstock
Orderstocken per den 31 december 2006 
uppgick till MSEK 12 359,5 (7 496,9). 
Exklusive växelkursdifferenser var order-
stocken 64,9 procent högre än order-
stocken per utgången av 2005. Exklusive 
förvärvet av Tranter är motsvarande siffra 
50,0 procent.

Nettoomsättning
Alfa Laval koncernens nettoomsättning 
uppgick till MSEK 6 040,0 (4 683,8) under 
fjärde kvartalet. Exklusive växelkursdif-
ferenser var nettoomsättningen 35,7 
procent högre än för fjärde kvartalet före-
gående år. Exklusive förvärvet av Tranter 
är motsvarande siffra 28,8 procent.
 Nettoomsättningen uppgick under 
2006 till MSEK 19 801,5 (16 330,4) 
(14 985,8). Exklusive växelkursdifferen-
ser var nettoomsättningen 21,4 procent 
högre än föregående år. Exklusive förvär-
vet av Tranter är motsvarande siffra 15,4 
procent.

Segmentsrapportering
Alfa Lavals primära segment är de två 
divisionerna – ”Equipment” respektive 
”Process Technology”. Divisionerna 
baseras på en uppdelning i ett antal 
kundsegment. Kunderna till Equipment-
divisionen köper produkter, medan kun-
derna till Process Technology-divisionen 
köper system för processapplikationer. 
Koncernen har därutöver en gemensam 
funktion ”Operations” för inköp, produk-
tion och logistik.
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Redovisning per division

EQUIPMENT-DIVISIONEN
Equipment-divisionen består av sex 
kundsegment: Comfort & Refrigeration, 
Fluids & Utility Equipment, Marine 
& Diesel, OEM (Original Equipment 
Manufacturers), Sanitary Equipment och 
eftermarknadssegmentet Parts & Service.

Orderingång och nettoomsättning 
(samtliga kommentarer är efter justering 
för valutaförändringar)
Under 2006 har orderingången ökat med 
27,7 procent och nettoomsättningen ökat 
med 26,9 procent jämfört med föregå-
ende år. Exklusive förvärvet av Tranter är 
motsvarande siffror 16,4 procent och 17,2 
procent.
 Alla segment inom Equipment divisio-
nen har utvecklats positivt. Den kraftigaste 
tillväxten finns inom segmentet OEM följt 
av segmentet Fluids & Utility Equipment. 

Rörelseresultat (exklusive jämförelse-
störande poster)
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 072,0 
(1 162,5) (1 100,4) under 2006. Ökningen 
i rörelseresultat under 2006 jämfört med 
föregående år förklaras huvudsakligen 
av ett högre bruttoresultat beroende på 
fördelaktig produktmix, produktivitetsför-
bättringar och ett högt kapacitetsutnytt-
jande, marginellt motverkat av ökade 
F & U kostnader.

PROCESS TECHNOLOGY-
DIVISIONEN
Process Technology-divisionen består av 
fem kundsegment: Energy & Environment, 
Food Technology, Life Science, Process 
Industry och eftermarknadssegmentet 
Parts & Service.

Orderingång och nettoomsättning 
(samtliga kommentarer är efter justering 
för valutaförändringar)
Under 2006 har orderingången ökat med 
33,1 procent och nettoomsättningen ökat 
med 15,2 procent jämfört med föregå-
ende år. Exklusive förvärvet av Tranter är 
motsvarande siffror 30,0 procent och 13,3 
procent.
 Alla segment inom Process Technology 
divisionen har rapporterat stora ökningar 
i orderingången jämfört med 2005. 
Tillväxten har varit störst inom segmentet 
Process Industry följt av segmenten Food 
Technology och Energy & Environment.

Rörelseresultat
(exklusive jämförelsestörande poster)
Rörelseresultatet ökade till MSEK 1 060,2 
(698,8) (634,3) under 2006. Ökningen i 
rörelseresultat under 2006 jämfört med 

föregående år beror främst på ett högre 
bruttoresultat, marginellt reducerat av 
ökade F & U kostnader.

OPERATIONS-DIVISIONEN 
OCH ÖVRIGT
Operations ansvarar för inköp, produktion 
och logistik. Övrigt avser företagsledning 
och icke-kärnverksamheter.
 Rörelseresultatet uppgick till MSEK -
460,4 (-410,8) (-333,0) under 2006. 

Redovisning per geografisk marknad 
Koncernens sekundära segmentsindelning 
är i geografiska marknader. Samtliga kom-
mentarer är efter justering för valuta -
förändringar.

Orderingång
Under 2006 ökade orderingången mest i 
Nordamerika och Central- och Östeuropa 
följt av Asien jämfört med föregående år.

Nettoomsättning
Under 2006 ökade faktureringen mest i 
Nordamerika och Central- och Östeuropa 
följt av Västeuropa och Asien, medan 
Latinamerika endast rapporterade margi-
nellt ökad fakturering jämfört med föregå-
ende år.

Personal
Moderbolaget har inte några anställda.
 Koncernen har i medeltal haft 
9 923 (9 524) (9 400) anställda. Vid 
utgången av december 2006 hade 
koncernen 10 115 (9 429) anställda. 
Personalomsättningen för 2006 uppgår 
till 10,2 (13,2) procent och avser huvud-
sakligen anställda inom tillverkningsen-
heter, interna ”shared service” centra och 
försäljningsorganisationen.
 Alfa Laval driver flera interna utbild-
ningsprogram för anställda på olika 
nivåer och funktioner inom koncernen 
inom ramen för Alfa Laval University, 
till exempel Booster programmet för de 
100 högsta cheferna som rapporterar till 
koncernledningen, Challenger program-
met för 50 potentiella blivande ledare och 
Adept för anställda som är inblandade i 
säljprocessen. 
 Alfa Laval arbetar för att uppnå likvär-
diga karriärmöjligheter oberoende av till 
exempel kön eller etnisk härkomst. Det 
senare är inte minst viktigt i ett internatio-
nellt verksamt företag. Likaså skall antalet 
kvinnliga chefer öka så att det bättre 
reflekterar kvinnornas andel av det totala 
antalet anställda.
 Fördelningen av antalet anställda per 
land och per kommun i Sverige och mel-
lan män och kvinnor framgår av not 2 i 
kommentaren till bokslutet. Specifikation 
av löner, ersättningar, sociala kostnader 

och pensionskostnader återfinns i not 3 i 
kommentarerna till bokslutet.

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare
Riktlinjerna för ersättning till ledande 
befattningshavare fastställs av årsstäm-
man, se vidare beskrivning i not 3.

Forskning och utveckling
Alfa Laval har genom en intensiv och 
konsekvent satsning under många år 
på forskning och utveckling uppnått 
en världsledande ställning inom områ-
dena separation och värmeöverföring. 
Produktutvecklingen inom flödeshante-
ring har resulterat i en stark marknads-
ställning för ett antal produkter. För att 
befästa ställningen och för att stödja den 
organiska tillväxten, genom att finna 
såväl nya användningsområden för exis-
terande produkter som att utveckla nya 
produkter, är forskning och utveckling 
alltid en högprioriterad verksamhet. 
Forskning och utveckling bedrivs vid ett 
tjugotal anläggningar över hela världen. 
 Kostnaderna för forskning och utveck-
ling har uppgått till MSEK 526,1 (447,8) 
(403,9), motsvarande 2,7 (2,7) (2,7) 
procent av nettoomsättningen. Justerat 
för växelkursdifferenser och förvärvet av 
Tranter har kostnaderna för forskning 
och utveckling ökat med 14,5 procent 
jämfört med föregående år. Detta under-
stryker Alfa Lavals ansträngningar att 
ytterligare stärka sin position.

Etik och sociala hänsyn
Två av Alfa Lavals fyra affärsprinciper är: 
”Respekt för mänskliga rättigheter är en 
naturlig grund” och ”Höga etiska krav 
styr vårt sätt att agera”. Med detta menas 
att Alfa Laval respekterar de mänskliga 
rättigheterna och de vitt skilda samhälls-
kulturer i vilka företaget finns och leve-
rerar sina produkter och tjänster och att 
Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, 
med integritet och respekt för andra.
 Globaliseringen ger Alfa Laval nya 
affärsmöjligheter, såväl för ökad för-
säljning som lägre kostnader för att 
framställa produkterna. När delar av 
leverantörskedjan flyttar till länder med 
lägre kostnader konfronteras företaget 
dock ofta med etiska frågor på ett mer 
påtagligt sätt. Hälso-, säkerhets- och 
arbetsförhållandena för de anställda hos 
företagets leverantörer är några av Alfa 
Lavals huvudområden. När Alfa Laval 
köper in produkter från snabbt växande 
ekonomier som Kina och Indien är det 
viktigt att företaget försäkrar sig om att 
möjligheterna att minska kostnaderna 
inte går ut över dem som utför arbetet i 
respektive land. Alfa Laval ser det som en 
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skyldighet att se till att dess leverantörer 
utvecklas snabbt om inte arbets-, hälso- 
eller säkerhets-förhållandena ligger på 
acceptabla nivåer.
 Alfa Laval har tagit fram ett internt 
utbildningsprogram för att ge säljare och 
inköpare kunskap om laglig affärspraxis i 
motsats till vad skall betraktas som mutor 
och korruption. 

Miljö
En av Alfa Lavals fyra affärsprinciper 
är: ”Att utnyttja jordens naturresurser 
på effektivaste sätt är Alfa Lavals affär.” 
Företagets produkter bidrar på ett signifi-
kant sätt till att minska industriella pro-
cessers påverkan på miljön och används 
för att producera förnyelsebar energi.
  Sedan 2004 driver koncernen ett 
projekt för att förbättra de interna mil-
jölednings-systemen. Vid utgången av 
2006 var 43 procent av produktions-
värdet utförda i anläggningar med ISO 
14001 certifiering. Det nuvarande målet 
är att 80 procent av värdet ska utföras i 
ISO 14001 godkända anläggningar vid 
utgången av 2007. I målet ligger också 
mål som inrymmer anläggningarnas 
påverkan på den externa miljön.
 Dotterbolaget Alfa Laval Corporate 
AB bedriver anmälningspliktig och 
tillståndspliktig verksamhet enligt den 
svenska miljöbalken. Tillstånden avser i 
huvudsak tillverkning av värmeväxlare 
i Lund och Ronneby samt tillverkning 
av separatorer i Tumba och Eskilstuna. 
Påverkan på den yttre miljön sker genom 
begränsade utsläpp i luft, via vatten, 
genom avfall samt buller.
 Vid de utländska tillverkningsen-
heterna inom Alfa Laval koncernen 
bedrivs verksamhet som har en liknande 
påverkan på den yttre miljön. I vilken 
utsträckning denna verksamhet är anmäl-
ningspliktig och/eller tillståndspliktig 
enligt lokal miljölagstiftning varierar från 
land till land. Alfa Laval har generellt en 
avsikt att arbeta väl inom de ramar som 
lokal lagstiftning ställer upp.

Asbestrelaterade stämningar
Alfa Laval koncernen var per den 31 
december 2006, instämt som en av 
många svaranden i sammanlagt 210 
asbestrelaterade mål omfattande totalt 
cirka 348 käranden. 
 Alfa Laval är fast övertygat om att kra-
ven är grundlösa och avser att kraftfullt 
bestrida varje krav.
 Mot bakgrund av vad som är känt 
för Alfa Laval idag och den information 
som Alfa Laval har beträffande de asbest-
relaterade målen, vidhåller Alfa Laval 
sin tidigare bedömning att kraven inte i 

väsentlig grad kommer att påverka kon-
cernens finansiella ställning eller resultat. 

Desert Storm-stämningar
Några av Alfa Lavals dotterbolag, jämte 
ett 70-tal andra svaranden, stämdes 1994 
i två mål i en domstol i Brazoria County, 
Texas, USA. Kraven rörde skador som 
påstods ha uppkommit under Gulfkriget 
1991, även känt som ”Desert Storm”.
 Alfa Laval framförde tidigt en begäran 
om att avföras från målen och har sedan 
november 1995 väntat på ett avgörande 
från domstolen.
 Domstolen i Brazoria County med-
delade under augusti 2006 sitt beslut 
att avföra samtliga Alfa Lavals dotterbo-
lag som svaranden i stämningar kring 
Gulfkriget. Avförandet har möjliggjort 
för Alfa Laval att frigöra MSEK 40 i avsätt-
ningar för förväntade kostnader relatera-
de till stämningarna, vilket har förbättrat 
resultatet för 2006 motsvarande.

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella 
poster var MSEK 1 993,2 (-16,3) (-2,6), 
varav netto räntor MSEK 7,0 (-5,7) (2,8), 
realiserade och orealiserade kursvinster 
och kursförluster MSEK -1,9 (0,3) (-), 
utdelningar från dotterbolag MSEK 
2 000,0 (-) (-), börskostnader MSEK -1,1 
(-2,3) (-0,7), styrelsearvoden MSEK -3,7 
(-2,7) (-3,8), kostnader för årsredovisning 
och årsstämma MSEK -3,4 (-4,0) (-) (togs 
ej i moderbolaget före 2005) och övriga 
administrationskostnader resterande 
MSEK -3,7 (-1,9) (-0,9). Avsättning till 
periodiseringsfond har gjorts med MSEK 
-254,4 (-25,0) (-80,4). Inkomstskatten 
uppgår till MSEK -213,7 (-21,0) (-67,6). 
Skatt avseende mottaget koncernbidrag 
uppgår till MSEK 286,3 (31,9) (95,3) och 
uppskjuten skatt avseende förlustavdrag 
till MSEK (-) (-) (-4,5). Årets resultat upp-
gick till MSEK 1 811,4 (-30,4) (-59,8).

Fritt eget kapital i moderbolaget
Det fria egna kapitalet i Alfa Laval 
AB (publ) uppgick till MSEK 3 806,9 
(1 828,8) (807,5). MSEK 1 500,0 av 
ökningen under 2005 beror på den över-
föring från bundet till fritt eget kapital 
som beslutades av årsstämman 2005 och 
godkändes av tingsrätten 2005. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 
6,25 (5,10) (4,75) per aktie motsvarande 
totalt MSEK 697,9 (569,5) (530,4) och 
att resterande disponibla vinstmedel i 
Alfa Laval AB (publ) om MSEK 3 109,0 
(1 259,3) (277,1) balanseras i ny räkning, 
se sida 97.
 Enligt styrelsens uppfattning är den 

föreslagna utdelningen i linje med de 
krav som typen och storleken av verk-
samheten och de risker som förknippas 
med densamma ställer på det egna kapi-
talet och också bolagets kapitalbehov, 
likviditet och finansiella ställning.

Förslag om återköp av aktier
Alfa Lavals finansiella ställning är mycket 
stark. För att anpassa koncernens balans-
räkning till en mer effektiv struktur sam-
tidigt som den finansiella flexibiliteten 
bibehålls, kommer styrelsen föreslå års-
stämman att stämman godkänner att ge 
styrelsen mandat att besluta om återköp 
av bolagets aktier, om styrelsen så finner 
lämpligt, fram till nästa ordinarie års-
stämma. Mandatet skall avse återköp av 
upp till 10 procent av utestående aktier i 
syfte att annullera de återköpta aktierna 
och nedsätta aktiekapitalet. Återköpet 
skall ske genom transaktioner på OMX 
Stockholmsbörsen. Inga Alfa Laval aktier 
ägs för närvarande av bolaget.

Händelser efter utgången av året
Balansräkningarna och resultaträkningar-
na skall fastställas på ordinarie årsstämma 
den 23 april 2007.

Utsikter för den närmaste framtiden
I bokslutskommunikén som avgavs 
den 7 februari 2007 uppgav bolagets 
Verkställande Direktör och Koncernchef 
Lars Renström:
 ”Inom de flesta av de marknader, såväl 
geografiska som kundsegment som Alfa 
Laval tjänar, förväntas en fortsatt mycket 
stark efterfrågan.”

(Utsikterna för den närmaste framtiden har inte 
förändrats sedan utsikterna i bokslutkommunikén 
för fjärde kvartalet och årsbokslutet för 2005 
av given den 9 februari 2006.)

Datum för kommande rapport-
tillfällen 2007
Alfa Laval kommer att lämna delårsrap-
porter under 2007 vid följande tillfällen:

Rapport för första kvartalet 23 april
Rapport för andra kvartalet 19 juli
Rapport för tredje kvartalet 23 oktober
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Koncernens kassafl ödesanalys

   1.1-31.12 1.1-31.12 1.1 31.12
Belopp i MSEK Not 2006 2005 2004

Rörelseverksamheten    

Rörelseresultat  2 551,9 1 377,2 1 438,4

Återläggning av avskrivningar  601,4 579,5 554,3

Återläggning av icke kassaposter  206,4 -44,1 15,4

   3 359,7 1 912,6 2 008,1

     

Betalda skatter  -548,6 -429,2 -335,6

   2 811,1 1 483,4 1 672,5

Förändring av rörelsekapitalet:    

      (Ökning)/minskning av fordringar  -1 308,3 49,0 -389,4

      (Ökning)/minskning av lager  -724,7 -282,1 -297,0

      Ökning/(minskning) av skulder  1 418,2 482,6 131,9

      Ökning/(minskning) av avsättningar  422,5 -116,4 85,3

   -192,3 133,1 -469,2

     

Kassaflöde från rörelseverksamheten  2 618,8 1 616,5 1 203,3

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i anläggningstillgångar  -373,1 -323,7 -387,5

Försäljning av anläggningstillgångar  18,6 163,8 361,5

Tilläggsköpeskilling   -  - -9,4

Förvärv av verksamheter 24 -1 226,7 -504,7  -

Nedsättning av köpeskilling 24  -  - 61,2

Avyttring av verksamheter 24 3,7  - 10,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 577,5 -664,6 35,8

    

Finansieringsverksamheten    

Finansiellt netto, betalt  -114,8 -351,3 -201,4

Utdelningar till aktieägare i moderbolaget  -569,5 -530,4 -446,7

Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag  -29,0 -26,3  -

(Ökning)/minskning av övriga finansiella fordringar  80,4 -31,0 472,4

Kapitaliserade finansieringskostnader, förvärvslån  -4,1 -4,4 -7,3

Ökning/(minskning) av upplåning 27 -298,4 -29,3 -1 170,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -935,4 -972,7 -1 353,2

    

Årets kassaflöde  105,9 -20,8 -114,1

    

Kassa och bank vid årets början  478,8 414,8 554,6

Omräkningsdifferens i kassa och bank  -38,7 84,8 -25,7

Kassa och bank vid periodens slut 23 546,0 478,8 414,8

Fritt kassaflöde per aktie (SEK) *  9,32 8,52 11,10

    

Genomsnittligt antal aktier  111 671 993 111 671 993 111 671 993

*  Fritt kassaflöde är summan av kassaflödena från rörelse- och investeringsverksamheterna.
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Kommentarer till kassafl ödesanalysen

För närmare kommentarer kring vissa 
enskilda rader i kassaflödesanalysen hän-
visas till not 23, 24 och 27.

Kassaflöde
Kassaflödet från rörelseverksamheten 
och investeringsverksamheten uppgick 
till MSEK 1 041,3 (951,9) (1 239,1) under 
2006.  Av detta utgjorde företagsförvärv 
MSEK -1 226,7 (-504,7) (51,8) medan 
avyttringar genererade MSEK 22,3 (163,8) 
(371,5). Kassaflödet från rörelseverksam-
heten har, i jämförelse med föregående 
år, framför allt påverkats av det högre 
rörelseresultatet.

Poster som inte påverkar 
kassaflödet 
Poster som inte påverkar kassaflödet avser 
främst realiserade vinster och förluster i 
samband med försäljning av tillgångar. 
Dessa måste elimineras eftersom kassaef-
fekten av avyttringar av anläggningstill-
gångar och verksamheter rapporteras 
separat under kassaflöde från investe-
ringsaktiviteter. Poster som inte påverkar 
kassaflödet är utöver den icke-kassamäs-
siga effekten av avskrivningar på raden 
ovanför.

Rörelsekapital
Rörelsekapitalet ökade med MSEK 192,3 
under 2006, medan motsvarande siffror 
för 2005 och 2004 var en minskning med 
MSEK 133,1 respektive en ökning med 
MSEK 469,2. 

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar har 
uppgått till MSEK 373,1 (323,7) (387,5) 
under 2006. Allmänt har ytterligare 
investeringar för de flesta produktgrup-
perna fortsatt i både Kina och Indien för 
att möta den totala tillväxten i regionen. 
Av siffran för 2004 utgjorde förvärvade 
produkträttigheter MSEK 36,6.
 Investeringarna för de enskilda pro-
duktgrupperna är som följer:

Värmeväxlare
Under de tre senaste åren har betydande 
investeringar skett i produktionsanlägg-

ningen för plattvärmeväxlare i Lund i 
Sverige för att öka kapaciteten och möj-
liggöra en effektivare produktion. Under 
samma period har ytterligare kapacitets-
investeringar och produktivitetsförbätt-
rande investeringar gjorts i Ronneby och 
Lund i Sverige samt i Alonte i Italien för 
lödda värmeväxlare. Under 2005 och 
2004 gjordes investeringar i Ronneby 
för den nyligen introducerade Alfa Nova 
värmeväxlaren. 

Dekantrar
Under 2005 gjordes en stor investering 
i svarvkapacitet för stora dekantrar i 
Söborg i Danmark och en monteringsen-
het för dekantrar startades i Kina.

Höghastighetsseparatorer
Som en konsekvens av beslutet att stänga 
separatorfabriken i Madrid i Spanien 
har investeringar gjorts under 2006 och 
2005 för att skapa en helt ny lösning för 
produktion av separatorer i Sverige, Kina, 
Polen och Indien. 

Avskrivningar
De planenliga avskrivningarna, exklu-
sive allokerade övervärden, uppgick till 
MSEK 262,7 (264,3) (260,9) under året.

Tilläggsköpeskilling
Under 2004 betaldes en tilläggsköpeskil-
ling om MSEK 7,9 för Danish Separation 
Systems och MSEK 1,5 för Toftejorg.

Förvärv och avyttring av verksam-
heter
För en analys av den påverkan på kassa-
flödet som förvärv och avyttring av verk-
samheter har haft, se not 24.
 
Nedsättning av köpeskilling
Under 2004 erhöll Alfa Laval en nedsätt-
ning av köpeskillingen med MSEK 61,2 
avseende förvärvet av bioKinetics.

Fritt kassaflöde per aktie
Det fria kassaflödet per aktie uppgår till 
SEK 9,32 (8,52) (11,10). 
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Koncernens resultaträkning

   1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12
Belopp i MSEK Not 2006 2005 2004

Nettoomsättning   1 19 801,5 16 330,4 14 985,8

Kostnad för sålda varor         7 -12 598,0 -10 800,4 -9 937,0

Bruttoresultat              1 7 203,5 5 530,0 5 048,8

     
Försäljningskostnader 2, 3, 5 -2 606,9 -2 365,3 -2 132,4

Administrationskostnader  2, 3, 4, 7 -948,4 -993,7 -929,5

Forsknings- och utvecklingskostnader  -526,1 -447,8 -403,9

Övriga rörelseintäkter * 6 281,4 323,8 325,2

Övriga rörelsekostnader * 6, 7 -851,6 -669,8 -469,8

Rörelseresultat   2 551,9 1 377,2 1 438,4

     

Utdelningar     9 2,6 4,9 3,1

Ränteintäkter      10 174,2 173,6 166,4

Räntekostnader * 6, 10 -353,4 -456,7 -346,3

Resultat efter finansiella poster   2 375,3 1 099,0 1 261,6

     

Skatt på årets resultat 14 -613,5 -160,1 -391,9

Övriga skatter   14 -36,8 -10,9 -29,6

Årets resultat   1 725,0 928,0 840,1

    

Hänförligt till:    

Aktieägare i moderbolaget  1 686,8 884,8 794,7

Minoritetsägare  38,2 43,2 45,4

    

Resultat per aktie (SEK)  15,10 7,92 7,12

    

Genomsnittligt antal aktier  111 671 993 111 671 993 111 671 993

*  Raden har påverkats av jämförelsestörande poster, se specifikation i not 6.
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Kommentarer till resultaträkningen

För kommentarer till de enskilda resultatraderna hänvisas till not 1 till och med 11 
samt not 13, 14 och 27. För kommentarer kring segmenten, se not 1.
 Som en utgångspunkt för kommentarerna till de olika posterna i resultaträkningen 
visas nedan en jämförelse för de tre senaste åren:

Året genererade ett bruttoresultat om 
MSEK 7 203,5 (5 530,0) (5 048,8). 
Exklusive avskrivningen om MSEK 338,7 
(315,2) (293,4) på koncernmässiga över-
värden, var det justerade bruttoresultatet 
MSEK 7 542,2 (5 845,2) (5 342,2). Detta 
motsvarar 38,1 (35,8) (35,6) procent av 
nettoomsättningen. 
 Försäljnings- och administrations-
kostnaderna uppgick till 3 555,3 
(3 359,0) (3 061,9). Justerat för växelkurs-
differenser och förvärvet av Tranter var 
försäljnings- och administrationskostna-
derna 3,6 procent högre än föregående 
år.
 Kostnaderna för forskning och 
utveckling var MSEK 526,1 (447,8) 
(403,9), motsvarande 2,7 (2,7) (2,7) pro-
cent av nettoomsättningen. Justerat för 
växelkurs-differenser och förvärvet av 

Tranter ökade kostnaderna för forskning 
och utveckling med 14,5 procent jämfört 
med föregående år. Detta understryker 
Alfa Lavals ansträngningar att ytterligare 
stärka sin position.
 Det justerade resultatet före avskriv-
ningar (justerad EBITDA) uppgick till 
MSEK 3 273,2 (2 030,0) (1 956,0) för 
året. Det justerade resultatet före avskriv-
ningar på koncernmässiga övervärden 
(justerad EBITA) uppgick till MSEK 
3 010,5 (1 765,7) (1 695,1). Den juste-
rade EBITA marginalen var 15,2 (10,8) 
(11,3) procent. Det justerade resultatet 
efter skatt och minoritetens andel av 
resultatet, exklusive avskrivning på över-
värden och motsvarande skatt, uppgår 
till SEK 17,23 (9,83) (8,67) per aktie. 
 I jämförelse med föregående år har 
Alfa Laval under 2006 påverkats av 

växelkursförändringar både genom 
omräkningsdifferenser och genom net-
toexponeringen vid handel i främmande 
valutor. Påverkan på justerad EBITA har 
beräknats till totalt cirka MSEK 61 (-133) 
(-322) för helåret 2006 jämfört med före-
gående år. Effekten av valutakursföränd-
ringarna har kunnat begränsas genom 
valutasäkring och genom fördelning av 
bolagets låneskulder motsvarande bola-
gets nettotillgångar i olika valutor.
 Kommersiella kursdifferenser har 
uppgått till netto MSEK 353,0 (268,7) 
(292,0). Dessa uppstår i samband 
med varuleveranser och övrig rörelse-
verksamhet och har därmed påverkat 
rörelseresultatet.

  1.10- 1.10- 1.10- 1.1- 1.1- 1.1-
  31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12
MSEK 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Nettoomsättning 6 040,0 4 683,8 4 166,1 19 801,5 16 330,4 14 985,8

       

Justerat bruttoresultat 2 349,5 1 641,2 1 392,4 7 542,2 5 845,2 5 342,2

- i % av nettoomsättningen 38,9 35,0 33,4 38,1 35,8 35,6

       

Kostnader * -1 254,3 -1 028,0 -856,4 -4 269,0 -3 815,2 -3 386,2

- i % av nettoomsättningen 20,8 21,9 20,6 21,6 23,4 22,6

       

Justerad EBITDA 1 095,2 613,2 536,0 3 273,2 2 030,0 1 956,0

- i % av nettoomsättningen 18,1 13,1 12,9 16,5 12,4 13,1

       
Avskrivningar -77,0 -78,7 -70,0 -262,7 -264,3 -260,9

       

Justerad EBITA 1 018,2 534,5 466,0 3 010,5 1 765,7 1 695,1

- i % av nettoomsättningen 16,9 11,4 11,2 15,2 10,8 11,3

       

Avskrivningar av övervärden -86,7 -95,2 -71,4 -338,7 -315,2 -293,4

Jämförelsestörande poster -125,1 4,3 2,7 -119,9 -73,3 36,7

EBIT 806,4 443,6 397,3 2 551,9 1 377,2 1 438,4

*  Exklusive jämförelsestörande poster.

Resultatanalys för koncernen
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För att belysa den kvartalsmässiga utvecklingen visas nedan motsvarande resultatanalys även för de senaste tio kvartalen:  

Resultatanalys för koncernen

            
MSEK Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3

Nettoomsättning 6 040,0 4 810,0 4 875,7 4 075,8 4 683,8 4 277,4 4 101,6 3 267,6 4 166,1 3 837,5

           

Justerat bruttoresultat 2 349,5 1 790,7 1 816,8 1 585,2 1 641,2 1 508,9 1 487,3 1 207,8 1 392,4 1 348,7

- i % av nettoomsättningen 38,9 37,2 37,3 38,9 35,0 35,3 36,3 37,0 33,4 35,1

           

Kostnader * -1 254,3 -969,8 -1 047,8 -997,1 -1 028,0 -967,0 -1 004,3 -815,9 -856,4 -863,5

- i % av nettoomsättningen 20,8 20,2 21,5 24,5 21,9 22,6 24,5 25,0 20,6 22,5

           

Justerad EBITDA 1 095,2 820,9 769,0 588,1 613,2 541,9 483,0 391,9 536,0 485,2

- i % av nettoomsättningen 18,1 17,1 15,8 14,4 13,1 12,7 11,8 12,0 12,9 12,6

           
Avskrivningar -77,0 -60,2 -62,6 -62,9 -78,7 -62,7 -61,0 -61,9 -70,0 -58,8

           

Justerad EBITA 1 018,2 760,7 706,4 525,2 534,5 479,2 422,0 330,0 466,0 426,4

- i % av nettoomsättningen 16,9 15,8 14,5 12,9 11,4 11,2 10,3 10,1 11,2 11,1

           
Avskrivningar av övervärden -86,7 -84,6 -85,2 -82,2 -95,2 -74,6 -73,6 -71,8 -71,4 -72,8

           
Jämförelsestörande poster -125,1 1,2 2,9 1,1 4,3 47,4  - -125,0 2,7 47,5

EBIT 806,4 677,3 624,1 444,1 443,6 452,0 348,4 133,2 397,3 401,1

*   Exklusive jämförelsestörande poster.

2006 2005 2004
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Rörelseresultatet har påverkats av jäm-
förelsestörande poster om MSEK -119,9 
(-73,3) (36,7), vilka specificeras nedan. I 
resultaträkningen redovisas dessa brutto 
som en del av övriga rörelseintäkter res-
pektive övriga rörelsekostnader, se sam-
manställning i not 6.
 I december 2006 har projektverksam-
heten för bioteknik sålts för MSEK 3,7 
med en realiserad förlust om MSEK 
-125,5. Av detta utgjorde MSEK 85,5 
nedskrivning av goodwill. Denna avsåg 
i sin helhet goodwillen från förvärvet 
av bioKinetics. Under 2006 har en bit 
mark i Indien sålts för MSEK 2,1 med en 
realiserad vinst om MSEK 1,2, två mindre 
fastigheter i Frankrike sålts för MSEK 2,8 
med en realiserad vinst om MSEK 0,9, en 
lägenhet i Danmark sålts för MSEK 4,2 
med en realiserad vinst om MSEK 3,1 och 
en fastighet i Tyskland sålts för MSEK 3,5 
med en realiserad vinst om MSEK 0,4.
 I augusti 2005 avyttrades cirka 45 
procent av marken i Cwmbran i Wales för 
MSEK 58,0 med en realiserad vinst om 
MSEK 47,8. I december 2005 avyttrades 
fastigheten i Richmond i USA för MSEK 
95,6 med en realiserad vinst om MSEK 
3,3 och några mindre fastigheter i Indien 
avyttrades för MSEK 1,3 med en realiserad 
vinst om MSEK 0,6. Under 2005 belasta-

des resultatet med kostnader för stäng-
ningen av separatorfabriken i Madrid och 
bioKineticsfabriken i Toronto om MSEK 
-125,0. 
 Under september 2004 avyttrades 
fastigheten i Kenosha, USA för MSEK 
45,3, med en realiserad förlust om MSEK 
-1,7.  Den 7 juli 2004 såldes fastigheten 
i Madrid, Spanien, för MSEK 265,1 med 
en realisationsvinst om MSEK 47,5. 
Avyttringen av Tri-Lad verksamheten i 
Kanada genererade en förlust om MSEK 
-15,0. Försäljningen av några mindre fast-
igheter i Brasilien och Indien resulterade i 
en realisationsvinst om MSEK 6,4, medan 
försäljningen av en mindre fastighet i 
Danmark resulterade i en realisationsför-
lust om MSEK -0,5. 
 Det finansiella nettot har uppgått till 
MSEK -180,1 (-318,8) (-187,4), exklusive 
realiserade och orealiserade kursförluster 
och kursvinster. De huvudsakliga kost-
nadselementen var räntor på skulden till 
banksyndikatet om MSEK -77,6 (-59,1) 
(-38,0), räntor på den riktade låneemis-
sionen och övergångslånet om MSEK 
-33,3 (-) (-), räntor på obligationslånet 
om MSEK - (-116,1) (-127,5) och ett 
netto av utdelningar samt övriga ränte-
intäkter och räntekostnader om MSEK 
-69,2 (-55,1) (-21,9). Ökningen i räntor 

till banksyndikatet mellan 2006 och 
2005 beror på lösen av obligationslånet 
i november 2005, vilket finansierades 
via en öronmärkt del av syndikatlånet. 
Övergångslånet togs i avvaktan på den 
riktade låneemission som finansierar för-
värvet av Tranter.
 Lösen av de utestående obligationerna 
den 15 november 2005 innebar en ytter-
ligare räntekostnad under 2005 om MSEK 
-67,5 för premien och MSEK -21,0 för de 
utestående kapitaliserade transaktions-
kostnaderna, vilket summerar till MSEK 
-88,5. Denna kostnad redovisades som 
jämförelsestörande, se not 6.
 Nettot av realiserade och orealiserade 
kursdifferenser uppgår till MSEK 3,5 
(40,6) (10,6), varav fjärde kvartalet utgör 
MSEK -3,2 (-19,3) (7,4).
 Resultatet efter finansiella poster var 
MSEK 2 375,3 (1 099,0) (1 261,6).
 Inkomstskatterna uppgick till MSEK 
SEK -613,5 (-160,1) (-391,9). Skillnaden 
mellan 2006 och 2005 beror främst på 
det ökade resultatet före skatt. Skillnaden 
mellan 2005 och 2004 berodde främst på 
utnyttjande av förlustavdrag och redovis-
ningen av en uppskjuten skattefordran 
om MSEK 89,7 avseende återstående för-
lustavdrag i USA under 2005. 
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Koncernens balansräkning

TILLGÅNGAR   
Belopp i MSEK Not 2006 2005

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 15, 16  

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt   

liknande rättigheter  1 188,4 1 065,1

Hyresrätter och liknande rättigheter  2,2 2,4

Goodwill  3 706,3 3 530,6

   4 896,9 4 598,1

Materiella anläggningstillgångar 15, 17

Byggnader och mark  951,9 1 006,2

Maskiner och andra tekniska anläggningar  875,8 798,2

Inventarier, verktyg och installationer  529,9 624,5

Pågående nyanläggningar och förskott avseende    

materiella anläggningstillgångar  156,7 123,9

   2 514,3 2 552,8

Övriga anläggningstillgångar   

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12, 13, 18 4,3 4,8

Pensionstillgångar 25 54,7 49,2

Kapitaliserade finansieringskostnader, förvärvslån  13,9 17,9

Uppskjuten skattefordran 14 711,4 604,6

   784,3 676,5

   

Summa anläggningstillgångar  8 195,5 7 827,4

   

Omsättningstillgångar   

Varulager 19 3 792,4 3 090,7

   

Tillgångar för försäljning   

Byggnader och mark  0,9  -

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 12, 20 3 972,4 2 991,6

Övriga fordringar 12, 21 1 661,4 1 328,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 73,9 84,4

Derivattillgångar 12, 13 269,9 55,6

Kapitaliserade finansieringskostnader, förvärvslån  7,8 7,4

   5 985,4 4 467,1

Kortfristiga placeringar   

Övriga kortfristiga placeringar 12, 22 229,4 342,4

   

Kassa och bank 12, 23 546,0 478,8

   

Summa omsättningstillgångar  10 554,1 8 379,0

   

SUMMA TILLGÅNGAR   18 749,6 16 206,4



 Alfa Laval 2006 • 51

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Belopp i MSEK Not 2006 2005

Eget kapital   

Hänförligt till aktieägarna i moderbolaget   

Aktiekapital, 111 671 993 aktier  1 116,7 1 116,7

Övrigt tillskjutet kapital  2 769,8 2 769,8

Övriga reserver  -228,8 -144,4

Ansamlad vinst  3 054,9 1 937,6

   6 712,6 5 679,7

   

Hänförligt till minoritetsägare 11 118,2 131,7

     

Totalt eget kapital  6 830,8 5 811,4

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 27 1 250,9 2 701,8

Riktad låneemission 27 755,4  -

Avsättningar till pensioner och liknande 25 940,5 902,8

Avsättning för skatter 14 949,5 766,8

Övriga avsättningar 26 317,5 307,1

   

Summa långfristiga skulder  4 213,8 4 678,5

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 27 219,8 99,8

Förskott från kunder  1 751,1 969,7

Leverantörsskulder  1 968,2 1 406,2

Växelskulder  175,4 154,5

Skatteskulder  950,4 669,1

Övriga skulder 28 668,2 608,3

Övriga avsättningar 26 963,3 650,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 869,2 978,9

Derivatskulder 12, 13 139,4 179,7

   

Summa kortfristiga skulder  7 705,0 5 716,5

   

Summa skulder  11 918,8 10 395,0

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   18 749,6 16 206,4

   

POSTER INOM LINJEN   

   

Ställda säkerheter 30 27,2 68,4

   

Ansvarsförbindelser 30 2 487,5 1 617,5
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Kommentarer till balansräkningen

För kommentarer till de enskilda balans-
posterna hänvisas till not 11 till och med 
33. För kommentarer kring segmenten, 
se not 1.

Sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital inklusive goodwill och 
övervärden uppgick till MSEK 8 061,9 
(7 469,8) vid utgången av året.
 Sysselsatt kapital exklusive good-
will och övervärden uppgick till MSEK 
3 136,5 (2 957,5) vid utgången av året.

Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastningen på sysselsatt kapital inklu-
sive goodwill och koncernmässiga över-
värden uppgick till 35,9 (22,7) procent 
under 2006.  
 Avkastningen på sysselsatt kapital 
exklusive goodwill och koncernmässiga 
övervärden uppgick till 92,2 (57,2) pro-
cent under 2006.  

Kapitalomsättningshastighet
Kapitalomsättningshastigheten räknat på 
genomsnittligt sysselsatt kapital inklusive 
goodwill och övervärden uppgick till 2,5 
(2,2) gånger för året.

Kapitalomsättningshastigheten räknat på 
genomsnittligt sysselsatt kapital exklu-
sive goodwill och övervärden uppgick till 
6,3 (5,5) gånger för året.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i förhållande till eget kapital 
uppgick till 25,3 (16,0) procent. 

Soliditet
Soliditeten, det vill säga eget kapital i för-
hållande till totala tillgångar, uppgick till 
36,4 (35,9) procent vid årets utgång.

Nettoskuld
Nettoskulden uppgick till MSEK 1 477,6 
(2 012,7) per utgången av året.

Nettoskuld jämfört med EBITDA
Nettoskulden i relation till EBITDA var 
0,5 (1,0) gånger i slutet av december.  

Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden, det vill säga net-
toskulden i förhållande till eget kapi-
tal, uppgick till 0,22 (0,35) gånger vid 
utgången av december.
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Förändringar i koncernens egna kapital

Hänförligt till:                           Aktieägare i moderbolaget   Minoritet Total
   Övrigt       
  Aktie- tillskjutet Övriga Ansamlad     
Belopp i MSEK kapital kapital reserver vinst Deltotal    

Per 31 december 2003 1 116,7 2 769,8 -224,7 1 235,2 4 897,0  - 4 897,0

Justering: ändrade redovisningsprinciper  -  -  -  -  - 104,2 104,2

Justerad öppningsbalans 1 116,7 2 769,8 -224,7 1 235,2 4 897,0 104,2 5 001,2

2004         

Omräkningsdifferens  -  - -95,0  - -95,0 -8,0 -103,0

Årets resultat         

Årets resultat för 2004  -  -  - 794,7 794,7 45,4 840,1

Summa av intäkter och kostnader  -  - -95,0 794,7 699,7 37,4 737,1

Transaktioner med aktieägare         

Utdelningar till ägare av moderbolaget  -  -  - -446,7 -446,7  - -446,7

Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag  -  -  -  -  - -22,4 -22,4

Per 31 december 2004 1 116,7 2 769,8 -319,7 1 583,2 5 150,0 119,2 5 269,2

Justering: ändrade redovisningsprinciper  -  - 159,3  - 159,3  - 159,3

Uppskjuten skatt på justering  -  - -52,6  - -52,6  - -52,6

Justerad öppningsbalans 1 116,7 2 769,8 -213,0 1 583,2 5 256,7 119,2 5 375,9

2005         

Resultatposter bokade direkt till eget kapital        

Kassaflödessäkringar  -  - -290,5  - -290,5  - -290,5

Omräkningsdifferens  -  - 268,3  - 268,3 -4,4 263,9

Uppskjuten skatt  -  - 90,8  - 90,8  - 90,8

Netto poster bokade direkt till eget kapital  -  - 68,6  - 68,6 -4,4 64,2

Årets resultat         

Årets resultat för 2005  -  -  - 884,8 884,8 43,2 928,0

Summa av intäkter och kostnader  -  - 68,6 884,8 953,4 38,8 992,2

Transaktioner med aktieägare         

Utdelningar till ägare av moderbolaget  -  -  - -530,4 -530,4  - -530,4

Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag  -  -  -  -  - -26,3 -26,3

Per 31 december 2005 1 116,7 2 769,8 -144,4 1 937,6 5 679,7 131,7 5 811,4

2006         

Resultatposter bokade direkt till eget kapital        

Kassaflödessäkringar  -  - 227,5  - 227,5  - 227,5

Omräkningsdifferens  -  - -246,8  - -246,8 -22,7 -269,5

Uppskjuten skatt  -  - -65,1  - -65,1  - -65,1

Netto poster bokade direkt till eget kapital  -  - -84,4  - -84,4 -22,7 -107,1

Årets resultat         

Årets resultat för 2006  -  -  - 1 686,8 1 686,8 38,2 1 725,0

Summa av intäkter och kostnader  -  - -84,4 1 686,8 1 602,4 15,5 1 617,9

Transaktioner med aktieägare         

Utdelningar till ägare av moderbolaget  -  -  - -569,5 -569,5  - -569,5

Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag  -  -  -  -  - -29,0 -29,0

Per 31 december 2006 1 116,7 2 769,8 -228,8 3 054,9 6 712,6 118,2 6 830,8



54 • Alfa Laval 2006

Kommentarer till förändringarna 
i koncernens egna kapital

Specifikation över förändringen av antalet aktier och aktiekapitalet    
      
    Förändring Totalt  Förändring Totalt 
År  Händelse Datum antal aktier antal aktier aktiekapital aktiekapital

2000      

  Bolagets bildande 27 mars 2000 10 000 000 10 000 000 0,1 0,1

   Nyemission 24 augusti 2000 27 496 325 37 496 325 0,3 0,4

2002      

  Fondemission 3 maj 2002 37 496 325 74 992 650 0,4 0,7

  Fondemission 16 maj 2002  -  - 749,2 749,9

  Nyemission 16 maj 2002 3 712 310 78 704 960 37,1 787,0

   Nyemission 17 maj 2002 32 967 033 111 671 993 329,7 1 116,7

Specifikation över ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats mot eget kapital    
     Förändringen har
     påverkats av
År  Förändring Ackumulerat Förklaring till förändringen valutasäkringsåtgärder om

Koncernens bildande   

2000 -94,0 -94,0 Euron apprecierades med 6 %, vilket -312,5
    påverkade de Euro baserade förvärvslånen 
2001 96,7 2,7 USD apprecierades med 10,7 % -105,5

2002 -189,6 -186,9 USD deprecierades med 16,7 % 164,9

2003 -37,8 -224,7 USD deprecierades med 17,5 % 140,3

2004 -103,0 -327,7 USD deprecierades med 9,0 % -13,8

2005 263,9 -63,8 USD apprecierades med 20,3 % -46,5
    och EUR apprecierades med 4,8 % 
2006 -269,5 -333,3 USD deprecierades med 13.5 % 40,0
       och EUR deprecierades med 4,0 %  

Aktiekapitalet om SEK 1 116 719 930 (1 116 719 930) fördelas på 111 671 993 (111 671 993) aktier.
 Möjligheterna att föra över disponibla vinstmedel från utländska dotterbolag begränsas i vissa 
länder av valutabestämmelser och övrig lagstiftning.
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Moderbolagets 
kassafl ödesanalys & resultaträkning

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS  

  1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12
Belopp i MSEK 2006 2005 2004

Rörelseverksamheten   

Rörelseresultat -11,9 -10,9 -5,4

   

Betalda skatter -69,3 -67,6  -

   

Kassaflöde från rörelseverksamheten   

före förändringar i rörelsekapitalet -81,2 -78,5 -5,4

   

Förändring av rörelsekapitalet   

 (Ökning)/minskning av fordringar -1 013,8 116,9 -158,3

 Ökning/(minskning) av skulder -248,4 157,4 -5,8

  -1 262,2 274,3 -164,1

    

Kassaflöde från rörelseverksamheten -1 343,4 195,8 -169,5

   

Investeringsverksamheten   

Aktier i dotterbolag -207,8  -  -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -207,8  -  -

   

Finansieringsverksamheten   

Finansiellt netto, betalt 6,7 -5,7 2,8

Erhållna utdelningar från dotterbolag 2 000,0  -  -

Betalda utdelningar -569,5 -530,4 -446,7

Erhållet koncernbidrag 114,0 340,3 613,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 551,2 -195,8 169,5

   

Årets kassaflöde  -  -  -

Kassa och bank vid årets början  -  -  -

Kassa och bank vid årets slut  -  -  -

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING   

   1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12
Belopp i MSEK  Not 2006 2005 2004

Administrationskostnader  -10,8 -9,0 -4,6
Övriga rörelsekostnader  -1,1 -1,9 -0,8
Rörelseresultat   -11,9 -10,9 -5,4
Utdelningar  2 000,0  -  -
     
 Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 15,0 2,2 3,1
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -9,9 -7,6 -0,3
Resultat efter finansiella poster   1 993,2 -16,3 -2,6
     
 Avsättning till periodiseringsfond  -254,4 -25,0 -80,4
Inkomstskatt  -213,7 -21,0 -67,6
Skatt avseende mottaget koncernbidrag  286,3 31,9 95,3
Uppskjuten skatt   -  - -4,5
Årets resultat   1 811,4 -30,4 -59,8
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i MSEK Not 2006 2005

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 18 4 668,7 4 460,9

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Fordringar hos koncernföretag  2 080,5 158,4

Övriga fordringar  2,4 2,2

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader  0,3 0,3

   2 083,2 160,9

   

Kassa och bank   -  -

Summa omsättningstillgångar  2 083,2 160,9

   

SUMMA TILLGÅNGAR   6 751,9 4 621,8

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital, 111 671 993 aktier  1 116,7 1 116,7

Reservfond  1 269,8 1 269,8

   2 386,5 2 386,5

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst  1 995,5 1 859,2

Årets resultat  1 811,4 -30,4

   3 806,9 1 828,8

     

Totalt eget kapital  6 193,4 4 215,3

   

Obeskattade reserver   

Periodiseringsfond, tax 2005  80,4 80,4

Periodiseringsfond, tax 2006  25,0 25,0

Periodiseringsfond, tax 2007  254,4  -

   359,8 105,4

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till koncernföretag  32,7 279,2

Leverantörsskulder  0,6 0,7

Skatteskulder  165,4 21,0

Övriga skulder 28  - 0,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   - 0,0

   198,7 301,1

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   6 751,9 4 621,8

POSTER INOM LINJEN   

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser   

STÄLLDA SÄKERHETER  Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER (för dotterbolags räkning)   

Fullgörandegarantier  12,3 13,4
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Förändringar i moderbolagets egna kapital

Aktiekapitalet om SEK 1 116 719 930 (1 116 719 930) fördelas på 111 671 993 
(111 671 993) aktier.
 Den ordinarie årsstämman 2005 beslutade att den dåvarande överkursfonden inom 
det bundna egna kapitalet i Alfa Laval AB (publ) skulle nedsättas med MSEK 1 500,0 
och att beloppet skulle överföras till en fri fond. Nedsättningen har godkänts av 
tingsrätten.
 Den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 innebar att medel 
som tillförts överkursfonden före den 1 januari 2006 skall överföras till reservfonden.

Moderbolaget Alfa Laval AB (publ) Aktiekapital Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Totalt

Enligt balansräkningen 31.12.2003 1 116,7 2 769,8  - 1 069,0 4 955,5

2004     

Utdelningar  -  -  - -446,7 -446,7

Koncernbidrag  -  -  - 340,3 340,3

Skatt avseende mottaget koncernbidrag  -  -  - -95,3 -95,3

Nettoresultat 2004  -  -  - -59,8 -59,8

Enligt balansräkningen 31.12.2004 1 116,7 2 769,8  - 807,5 4 694,0

2005     

Nedsättning av överkursfond  - -1 500,0  - 1 500,0  -

Överföring till reservfond  - -1 269,8 1 269,8  -  -

Utdelningar  -  -  - -530,4 -530,4

Koncernbidrag  -  -  - 114,0 114,0

Skatt avseende mottaget koncernbidrag  -  -  - -31,9 -31,9

Nettoresultat 2005  -  -  - -30,4 -30,4

Enligt balansräkningen 31.12.2005 1 116,7  - 1 269,8 1 828,8 4 215,3

2006     

Utdelningar  -  -  - -569,5 -569,5

Koncernbidrag  -  -  - 1 022,5 1 022,5

Skatt avseende mottaget koncernbidrag  -  -  - -286,3 -286,3

Nettoresultat 2006  -  -  - 1 811,4 1 811,4

Enligt balansräkningen 31.12.2006 1 116,7  - 1 269,8 3 806,9 6 193,4
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Kommentarer till boksluten 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Värderingsgrund
Koncernredovisningen har upprättats 
baserat på historiska anskaffningsvärden, 
utom för vissa finansiella instrument 
inklusive derivat, som har värderats till 
verkligt värde. Redovisningen presenteras 
i MSEK, med en decimal, om inget annat 
anges

Uttalande om överensstämmelse
Från och med den 1 januari 2005 till-
lämpar Alfa Laval International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Vidare tilläm-
pas Redovisningsrådets rekommendation 
RR 30:05 ”Kompletterande redovisnings-
regler för koncerner”. Dessa skiljer sig i 
vissa avseenden från amerikansk redovis-
ningssed (US GAAP), se not 34. 
 Moderbolagets redovisnings- och 
värderingsprinciper följer årsredovis-
ningslagen samt Redovisningsrådets 
rekommendation RR 32:05 ”Redovisning 
för juridiska personer”.
 Tidigare följde Alfa Laval 
Redovisningsrådets rekommendationer 
och har eftersträvat en tidig implemen-
tering av rekommendationerna, det vill 
säga innan de måste tillämpas. I den mån 
rekommendationer från redovisnings-
rådet ännu inte hade hunnit komma ut 
motsvarande redan utgivna IAS rekom-
mendationer, har istället IAS rekommen-
dationen tillämpats. 

Implementation av International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS)
International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utges av International 
Accounting Standards Board (IASB). IFRS 
1 täcker övergångsreglerna för imple-
menteringen av IFRS. Alla noterade bolag 
inom den Europeiska Unionen var skyl-
diga att ändra till IFRS från och med den 1 
januari 2005.
 Redan 2000 började Alfa Laval imple-
mentera International Accounting 
Standards (IAS) utgivna av IASB och 
översatta och anpassade till svensk 
lagstiftning av Redovisningsrådet i 
Sverige. Eftersom det var några mindre 
skillnader mellan de svenska rekom-
mendationerna och IAS, har Alfa Laval 

aldrig hävdat att bolaget följer IAS för-
rän nu. Tekniskt innebär detta att Alfa 
Laval tillämpade IFRS 1 för första gången 
2005. Övergången till IFRS var emel-
lertid redan på plats eftersom Alfa Laval 
hade implementerat alla relevanta IAS 
rekommendationer, utom IAS 39. Denna 
rekommendation implementerades från 
och med den 1 januari 2005. 
 Eftersom alla IAS regler utom IAS 39 
låg nära tidigare svenska redovisnings-
principer avseende värdering och redo-
visning, påverkade övergången till IFRS 
bara följande områden. 
 Från och med den 1 januari 2005 
skrevs inte längre goodwillen av utan 
testades istället för eventuellt nedskriv-

Påverkan på resultatet om IFRS hade implementerats 2004

Koncernen Justerad Rörelse- Årets
MSEK EBITA resultat resultat

Resultaträkning 2004 1 695,1 1 246,9 603,2

Justeringar för:   

Avskrivning av goodwill  - 191,5 191,5

Minoritetens andel  -  - 45,4

Justerat resultat för 2004 1 695,1 1 438,4 840,1

   

Justerat resultat per aktie (SEK) *   7,12

* Efter avdrag för minoritetens andel av årets resultat 

Påverkan på eget kapital om IFRS hade implementerats 2004

Koncernen     Eget

MSEK     kapital

Eget kapital 31 december 2003   4 897,0

Justeringar för:   

Minoritetsintressen   104,2

Eget kapital 1 januari 2004 enligt IFRS   5 001,2

   

Eget kapital 31 december 2004   4 967,0

Justeringar för:   

Avskrivning av goodwill   191,5

Minoritetsintressen   119,2

Omräkningsdifferens   -8,5

Eget kapital 31 december 2004 enligt IFRS   5 269,2

Justeringar för:   

Finansiella instrument   159,3

Uppskjuten skatt   -52,6

Eget kapital 1 januari 2005 enligt IFRS    5 375,9

ningsbehov. Minoritetsintressen redo-
visades tidigare under en separat rubrik 
bredvid eget kapital, men redovisas nu 
som en separat post inom det egna kapi-
talet. Avsättningar delades upp i kortfris-
tiga och långfristiga. I och med att IAS 39 
implementerades först 2005 fick det bara 
effekt på ingående balans 2005 och inte 
i resultaträkningen för 2004. Effekten 
avsåg marknadsvärdering av finansiella 
derivat, obligationer och icke noterade 
externa aktier. 
 Om IFRS hade implementerats redan 
under 2004 hade det fått följande effekter 
i resultaträkningen och i eget kapital för 
koncernen.
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Förändrade/implementerade redo-
visningsprinciper
Under 2006 implementerades de senaste 
ändringarna i årsredovisningslagen 
1995:1554. Dessa innebär att förvalt-
ningsberättelsen utökas med kommenta-
rer om belopp som tas upp på annan plats 
i årsredovisningen och där kommentaren 
behövs för att förstå siffrornas innebörd, 
en beskrivning av väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer samt upplysningar 
av icke-finansiell karaktär såsom miljö- 
och personalfrågor, etiska riktlinjer och 
sociala aspekter. RR 30:05 och RR 32:05 
implementerades också, men innebar 
ingen förändring.
 Under 2005 implementerades 
följande redovisningsstandards: 
IFRS 1 Första gången International 
Financial Reporting Standards till-
lämpas, IFRS 3 Rörelseförvärv, IFRS 5 
Anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning och avvecklade verksamhe-
ter och IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering.
 Jämförelsesiffrorna för 2004 har 
omräknats enligt IFRS. 
 Beroende på IFRS 1 har alla tidigare 
implementerade rekommendationer 
utgivna av Redovisningsrådet nu tekniskt 
ersatts av motsvarande IFRS eller IAS 
standard. Eftersom det bara var några 
mindre skillnader mellan de svenska 
rekommendationerna och IAS, har 
inte detta i sig utlöst några ändringar i 
redovisningsprinciper, eget kapital eller 
jämförelseperioder.
 IAS 39 innebär att finansiella derivat, 
obligationer och icke noterade externa 
aktier skall marknadsvärderas. IAS 39 
representerade därför en ändring i redo-
visningsprinciper som återspeglades i 
koncernens egna kapital per den 1 januari 
2005.
 Tillämpningen av de nya redovis-
ningsrekommendationerna har i övrigt 
inte i sak inneburit något byte av redovis-
ningsprincip och har därmed inte givit 
upphov till någon effekt på resultat eller 
eget kapital.

Redovisningsprinciper som är kritis-
ka för bolagets resultat och ställning
Med implementationen av IFRS 3 
Rörelseförvärv per den 1 januari 2005, 
skrivs inte goodwill, inklusive tidigare 
existerande goodwill, och immateriella 
tillgångar med oändliga ekonomiska livs-
längder av, utan testas istället för eventu-
ellt nedskrivningsbehov både årligen och 
när det finns en indikation. Effekten av 
IFRS 3 kan bli omfattande för koncernen 

om lönsamheten inom koncernen eller 
delar av koncernen går ned i framtiden, 
eftersom detta kan utlösa en väsentlig 
nedskrivning av goodwillen. En sådan 
nedskrivning kommer att påverka årets 
resultat och därmed den finansiella ställ-
ningen för koncernen. Den redovisade 
goodwillen är MSEK 3 706,3 (3 530,6) vid 
utgången av året. Det finns inga imma-
teriella tillgångar med oändliga ekono-
miska livslängder annat än goodwill.
 Koncernen har förmånsbestämda 
planer som redovisas enligt IAS 19 
Ersättningar till anställda. Detta innebär 
att förvaltningstillgångarna värderas 
till marknadsvärde och att nuvärdet av 
utfästelserna enligt de förmånsbestämda 
planerna fastställs genom årliga aktua-
rieberäkningar av oberoende aktuarier. 
Om värdet på förvaltningstillgångarna 
börjar minska samtidigt som de aktua-
riella antagandena ökar utfästelserna kan 
den kombinerade effekten resultera i ett 
betydande underskott. Den monetära 
omfattningen kommer från det faktum 
att underskottet är skillnaden mellan två 
stora tal. Risken för att detta skall hända 
är dock minskad genom att Alfa Laval 
tillämpar den 10 procentliga korridor-
metoden beskriven nedan under avsnit-
tet ”Ersättningar till anställda” och att 
många av dessa förmånsbestämda planer 
är stängda för nya deltagare och ersatta av 
premiebestämda planer. 
 Koncernens redovisning av avsätt-
ningar enligt IAS 37 innebär att MSEK 
1 280,8 (957,4) redovisas som övriga 
avsättningar. Detta utgör 6,8 (5,9) pro-
cent av koncernens balansomslutning 
och är viktigt för bedömningen av kon-
cernens finansiella ställning, inte minst 
i och med att avsättningar i regel baseras 
på bedömningar av sannolikhet och upp-
skattningar av kostnader och risker. Om 
redovisningsprinciperna för avsättningar 
skulle ändras någon gång i framtiden 
skulle detta kunna ha en väsentlig påver-
kan på bolagets ställning.
 IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering har en avse-
värd effekt på koncernens egna kapital 
och kan ha en betydande effekt på resul-
taträkningen om de använda derivaten 
visar sig vara ineffektiva.

Huvudsakliga källor till osäkerhet i 
uppskattningar
Den huvudsakliga källan till osäkerhet 
i uppskattningar hänför sig till testet av 
eventuellt nedskrivningsbehov av good-
will, eftersom testningen grundas på vissa 
antaganden om framtida kassaflöden, se 

avsnittet om redovisningsprinciper som 
är kritiska för bolagets resultat och ställ-
ning ovan för ytterligare detaljer.

Bedömningar
Vid tillämpning av redovisningsprinci-
perna har ledningen gjort olika bedöm-
ningar, skilda från dem som innefattar 
uppskattningar, som avsevärt kan påver-
ka de belopp som redovisas i de finansiel-
la rapporterna. Dessa bedömningar avser 
huvudsakligen:

• klassificering av finansiella instrument;
• sannolikhet i samband med 

affärsrisker;
• fastställande av färdigställandegrad i 

pågående arbeten;
• möjligheten att driva in 

kundfordringar;
• inkurans i lager; och
• om ett leasingavtal ingånget med en 

extern uthyrare är en finansiell lease 
eller en operationell lease.  

Reklamkostnader
Reklamkostnader kostnadsförs löpande i 
takt med att de uppstår.

Intresseföretag
Koncernen har endast ett företag som 
uppfyller definitionen på ett intresseföre-
tag i IAS 28 Innehav i intresseföretag, det 
vill säga att ägarandelen ligger mellan 20 
och 50 procent, nämligen Dalian Haven 
Automation Co Ltd. Detta bolag är helt 
vilande och har endast obetydliga netto-
tillgångar, varför det inte konsolideras.

Lånekostnader
Redovisning av lånekostnader sker enligt 
huvudprincipen i IAS 23 Lånekostnader, 
det vill säga att lånekostnaderna belastar 
resultatet för den period till vilken de 
hänför sig. Detta innebär bland annat att 
transaktionskostnader som uppstår i sam-
band med upplåning kapitaliseras och 
periodiseras över lånets löptid.

Konsolideringsprinciper 
Koncernredovisningen har upprättats 
enligt IFRS 3 Rörelseförvärv.
  För perioden efter 24 augusti 2000 
omfattar koncernbokslutet moderbo-
laget Alfa Laval AB (publ) och de bolag 
som under perioden har ägts till mer 
än 50 procent. För perioden fram till 24 
augusti 2000 omfattar koncernbokslutet 
moderbolaget Alfa Laval Holding AB och 
de bolag som under perioden har ägts till 
mer än 50 procent.
 Koncernbalansräkningen har upp-
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rättats enligt förvärvsmetoden, vilket 
innebär att det bokförda värdet på aktier i 
dotterbolag elimineras mot det redovisa-
de egna kapital som fanns i dotterbolagen 
vid förvärvstillfället. Detta innebär att det 
egna kapital som fanns i bolagen vid för-
värven ej har inräknats i koncernens egna 
kapital. 
 Skillnaden mellan erlagd köpeskilling 
och de förvärvade bolagens nettotill-
gångar, med avdrag för omstrukturerings-
reserver, redovisas på de övervärden som 
kan hänföras till respektive tillgångs-
slag, medan residualen redovisas som 
goodwill.
 Goodwill och immateriella tillgångar 
med oändliga ekonomiska livslängder 
skrivs inte av. Dessa tillgångar testas istäl-
let för nedskrivningsbehov både årligen 
och när det finns en indikation. Testen av 
nedskrivningsbehovet görs enligt IAS 36 
Nedskrivningar.

Jämförelsestörande poster
Poster som inte har direkt med koncer-
nens normala verksamhet att göra eller 
som är av engångskaraktär klassificeras 
som jämförelsestörande poster. I resul-
taträkningen redovisas dessa brutto 
som en del av de närmast berörda resul-
tatraderna, men specificeras separat i 
not 6. En redovisning tillsammans med 
övriga poster i resultaträkningen utan 
denna separata redovisning i not hade 
givit en jämförelsestörande påverkan 
som hade gjort det svårare att bedöma 
utvecklingen av den normala verksam-
heten för en utomstående betraktare. 
Jämförelsestörande poster som påverkar 
rörelseresultatet redovisas som en del av 
rörelseresultatet, medan jämförelsestö-
rande poster som påverkar resultatet efter 
finansiella poster redovisas som en del av 
finansnettot. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda redovisas enligt 
IAS 19 Ersättningar till anställda. Den 
huvudsakliga skillnaden mot tidigare 
redovisning (1999 och tidigare) har 
varit redovisningen av förmånsbaserade 
pensionsförmåner. Nuvärdet av utfäs-
telserna enligt de förmånsbestämda 
planerna fastställs genom årliga aktua-
rieberäkningar av oberoende aktuarier. 
Förvaltningstillgångarna värderas till 
marknadsvärde. Planens nettotillgång 
eller nettoskuld framkommer på följande 
sätt.

+ Nuvärdet av förmånsbestämda utfästel-
ser per 31 december

+ ej beaktade aktuariella vinster
- ej beaktade aktuariella förluster
- ej beaktade kostnader avseende tjänst-

göring under tidigare år
- verkligt värde på förvaltningstillgång-
 arna per 31 december        
= nettoutfästelse om positiv / nettotill-

gång om negativ

Om beräkningen ger en nettotillgång, 
skall det lägre av denna tillgång och 
summan av eventuella ackumulerade ej 
beaktade aktuariella nettoförluster och 
kostnader avseende tjänstgöring under 
tidigare år och nuvärdet av återbetalningar 
eller reduktioner av framtida avsättningar 
rapporteras som nettotillgången. 
 Om nettot av ackumulerade ej beak-
tade aktuariella vinster och förluster vid 
utgången av föregående år är utanför en 
10 procents korridor beräknad som det 
större av nuvärdet av den förmånsbase-
rade utfästelsen eller marknadsvärdet på 
förvaltningstillgångarna, så skall över-
skjutande del beaktas över återstående 
tjänstgöringsperiod hos de anställda som 
omfattas av planen. Detta innebär att 
eventuella underskott amorteras av över 
tiden istället för att tas direkt.    
 Kostnaderna för avgiftsbestämda pla-
ner redovisas i not 3.
 Den svenska ITP planen är en plan som 
omfattar flera arbetsgivare försäkrad av 
Alecta. Det är en förmånsbestämd plan, 
men eftersom förvaltningstillgångarna 
och förpliktelserna inte kan allokeras till 
varje arbetsgivare redovisas den som en 
avgiftsbestämd plan enligt punkt 30 i IAS 
19. Utformningen av planen medger inte 
Alecta att förse varje arbetsgivare med dess 
andel av tillgångarna och förpliktelserna 
eller den information som skall lämnas 
upplysningar om. Kostnaden för planen 
redovisas tillsammans med kostnaderna 
för övriga avgiftsbestämda planer i not 3. 
Alecta redovisade en kollektiv konsolide-
ringsnivå den 31 december 2006 om 143,1 
(128,5) procent. Den kollektiva konsolide-
ringsnivån definieras som marknadsvärdet 
på Alectas förvaltningstillgångar i procent 
av de försäkrade pensionsförpliktelserna 
beräknade enligt Alectas försäkringsteknis-
ka antaganden, vilka inte är i enlighet med 
IAS 19. Ett sådant överskott kan fördelas 
bland arbetsgivarna eller de försäkrade, 
men det finns inget avtal om detta som 
möjliggör för företaget att redovisa en for-
dran på Alecta.

Händelser efter balansdagen
Händelser efter balansdagen redovi-
sas enligt IAS 10 under separat rubrik i 
förvaltningsberättelsen.

Finansiella instrument
Under 2005 implementerades IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering. IAS 39 innebär att finansiella 
derivat, obligationer och icke noterade 
externa aktier skall marknadsvärderas.
 Finansiella tillgångar klassificeras i 
fyra olika portföljer: Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultatet, 
Investeringar som innehas till förfall, 
Lånefordringar och kundfordringar samt 
Finansiella tillgångar som kan säljas. 
Finansiella skulder klassificeras i två 
portföljer: Finansiella skulder värderade 
till verkligt värde via resultatet och Lån. 
Klassificeringen i olika portföljer har en 
direkt inverkan på värderingen av instru-
menten, det vill säga om instrumentet vär-
deras till verkligt värde eller till upplupet 
anskaffningsvärde. Lånefordringar och 
kundfordringar, Investeringar som inne-
has till förfall och Lån värderas till upplu-
pet anskaffningsvärde, medan Finansiella 
tillgångar och Finansiella skulder värde-
rade till verkligt värde via resultatet och 
Finansiella tillgångar som kan säljas värde-
ras till verkligt värde. Derivat klassificeras 
alltid i portföljerna Finansiella tillgångar 
och Finansiella skulder värderade till verk-
ligt värde via resultatet.
 Det upplupna anskaffningsvärdet är 
normalt lika med det belopp som redovi-
sats vid anskaffningstillfället efter avdrag 
för återbetalning av nominella belopp 
plus eller minus eventuella justeringar för 
effektiv ränta.
 Det verkliga värdet på obligationer och 
icke noterade externa aktier framkommer 
genom att använda marknadspriser eller 
kvalificerade uppskattningar. Justeringen 
till verkligt värde är lika med skillnaden 
mellan bokfört värde och verkligt värde. 
Effekten av marknadsvärderingen redo-
visas över resultaträkningen för obliga-
tioner och icke noterade externa aktier. 
Marknadsvärderingen av dessa instrument 
återspeglas direkt i balansposterna obliga-
tioner och icke noterade externa aktier.
 Marknadsvärdet för koncernens valu-
taterminer, valutaoptioner, ränteswapar, 
ränteterminer och metallterminer upp-
skattas baserat på mäklarofferter, offerera-
de marknadspriser på jämförbara kontrakt, 
justerade genom interpolation där det 
behövs för skillnader i löptider eller, om 
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det inte finns några jämförbara kontrakt, 
på prissättningsmodeller eller -formler 
med aktuella antaganden. Justeringen 
till verkligt värde framkommer genom 
att jämföra villkoren för det derivat som 
ingåtts med marknadsvärdet för samma 
instrument på balansdagen och med 
samma förfallodatum.
 Alfa Laval har implementerat doku-
mentationskraven för att kvalificera för 
säkringsredovisning för derivat.
 Effekten av marknadsvärderingen 
redovisas över eget kapital för de deri-
vat där säkringsredovisning sker (enligt 
kassaflödessäkringsmetoden) och över 
resultaträkningen först när den under-
liggande transaktionen har realiserats. 
För att säkringsredovisning skall kunna 
ske måste derivatet vara effektivt inom 
ett intervall om 80 – 125 procent. För 
den del av ett effektivt derivat som 
överskrider 100 procents effektivitet 
redovisas marknadsvärderingen direkt 
i resultaträkningen. För de derivat där 
säkringsredovisning inte sker redovisas 
marknadsvärderingen direkt i resultaträk-
ningen. Marknadsvärderingen av derivat 
redovisas fristående från det underlig-
gande instrumentet som en egen post 
kallad derivattillgångar/derivatskulder i 
balansräkningen. 
 Koncernen använder ett begränsat 
antal finansiella instrument för att säkra 
valutakurser eller räntor, nämligen valu-
taterminer, valutaoptioner, ränteswapar 
och ränteterminer. För att visa expone-
ringen redovisas utestående kontrakt i 
avsnittet om finansiella risker. Lån tas om 
möjligt upp i de valutor som matchar den 
nettoinvestering som finns i respektive 
valuta. 
 Innan tillämpningen av IAS 39 värde-
rades finansiella instrument till anskaff-
ningsvärde. Om ett derivat hade använts 
för att låsa växelkursen som skulle använ-
das för att reglera en kommersiell eller 
finansiell fordran eller skuld, värderades 
balansposten till den framtida kursen. 
Den upplupna räntan för lån redovisades 
inklusive effekten av ränteswapar. Derivat 
som täckte prognostiserade flöden rap-
porterades inte förrän de förföll och detta 
är det område där effekten av IAS 39 blev 
mest uppenbar.

Inkomstskatter
Inkomstskatter redovisas enligt IAS 12 
Inkomstskatter. 
 Aktuell skatt är den inkomstskatt 
som skall betalas (återfås) avseende det 

skattepliktiga resultatet för perioden. 
Skatteskulder (fordringar) avseende 
aktuell skatt för innevarande och tidigare 
perioder värderas till det belopp varmed 
de förväntas betalas till (återfås från) 
skattemyndigheterna, med användande 
av de skattesatser (och skatteregler) som 
beslutats eller aviserats per balansdagen. 
I sammandrag innebär detta att aktuell 
skatt beräknas enligt de regler som gäller i 
de länder där vinsten genererades. 
 Uppskjutna skatteskulder är de 
inkomstskatter som skall betalas i fram-
tiden avseende skattepliktiga temporära 
skillnader. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas för alla skattepliktiga temporära 
skillnader, utom för goodwill och vissa 
andra poster.
 Uppskjutna skattefordringar är de 
framtida reduktioner i inkomstskat-
ter som hänför sig till: (a) avdragsgilla 
temporära skillnader; (b) skattemässiga 
underskottsavdrag; och (c) andra skat-
teavdrag. Uppskjutna skattefordringar 
redovisas för alla avdragsgilla temporära 
skillnader i den mån det är sannolikt (>50 
procent) att det kommer att finnas skatte-
pliktiga vinster mot vilka de avdragsgilla 
temporära skillnaderna kan utnyttjas. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas 
för skattemässiga underskottsavdrag och 
andra skatteavdrag i den mån det är san-
nolikt (>50 procent) att det kommer att 
finnas skattepliktiga vinster mot vilka de 
skattemässiga underskottsavdragen och 
de andra skatteavdragen kan utnyttjas.    
 Uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder värderas till de skattesatser 
som förväntas gälla under den period till-
gången återvinnes eller skulden regleras, 
baserat på de skattesatser (och skattereg-
ler) som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen. 
 Om det inte längre är sannolikt att 
tillräckliga skattepliktiga vinster kom-
mer att finnas mot vilka en uppskjuten 
skattefordran kan utnyttjas, då reduceras 
den uppskjutna skattefordran genom att 
värderingsavdraget ökas motsvarande.

Varulager
Koncernens varulager har redovisats 
efter avdrag för internvinster. Varulagren 
har värderats enligt ”First-In-First-Out” 
(FIFO) metoden till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och verkligt värde, varvid 
hänsyn även tagits till övertalighet. 
 Detta innebär att råvaror och inköpta 
halvfabrikat normalt värderas till anskaff-
ningsvärdet, om inte marknadspriset 

har sjunkit. Produkter i arbete värderas 
till summan av värdet på direkt material 
och direkta arbetskostnader med tillägg 
för produktens andel av kapitalkostna-
der i produktionen och övriga indirekta 
tillverkningskostnader baserat på ett 
prognostiserat antagande om kapaci-
tetsutnyttjandet i fabriken. Färdigvaror 
värderas normalt till utleveransvärdet 
(det vill säga till upparbetad kostnad) 
från fabriken om leveransen är nära före-
stående. Reservdelar som kan finnas på 
lagret under längre tid värderas normalt 
till verkligt värde. Av det totala reserv-
delslagret utgör värderingen till verkligt 
värde en väsentlig del.

Joint ventures 
Alfa Laval äger 50 procent i tre olika sam-
riskföretag: Rolls Laval Heat Exchangers 
Ltd med Rolls Royce som partner, 
Hynetics Inc med Hyclone Inc som 
partner och Alfdex AB med Haldex som 
partner. Dessa bolag tas in i koncernredo-
visningen enligt klyvningsmetoden i IAS 
31 Andelar i joint ventures.

Leasing
Leasing redovisas enligt IAS 17 
Leasingavtal.
 Uthyrda anläggningstillgångar som 
anses som finansiella leasar redovisas 
som en finansiell fordran mot leasetaga-
ren i balansräkningen. Leasingavgiften 
från leasetagaren redovisas dels som en 
finansiell intäkt beräknad som en ränta 
på utestående fordran och till resterande 
del som en amortering av fordran. 
 Förhyrda anläggningstillgångar som 
anses som finansiella leasar aktiveras 
och en motsvarande finansiell skuld till 
leasegivaren redovisas i balansräkningen. 
Leasingavgiften till leasegivaren redovi-
sas dels som en finansiell kostnad beräk-
nad som en ränta på utestående skuld 
och till resterande del som en amortering 
av skulden. På det aktiverade värdet görs 
planenliga avskrivningar på samma sätt 
som på köpta anläggningstillgångar.
 Förhyrda anläggningstillgångar som 
anses som operationella leasar aktiveras 
inte utan leasingavgifterna redovisas 
löpande.

Pågående arbeten
Vinstavräkningen av projekt görs enligt 
principen om successiv vinstavräkning i 
IAS 11 Entreprenadavtal. Detta innebär 
att när utfallet av ett pågående arbete kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas 
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den inkomst och de utgifter som är hän-
förliga till uppdraget som intäkt respek-
tive kostnad i förhållande till uppdragets 
färdigställandegrad på balansdagen. En 
befarad förlust redovisas omedelbart som 
kostnad. Färdigställandegraden för ett 
pågående arbete fastställs normalt sett 
genom en bedömning av förhållandet 
mellan nedlagda uppdragsutgifter för 
utfört arbete på balansdagen och beräk-
nade totala uppdragsutgifter.

Upplysningar skall lämnas om:

• intäktsförda uppdragsersättningar,
• summan av uppdragsutgifter och redo-

visade vinster efter avdrag för redovi-
sade förluster,

• av kunden innehållna belopp,
• fordringar på kunder för pågående 

arbeten,
• förskott och
• skulder till kunder för pågående 

arbeten.

Intäktsförda uppdragsersättningar är det 
belopp som redovisas i resultaträkningen 
som en återspegling av den successiva 
vinstavräkningen av projekten. Det har 
ingenting att göra med volymen av del-
faktureringen i perioden. Siffran visar hur 
mycket av koncernens nettoomsättning 
som härstammar från projektförsäljning.
 Summan av uppdragsutgifter och 
redovisade vinster efter avdrag för redo-
visade förluster visar den totala volymen 
av nedlagt arbete på pågående projekt 
per balansdagen. Det har ingenting 
att göra med redovisade kostnader i 
resultaträkningen.
 Av kunden innehållna belopp avser 
belopp som har delfakturerats enligt fast-
ställd plan och som kunden innehåller 
enligt kontraktsvillkoren tills samtliga i 
kontraktet angivna villkor har uppfyllts 
eller fel åtgärdats. Detta har en negativ 
effekt på lönsamheten av projektet. 
Delfakturering enligt fastställd plan avser 
fakturering som sker på basis av utfört 
arbete, oavsett om betalning erhållits från 
kunden eller inte.

Fordringar på kunder för pågående arbe-
ten i anläggningsprojekt är nettot av:

1. + uppdragsutgifter                                           
2. + redovisade vinster
3. - redovisade förluster
4. - delfakturerade belopp

för varje pågående projekt där nettot av 
de första tre punkterna är större än punkt 
4. Siffran visar hur mycket delfakture-
ringen släpar efter nedlagt arbete.

Förskott är belopp som erhållits från kun-
den innan motsvarande arbete utförts 
och är vanligen mycket viktigt för den 
totala lönsamheten på projektet. 
 Skulder till kunder för pågående arbe-
ten i anläggningsprojekt är nettot av:

1. + uppdragsutgifter                                           
2. + redovisade vinster
3. - redovisade förluster
4. - delfakturerade belopp

för varje pågående projekt där nettot 
av de första tre punkterna är mindre än 
punkt 4. Siffran visar i vilken omfattning 
delfaktureringen sker innan arbete läggs 
ned.

Anläggningstillgångar (materiella 
och immateriella)
Anläggningar har redovisats till anskaff-
ningsvärdet efter avdrag för ackumu-
lerade planenliga avskrivningar. De 
planenliga avskrivningarna baseras på 
anläggningarnas anskaffningsvärden och 
beräknas med hänsyn till uppskattad eko-
nomisk livslängd. 

Följande avskrivningstider har använts:

Materiella:

Datorprogram, datorer 3,3 år 
Kontorsmaskiner 4 år 
Fordon 5 år 
Maskiner och inventarier 7-14 år 
Markanläggningar 20 år 
Byggnader 25-33 år

Immateriella:

Efterträdaren: Alfa Laval AB (publ), från
24 augusti 2000
Patent och varumärken 20 år 
Övervärden avseende teknologi 7,5 år

Goodwill,strategisk 20 år 
Ingen avskrivning efter 1 januari 2004

Goodwill,övrig 10 år 
Ingen avskrivning efter 1 januari 2004

Företrädaren: Alfa Laval Holding AB, till 
och med 23 augusti 2000
Immateriella tillgångar 10 år 
Goodwill, harmonisering 5 år 
Goodwill, övrigt 10 år

Några tillägg till köpeskillingen i sam-
band med investeringar i anläggnings-
tillgångar eller förvärv av verksamheter 
skrivs av över samma period som den 
ursprungliga köpeskillingen. Detta inne-
bär att tidpunkten när tillgången är fullt 
ut avskriven är identisk oberoende av när 
betalningarna gjordes. Detta är en åter-
spegling av det faktum att den förväntade 
ekonomiska livslängden för tillgången är 
den samma.
 Vid försäljning eller utrangering av 

anläggningar beräknas resultatet i för-
hållande till det planenliga restvärdet. 
Resultatet av försäljning av anläggnings-
tillgångar ingår i rörelseresultatet.

Nedskrivning av tillgångar
När det finns indikationer om att värdet 
på en materiell tillgång eller en immate-
riell tillgång med en ändlig ekonomisk 
livslängd har minskat sker en värdering 
om den behöver skrivas ned enligt IAS 
36 Nedskrivningar. Om det redovisade 
värdet överstiger återvinningsvärdet 
sker en nedskrivning som belastar årets 
resultat. När tillgångar är till försäljning, 
till exempel fastigheter, erhålles en tydlig 
indikation om återvinningsvärdet, vilket 
kan utlösa en nedskrivning.
 Goodwill och immateriella tillgångar 
med oändliga ekonomiska livslängder 
skrivs inte av. Dessa tillgångar testas istäl-
let för nedskrivningsbehov både årligen 
och när det finns en indikation. Testen av 
nedskrivningsbehovet görs enligt IAS 36 
Nedskrivningar.
 För testen av nedskrivningsbehov av 
goodwill har Alfa Lavals primära seg-
ment, det vill säga de två divisionerna 
“Equipment” och “Process Technology” 
identifierats som de kassagenererande 
enheterna inom Alfa Laval. Tekniskt kan 
en nyligen förvärvad affärsverksamhet 
följas fristående under en inledande peri-
od, men förvärvade affärsverksamheter 
tenderar att integreras in i divisionerna i 
snabb takt. Detta innebär att den obero-
ende spårbarheten förloras ganska snart 
och då blir en fristående mätning och 
testning ogenomförbar. Nuvärdet baseras 
på de prognostiserade EBITDA siffrorna 
för de kommande tjugo åren, med avdrag 
för prognostiserade investeringar och 
förändringar i rörelsekapitalet under 
samma period. Den använda diskonte-
ringsräntan är den vägda genomsnittliga 
kapitalkostnaden före skatt (WACC). 
Tillväxttakten för divisionerna under 
perioden är den uppskattade förväntade 
genomsnittliga tillväxttakten inom 
industrin. Inget evigt värde har beräknats 
i och med att detta skulle resultera i ett 
mycket stort och osäkert värde, som skul-
le kunna ge ett felaktigt intryck att inget 
nedskrivningsbehov existerar.

Anläggningstillgångar som innehas 
för försäljning och avvecklade verk-
samheter
Koncernen tillämpar IFRS 5 
Anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning och avvecklade verksamheter. 
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IFRS 5 anger hur anläggningstillgångar 
som innehas för försäljning skall redovisas 
och vilka upplysningar som skall lämnas 
om avvecklade verksamheter.
 Tillgångar som innehas för försälj-
ning ska värderas till det lägre av bokfört 
värde och verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader. Ingen avskrivning 
görs av sådana tillgångar. En tillgång som 
innehas för försäljning är en tillgång vars 
bokförda värde kommer att återvinnas 
huvudsakligen genom en försäljning sna-
rare än genom fortsatt bruk. Den måste 
vara tillgänglig för omedelbar försäljning i 
sitt nuvarande skick. Försäljningen måste 
vara högst sannolik, det vill säga att ett 
beslut måste ha fattats och en aktiv för-
säljningsansträngning måste ha initierats. 
Försäljningen måste förväntas kunna slut-
föras inom ett år. Anläggningstillgångar 
omklassificeras till omsättningstillgångar 
och redovisas separat i balansräkningen.

Övriga rörelseintäkter och övriga 
rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter avser till exempel 
kommissions-, royalty- och licensintäk-
ter. Övriga rörelsekostnader avser främst 
omstruktureringskostnader, men också 
royaltykostnader.

Avsättningar
Koncernen tillämpar IAS 37 Avsättningar, 
eventualförpliktelser och eventualtillgång-
ar för redovisning av avsättningar, ansvars-
förbindelser och eventualtillgångar.

En avsättning redovisas när, och endast 
när:

• det finns ett aktuellt legalt eller infor-
mellt åtagande som en följd av en inträf-
fad händelse;

• det är sannolikt att en kostnad kommer 
att uppstå för att reglera åtagandet; och

• en tillförlitlig uppskattning kan göras av 
åtagandets belopp. 

Det belopp som redovisas som en avsätt-
ning är den bästa uppskattningen av den 
kostnad som krävs för att reglera det aktu-
ella åtagandet per balansdagen.

Vid beräkning av avsättningen skall:

• risk och osäkerhet beaktas;
• avsättningen nuvärdesberäknas om 

effekten av pengars tidsvärde är mate-
riell. När diskontering sker, redovisas 
ökningen av avsättningen över tiden 
som en räntekostnad;

• hänsyn tas till framtida händelser, 
såsom ändringar i lagstiftning och tek-
nologi, när det finns tillräckliga objek-

tiva omständigheter som talar för att de 
kommer att inträffa; och 

• vinster vid en förväntad försäljning av 
tillgångar inte beaktas, även om den för-
väntade avyttringen är nära förknippad 
med den händelse som ger upphov till 
avsättningen.

Om en gottgörelse för delar av eller hela 
kostnaden för att reglera avsättningen 
förväntas (t ex genom försäkringsavtal, 
ansvarsfrihetsklausuler eller leverantörs-
garantier) skall gottgörelsen redovisas:

• när, och endast när, det är så gott som 
säkert att gottgörelsen kommer att 
erhållas om åtagandet regleras. Det 
belopp som redovisas för gottgörelsen 
får ej överstiga avsättningen; och 

• som en separat tillgång (brutto). I resul-
taträkningen kvittas intäkten avseende 
gottgörelsen emellertid mot kostnaden 
för avsättningen.   

Avsättningar prövas vid varje balansdag 
och justeras för att återspegla den nuva-
rande bästa uppskattningen. Om det inte 
längre är troligt att en kostnad kommer 
att uppstå för att reglera åtagandet återförs 
avsättningen. 
 En avsättning får endast användas för 
det ändamål den ursprungligen gjordes 
för. Avsättningar görs inte för framtida 
rörelseförluster. En förväntan om framtida 
rörelseförluster är dock en indikation på 
att det kan finnas ett nedskrivningsbehov 
för vissa tillgångar i verksamheten. Om 
ett kontrakt är förlustbringande, görs 
en avsättning för det aktuella åtagandet 
enligt kontraktet.  
 En avsättning för omstrukturerings-
kostnader görs endast när de allmänna 
kriterierna är uppfyllda. Ett informellt 
åtagande att omstrukturera uppstår endast 
när det finns:

• en detaljerad fastställd plan för omstruk-
tureringen, av vilken det åtminstone 
framgår:

a) den verksamhet eller del av en verk-
samhet som omfattas;

b) vilka anläggningar som berörs;
c) vilka platser och vilka funktioner pla-

nen avser och det ungefärliga antalet 
anställda som kommer att erhålla 
uppsägningslön;

d) kostnaderna som kommer att vidtas; 
och

e) när planen kommer att genomföras; 
och

• en välgrundad förväntan hos dem som 
berörs att omstruktureringen kommer 
att genomföras.

Ett beslut i företagsledningen eller styrel-
sen om att omstrukturera ger inte upphov 
till ett informell åtagande på balansdagen 
om inte bolaget före balansdagen har:  

• börjat genomföra omstrukturerings-
planen; eller

• meddelat huvuddragen i omstruktu-
reringsplanen till dem som berörs av 
den på ett tillräckligt detaljerat sätt så 
att det ger upphov till välgrundad för-
väntan hos dem att omstruktureringen 
kommer att genomföras.

När en omstrukturering involverar en 
avyttring av en verksamhet uppstår inget 
åtagande att sälja förrän bolaget är för-
bundet att sälja, t ex genom ett bindande 
försäljningsavtal. 
 En avsättning för omstrukturering 
innehåller endast de direkta kostnader 
som uppstår i samband med omstruktu-
reringen, vilket är dem som både: 

• är betingade av omstruktureringen; 
och

• saknar samband med bolagets pågå-
ende verksamheter.

Forskning och utveckling
Forskningskostnaderna belastar resultatet 
det år de uppstår. Utvecklingskostnader 
belastar resultatet det år de uppstår 
förutsatt att de inte uppfyller villkoren 
för att istället aktiveras enligt IAS 38 
Immateriella tillgångar.

Intäktsredovisning
Intäktsredovisningen sker enligt IAS 18 
Intäkter. Intäkter från försäljning av varor 
redovisas när samtliga av följande villkor 
är uppfyllda:

• säljaren har överfört de väsentliga ris-
ker och förmåner som är förknippade 
med varornas ägande till köparen;

• säljaren behåller inte något engage-
mang i den löpande förvaltningen som 
vanligtvis förknippas med ägande och 
utövar heller inte någon reell kontroll 
över de sålda varorna;

• intäkten kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt;

• det är sannolikt att säljaren kommer att 
få betalt; och

• de utgifter som uppkommit eller kom-
mer att uppkomma avseende transak-
tionen kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

Intäktsredovisningen styrs normalt av 
de leveransvillkor som används i för-
säljningen. Nettoomsättningen avser 
försäljningsvärdet med avdrag för varu-
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skatter, returer och rabatter. Pågående 
arbeten redovisas genom successiv 
vinstavräkning.

I den utsträckning Alfa Laval också leve-
rerar tjänster gäller de tre sista villkoren 
tillsammans med:

• färdigställandegraden på balansdagen 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Sjukfrånvaro i Sverige
Den svenska Årsredovisningslagen kräver 
att uppgift lämnas om sjukfrånvaron 
bland anställda i Sverige fördelat på olika 
specifikt definierade kategorier. Detta är 
ett sätt att få fokus på det nutida proble-
met med hög sjukfrånvaro och om olika 
arbetsgivare har en hög eller låg sjuk-
frånvaro inom företaget. Specifikationen 
återfinns i not 2.

Transaktioner i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
har värderats till balansdagens kurs. 
Inom moderbolaget fanns inga orealise-
rade kursvinster på långfristiga fordringar 
och skulder som ej har kunnat kvittas 
mot orealiserade kursförluster inom 
samma valutaslag. Orealiserade kursvin-
ster på kortfristiga fordringar och skulder 
ingår däremot i resultatet.
 I koncernen förs kursvinster och kurs-
förluster avseende lån i utländsk valuta, 
som finansierar förvärven av utländska 
dotterbolag, om till eget kapital i den 
mån lånen fungerar som en kurssäkring 
för de förvärvade nettotillgångarna. I 
moderbolaget redovisas dessa kursdiffe-
renser över resultaträkningen.
 IAS 21 Effekterna av ändrade valuta-
kurser täcker bland annat förekomsten 
av funktionella valutor. Nästan alla Alfa 
Lavals dotterbolag påverkas av föränd-
ringar i valutakurser för sina inköp inom 
koncernen. De säljer emellertid vanligen 
i sin hemmavaluta och de har mer eller 
mindre alla sina icke produkt relaterade 
kostnader och sina personalrelaterade 
kostnader i sin lokala valuta. Detta inne-
bär att inga av Alfa Lavals dotterbolag 
kvalificerar för användande av en annan 
funktionell valuta än den lokala valutan, 
med följande undantag. Dotterbolag i 
höginflationsländer rapporterar bokslu-
ten i den funktionella hårdvaluta som 
gäller i respektive land, vilket i samtliga 
fall är USD. Som höginflationsländer 
under 2006 anses Colombia, Turkiet och 
Venezuela.

Utlandsbolagen har omräknats enligt 
dagskursmetoden. Denna metod innebär 
att tillgångarna och skulderna omräk-
nas till balansdagskurs och intäkter och 
kostnader till årets genomsnittskurs. Den 
omräkningsdifferens som uppstår är en 
effekt av att nettotillgångarna i utlands-
företagen omräknas med en annan kurs 
vid årets början än vid dess slut och att 
resultatet omräknas till genomsnittskurs. 
Omräkningsdifferensen förs direkt till 
eget kapital.

Nya redovisningsrekommendationer
International Accounting Standards 
Board (IASB) har utgivit följande nya 
redovisnings-rekommendationer som 
träder i kraft för redovisningsår som 
inleds den 1 januari 2007 eller senare.
 IAS 1 Utformning av finansiella rap-
porter har utökats med punkterna 124 
A-C. Dessa avser nya upplysningskrav om 
företagets mål, politik och metoder för 
förvaltning av kapital. Alfa Laval kom-
mer att utvärdera effekterna av tillämp-
ningen av IAS 1 punkterna 124 a-c under 
2007.
 IFRS 7 Finansiella instrument: 
Upplysningar ersätter stora delar av IAS 
32 Finansiella instrument: Upplysningar 
och klassificeringar. IAS 32 kommer 
framöver bara innehålla regler angående 
klassificering av finansiella instrument. 
IFRS 7 innehåller utbyggda upplysnings-
krav avseende betydelsen av finansiella 
instrument för företagets ekonomiska 
ställning och utveckling samt karaktären 
och omfattningen av de finansiella intru-
mentens risker. Alfa Laval kommer att 
utvärdera effekterna av tillämpningen av 
IFRS 7 under 2007.
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Finansiella risker

Finansiella instrument
Finansiella risker avser finansiella instru-
ment. Alfa Laval har följande finansiella 
instrument: kassa och bank, placeringar, 
handelsfordringar, lån från kreditinstitut, 
handelsskulder och ett begränsat antal 
derivat för att säkra främst valutakurser 
och räntor, men även priset på metaller. 
Dessa inkluderar valutaterminer, valuta-
optioner, ränteswapar, ränteterminer och 
metallterminer.

Finanspolicy
För att kontrollera och begränsa de finan-
siella riskerna har styrelsen för koncernen 
fastställt en finanspolicy. Koncernen har 
en aversiv inställning till finansiella ris-
ker, vilken tar sig uttryck i policyn. Denna 
fastställer ansvarsfördelningen mel-
lan de lokala bolagen och den centrala 
finansfunktionen i Alfa Laval Treasury 
International AB, vilka finansiella risker 
koncernen kan acceptera samt anger hur 
riskerna skall begränsas. 

Prisrisker
Det finns tre olika typer av prisrisker: 
valutarisker, ränterisker och marknadsris-
ker. Se nedan. 

Valutarisker
Transaktionsexponering
Koncernen är huvudsakligen utsatt för 
valutarisk från potentiella förändringar 
av kontrakterade och bedömda flöden 
av utbetalningar och inbetalningar. 
Målsättningen för riskhantering avse-
ende valutakurser är att minska påverkan 
av förändringar i valutakurser på koncer-
nens resultat och finansiella ställning.
 Koncernen har i normalfallet en 
naturlig risktäckning genom försälj-
ning så väl som kostnader i lokal valuta. 
Finanspolicyn anger att de lokala bolagen 
är ansvariga för att identifiera och säkra 
valutakursexponeringar på alla kom-
mersiella flödena via Alfa Laval Treasury 
International. Kontraktsbaserade flöden 
måste säkras i sin helhet. Dessutom 
måste nettot av prognostiserade flöden 
de närmaste 12 månaderna säkras till 
minst hälften. Resterande del av de 
prognostiserade flödena kan till viss del 
säkras efter samråd med koncernens cen-
trala finansfunktion. Alfa Laval Treasury 

International kan öka eller minska den 
totala säkringen som initierats av de loka-
la bolagen för de valutor där Alfa Laval 
har en kommersiell exponering upp till 
men ej överstigande 100 procent av ett års 
kommersiella exponering för varje valuta. 
 Koncernens nettoexponering i olika 
valutor före och efter säkringar under 
2006 har uppgått till:

Valutakursförändring mot SEK
  
MSEK + 10% - 10% + 10% - 10% + 10% - 10%

Påverkan på rörelseresultatet      
utan säkringsåtgärd      
USD 161 -161 132 -132 113 -113
EUR 125 -125 105 -105 159 -159
DKK -136 136 -124 124 -120 120
Övriga USD relaterade valutor 37 -37 47 -47 15 -15
Övriga 64 -64 61 -61 45 -45
Totalt 251 -251 221 -221 212 -212

2006 2005 2004

EUR USD SO Asien CAD AUD DKK SEK

MSEK

före säkringar efter säkringar
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76 60 -1 362 -817 -2 514 -578

Nettoexponering per valuta under 2006

Valutakontrakt för prognostiserade flö-
den ingås fortlöpande under året med 12 
månader som den maximala löptiden. 

För kontraktsbaserade flöden följer 
derivaten löptiden på det underlig-
gande kontraktet. Detta innebär att 
bolaget erfar effekten från rörelserna i 
marknadskurserna för valutorna med en 
varierande grad av fördröjning. 
 Om valutakurserna mellan SEK och 
de väsentligaste utländska valutorna 

ändras med +/- 10 % får det följande 
effekt på rörelseresultatet, om inga säk-
ringsåtgärder vidtagits:
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Omräkningsexponering
När dotterbolagens balansräkningar i 
lokal valuta omräknas till svenska kronor 
uppstår en omräkningsdifferens, som 
beror på att innevarande år omräknas till 
en annan bokslutskurs än föregående år 
och att resultaträkningen omräknas till 
genomsnittskursen under året medan 
balansräkningen omräknas till kursen den 
31 december. Omräkningsdifferensen förs 
till eget kapital. Omräkningsexponeringen 
utgörs av den risk som omräkningsdif-
ferensen representerar i form av föränd-
ringen i det egna kapitalet. Risken är störst 
för de valutor där koncernen har störst 
nettotillgångar och där kursrörelserna mot 
svenska kronor är störst.
 Omräkningsdifferenserna är ett cen-
tralt ansvar och hanteras dels genom att 
upplåningen fördelats på olika valutor uti-
från nettotillgångarna i respektive valuta 
och dels med valutaterminskontrakt. Lån 
som tas upp i samma valuta som det finns 
nettotillgångar i koncernen, minskar 
dessa nettotillgångar och därmed minskar 
omräkningsexponeringen. 

Utestående valutaterminer och valutaoptioner för koncernen uppgick vid utgången av året till:

I miljoner
  Original-  Original-  Original- 
Utflöden valuta SEK valuta SEK valuta SEK

EUR -117,8 -1 064,9 -281,2 -2 647,6 -159,3 -1 431,9

USD -593,0 -4 072,3 -281,7 -2 235,1 -285,6 -1 884,4

DKK -684,5 -829,9 -609,0 -768,8 -817,1 -988,1

CAD -7,0 -41,2 -28,5 -194,6 -17,0 -92,6

NOK -39,6 -43,4 -42,8 -50,3 -136,2 -148,5

GBP - - - - -16,4 -207,7

Övriga  -70,4  -105,0  -109,8

Totalt   -6 122,1   -6 001,4   -4 863,0

      
I miljoner
  Original-  Original-  Original- 
Inflöden valuta SEK valuta SEK valuta SEK

SEK 5 444,0 5 444,0 5 485,4 5 485,4 4 984,6 4 984,6

JPY 14 310,9 827,5 4 108,9 277,8 1 499,0 95,4

SGD 17,9 80,1 10,8 51,7  -  -

GBP 1,8 24,5  -  -  -  -

Övriga  2,5  7,4  -

Totalt   6 378,6   5 822,3   5 080,0

2006 2005 2004

2006 2005 2004

Ränterisker
Med ränterisk avses hur förändringar i 
räntenivån påverkar koncernens finan-
siella netto och hur värdet på finansiella 
instrument varierar beroende på föränd-
ringar i marknadsräntorna. Koncernen 
försöker hantera ränterisken genom att 
matcha ränteperioder till fast ränta för 
finansiella tillgångar och skulder och 
genom att använda finansiella derivat 
såsom ränteswapar.
 Finanspolicyn kräver att ränterisken 
och räntebindningsperioden mäts för 
varje huvudvaluta. Den kortaste ränte-
bindningsperioden för lånen skall vara 
10 månader och den längsta räntebind-
ningsperioden skall vara 24 månader 
enligt policyn.
 Lånet med banksyndikatet löper med 
rörlig ränta. Koncernen har valt att rän-
tesäkra 44 (68) (26) procent av lånet, med 
en löptid om 23 månader. Detta innebär 
att koncernen har en förhållandevis låg 
ränterisk.
 Räknat på en generell ökning av mark-
nadsräntorna med 100 räntepunkter 

(1 procentenhet) skulle koncernens rän-
tekostnad öka med i storleksordningen 
MSEK 7 (12) (9). 

Marknadsrisk
Marknadsrisk definieras som risken för 
förändringar i värdet på ett finansiellt 
instrument beroende på förändrade 
marknadspriser. För obligationslånet 
fanns en marknadsrisk. För alla övriga 
finansiella instrument, består prisrisken 
bara av valutarisk och ränterisk.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk definieras som risken att 
koncernen drabbas av ökade kostnader 
på grund av brist på likviditet. 
 Alfa Laval har gjort en riktad låneemis-
sion i USA. Erbjudandet blev övertecknat 
och stängdes på MUSD 110 med en löptid 
på 10 år och en ränta baserad på ameri-
kanska statsobligationer plus en marginal 
om 95 räntepunkter. Lånet lyftes den 27 
april 2006. I avvaktan på detta togs ett 
övergångslån om MUSD 100 från HSBC 
den 1 mars 2006 i samband med erläg-
gandet av köpeskillingen för Tranter.
 I samband med förvärvet av Tranter 
ingick Alfa Laval ett bilateralt låneavtal 
med SHB om MEUR 25, motsvarande 
MSEK 226,0. Lånet förfaller i december 
2013 och löper med en fast ränta på 3,582 
procent till november 2009.
 Den 12 april 2005 ingick Alfa Laval ett 
nytt låneavtal med ett banksyndikat om 
MEUR 268 och MUSD 348, motsvarande 
MSEK 4 806,5. Kreditfaciliteten ersatte 
det tidigare syndikatlånet och användes 
dessutom för inlösen av koncernens 
obligationslån. Den nya faciliteten ger 
större flexibilitet, längre löptid och lägre 
kostnader. Per den 31 december 2006 
utnyttjades MSEK 1 065,6 av faciliteten. 
Faciliteten löper till april 2011 med ytter-
ligare ett års option till april 2012. 

Kassaflödesrisk
Kassaflödesrisk definieras som risken 
att storleken på framtida kassaflöden 
förknippade med finansiella instrument 
varierar. Denna risk är mest kopplad till 
ändrade räntesatser och valutakurser. Till 
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den del detta upplevs som ett problem, 
används olika derivat för att låsa satser 
och kurser. Se beskrivning av exponering 
och säkringsåtgärder under ränterisk. 

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att 
refinansiering av förfallande lån försvå-
ras eller blir kostsam. Koncernens lån är 
huvudsakligen långfristiga och förfaller 
bara i samband med att den avtalade 
lånetiden går ut. Detta gör att koncernen 
under överskådlig framtid inte behöver 
refinansiera förfallande lån. Genom att 
förfallotidpunkterna är spridda över 
tiden minskas refinansieringsrisken. 
 Alfa Laval har gjort en riktad låneemis-
sion i USA om MUSD 110 med en löptid 
på 10 år och en ränta baserad på ameri-
kanska statsobligationer plus en marginal 
om 95 räntepunkter. Lånet lyftes den 27 
april 2006. 
 I samband med förvärvet av Tranter 
ingick Alfa Laval ett bilateralt låneavtal 
med SHB om MEUR 25, motsvarande 
MSEK 226,0. Lånet förfaller i december 
2013 och löper med en fast ränta på 3,582 
procent till november 2009.
 Den 12 april 2005 ingick Alfa Laval ett 
nytt låneavtal med ett banksyndikat om 
MEUR 268 och MUSD 348, motsvarande 
MSEK 4 806,5. Kreditfaciliteten ersatte 
det tidigare syndikatlånet och användes 
dessutom för inlösen av koncernens 
obligationslån. Den nya faciliteten ger 
större flexibilitet, längre löptid och lägre 
kostnader. Per den 31 december 2006 
utnyttjades MSEK 1 065,6 av faciliteten. 
Faciliteten löper till april 2011 med ytter-
ligare ett års option till april 2012. 

Motpartsrisker
Finansiella instrument som potentiellt 
utsätter koncernen för betydande före-
komster av kreditrisker består huvudsakli-
gen av kassa, placeringar och derivat.
 Koncernen har kassa och banktillgo-
dohavanden samt kort- och långfristiga 
placeringar hos olika finansiella institu-
tioner som godkänts av koncernen. Dessa 
finansiella institutioner är lokaliserade 
i större länder över hela världen och 

koncernens policy är utformad för att 
begränsa risken hos en enskild institu-
tion. Risken för att en motpart inte full-
gör sina förpliktelser begränsas genom val 
av kreditvärdiga motparter och genom 
att engagemanget per motpart begränsas. 
Koncernen genomför med jämna mellan-
rum utvärderingar av kreditvärdigheten 
hos de finansiella institutioner som finns 
i dess placeringsstrategi. Koncernen krä-
ver inte säkerheter för dessa finansiella 
instrument.
 Koncernen är utsatt för kreditrisk ifall 
någon motpart i derivativa instrument 
inte fullföljer sitt åtagande. Koncernen 
begränsar denna exponering genom att 
diversifiera mellan motparter med hög 
kreditvärdighet och genom att begränsa 
transaktionsvolymen med varje motpart.
 Sammantaget är det koncernens 
bedömning att motpartsriskerna är 
begränsade.
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Operationella risker

Risk för kundförluster
Risken för kundförluster avser risken 
att kunden inte kan betala levererade 
produkter på grund av finansiella pro-
blem. Koncernen säljer till ett stort antal 
kunder i länder över hela världen. Att 
några av dessa kunder emellanåt drabbas 
av betalningsproblem eller går i konkurs 
hör dessvärre till verkligheten i en verk-
samhet av Alfa Lavals omfattning. Alla 
kunder utom Tetra Laval representerar 
mindre än 1 procent av omsättningen 
och representerar därför en begränsad 
risk. Alfa Laval tar regelmässigt in kre-
ditupplysningar på nya kunder och vid 
behov på gamla kunder. Tidigare betal-
ningsbeteende påverkar om nya order 
skall accepteras.  På marknader med poli-
tiska eller ekonomiska risker eftersträvas 
kreditförsäkringslösningar. Koncernens 
kostnader för kundförluster har netto 
uppgått till MSEK 60,7 (38,4) (75,4).

Risk för reklamationer
Risken för reklamationer avser de kost-
nader som Alfa Laval drabbas av för att 
rätta till uppkomna fel i produkter eller 
systemlösningar samt eventuella skade-
ståndskostnader. Alfa Laval strävar efter 
att hålla nere dessa kostnader genom en 
ISO certifierad kvalitetssäkring. De största 
reklamationsriskerna uppstår i samband 
med nya tekniska lösningar eller nya 
applikationer. Genom omfattande tester 
på fabriken och hos kunden begränsas 
riskerna. Koncernens reklamationskost-
nader har netto uppgått till MSEK 492,5 
(199,4) (160,5).  

Risk förknippad med teknisk 
utveckling
Denna risk avser risken för att någon kon-
kurrent tar fram en ny teknisk lösning 
som gör Alfa Lavals produkter tekniskt 
obsoleta och därmed svåra att sälja. Alfa 
Laval möter denna risk genom en medve-
ten satsning på forskning och utveckling 
med sikte på att ligga i absoluta frontlin-
jen vad avser teknisk utveckling. 

Ekonomisk risk
Konkurrens
Koncernen är verksam inom konkurrens-
utsatta marknader. För att möta denna 
konkurrens har koncernen till exempel:

•  organiserat verksamheten i divisioner 
baserade på kundsegment för att få en 
kundnära bearbetning av marknaden,

•  en strategi för förvärv av verksamheter 
för att till exempel förstärka närvaron 
på vissa marknader eller bredda koncer-
nens produkterbjudande,

•  arbetat med att utifrån sin internatio-
nella närvaro skapa en konkurrenskraf-
tig kostnadsbild och

•  arbetat med att säkra tillgången till 
strategiska metaller och komponenter 
för att upprätthålla leveransförmågan.

Konjunkturläge
Vid en generell ekonomisk nedgång 
tenderar koncernen att påverkas med en 
eftersläpning om 6 till 12 månader bero-
ende på kundsegment. Samma sak gäller 
vid en ekonomisk uppgång. Det faktum 
att koncernen är verksam på ett stort 
antal geografiska marknader och inom ett 
vitt spektrum av kundsegment innebär 
en diversifiering som begränsar effek-
ten av fluktuationer i det ekonomiska 
klimatet. Historiskt har fluktuationer i 
det ekonomiska klimatet inte genererat 
minskningar i orderingången större än 10 
procent.

Råvarupriser
Koncernen är beroende av leveranser av 
rostfritt stål, gjutgods, koppar och titan 
med mera för tillverkningen av produk-
ter. Priserna på vissa av dessa marknader 
är volatila och ett bristande utbud har 
förekommit för titan. När det gäller titan 
är antalet möjliga leverantörer begrän-
sat. Risken för kraftigt höjda priser eller 
bristande tillgång utgör allvarliga risker 
för verksamheten. Möjligheterna att föra 
högre insatspriser vidare till slutkund 

varierar från tid till annan och mellan 
olika marknader beroende på hur kon-
kurrensläget ser ut. Koncernen möter 
denna risk genom att säkra långsiktiga 
leveransåtaganden och genom fasta pri-
ser från leverantörerna under sex till tolv 
månaders tid.  Under 2006 har koncernen 
erfarit högre priser för många råmaterial, 
men i synnerhet för rostfritt stål, gjut-
gods, koppar och titan. Koncernen har 
i begränsad omfattning börjat använda 
metallterminer för att säkra priset på stra-
tegiska metaller.   

Miljörisker
Denna risk avser de kostnader som kon-
cernen kan drabbas av för att reducera 
utsläpp enligt ny eller strängare miljö-
lagstiftning, att sanera mark vid tidigare 
eller nu ägda industrifastigheter, ordna 
effektivare avfallshantering, erhålla 
fortsatta eller nya etableringstillstånd 
etc. Koncernen har en ambition att ligga 
väl inom de ramar som lokal lagstift-
ning ger, vilket torde reducera riskerna. 
Koncernens verksamhet kan inte heller 
betecknas som tungt miljöpåverkande. 

Politisk risk
Politisk risk avser risken att myndighe-
terna, i de länder där koncernen verkar, 
genom politiska beslut eller myndighets-
utövning försvårar, fördyrar eller omöj-
liggör fortsatt verksamhet för koncernen. 
Koncernen är huvudsakligen verksam i 
länder där den politiska risken bedöms 
som försumbar eller ringa. Den verksam-
het som bedrivs i länder där den politiska 
risken bedöms som högre är marginell.

Risk för och i samband med rätts-
tvister
Denna risk avser de kostnader som 
koncernen kan drabbas av för att driva 
rättsprocesser, kostnader i samband med 
förlikning och kostnader för utdömda 
skadestånd. Koncernen är inblandad i en 
handfull rättsliga tvister, huvudsakligen 
med kunder. Eventuella bedömda förlust-
risker är fullt ut reserverade. 
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Desert Storm-stämningar
Några av Alfa Lavals dotterbolag, jämte 
ett 70-tal andra svaranden, stämdes 1994 
i två mål i en domstol i Brazoria County, 
Texas, USA. Kraven rörde skador som 
påstods ha uppkommit under Gulfkriget 
1991, även känt som ”Desert Storm”.
 Alfa Laval framförde tidigt en begäran 
om att avföras från målen och har sedan 
november 1995 väntat på ett avgörande 
från domstolen.
 Domstolen i Brazoria County med-
delade under augusti 2006 sitt beslut 
att avföra samtliga Alfa Lavals dotterbo-
lag som svaranden i stämningar kring 
Gulfkriget. Avförandet har möjliggjort 
för Alfa Laval att frigöra MSEK 40 i avsätt-
ningar för förväntade kostnader relatera-
de till stämningarna, vilket har förbättrat 
resultatet i tredje kvartalet motsvarande.

Asbestrelaterade stämningar
Alfa Laval koncernen var per den 31 
december 2006, instämt som en av 
många svaranden i sammanlagt 210 
asbestrelaterade mål omfattande totalt 
cirka 348 käranden. 
 Alfa Laval är fast övertygat om att kra-
ven är grundlösa och avser att kraftfullt 
bestrida varje krav.
 Mot bakgrund av vad som är känt 
för Alfa Laval idag och den information 
som Alfa Laval har beträffande de asbest-
relaterade målen, vidhåller Alfa Laval 
sin tidigare bedömning att kraven inte i 
väsentlig grad kommer att påverka kon-
cernens finansiella ställning eller resultat. 

Risk för teknikrelaterade skador
Denna risk avser de kostnader Alfa Laval 
kan drabbas av i samband med att någon 
produkt som koncernen har levererat 
havererar och orsakar skador på liv och 
egendom. Den största risken i detta 
sammanhang rör höghastighetssepara-
torer, på grund av de stora krafter som är 
inblandade när kulan i separatorn roterar 
med mycket höga varvtal. Vid ett haveri 
kan skadorna bli omfattande. Alfa Laval 
motverkar dessa risker genom ett omfat-

tande testarbete och en ISO certifierad 
kvalitetssäkring. Koncernen har en pro-
duktansvarsförsäkring. Antalet skador 
är lågt och få skador har förekommit 
historiskt.

Försäkringsrisker
Dessa risker avser de kostnader Alfa Laval 
kan erfara på grund av ett otillräckligt 
försäkringsskydd avseende egendom, 
avbrott, ansvar, transport, liv och pen-
sioner. Koncernen strävar efter att upp-
rätthålla ett försäkringsskydd som håller 
risknivån på en acceptabel nivå för en 
koncern av Alfa Lavals storlek och som 
samtidigt är kostnadseffektivt. Samtidigt 
pågår ett ständigt arbete med att mini-
mera riskerna i verksamheten genom pro-
aktiva åtgärder.

Risker förknippade med kreditvillkor
Denna risk avser den begränsade hand-
lingsfrihet som koncernen kan påföras 
genom restriktioner som är förknip-
pade med kreditvillkoren i låneavtal. 
Låneavtalet med de nya syndikatbanker-
na innehåller inga sådana restriktioner.



70 • Alfa Laval 2006

Noter

Not 1.  Redovisning av rörelsegrenar

Alfa Lavals primära indelning av verksamheten är i två divisioner ”Equipment” 
respektive ”Process Technology”. Divisionerna baseras på en indelning i ett antal 
kundsegment. Kunderna till Equipment-divisionen köper produkter, medan kun-
derna till Process Technology-divisionen köper system för processapplikationer. 
Equipment-divisionen består av sex kundsegment: Comfort & Refrigeration, Fluids 
& Utility Equipment, Marine & Diesel, OEM (Original Equipment Manufacturers), 

Redovisning av divisioner

Orderingång  

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Equipment 12 617,6 9 902,4 8 862,3
Process Technology 11 390,9 8 572,8 6 818,0
Operations och övrigt 9,6 41,1 59,7
Totalt 24 018,1 18 516,3 15 740,0

Orderstock  

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Equipment 5 721,5 3 382,5 2 097,3
Process Technology 6 630,2 4 072,9 2 640,6
Operations och övrigt 7,8 41,5 25,5
Totalt 12 359,5 7 496,9 4 763,4

Sanitary Equipment och eftermarknadssegmentet Parts & Service. Process 
Technology-divisionen består av fem kundsegment: Energy & Environment, Food 
Technology, Life Science, Process Industry och eftermarknadssegmentet Parts & 
Service. 
 Operations ansvarar för inköp, produktion och logistik. Övrigt avser företags-
ledning och icke-kärnverksamheter.

Nettoomsättning  

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Equipment 10 933,8 8 631,5 8 250,4
Process Technology 8 828,4 7 672,8 6 683,3
Operations och övrigt 39,3 26,1 52,1
Totalt 19 801,5 16 330,4 14 985,8

Rörelseresultat  

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Equipment 2 072,0 1 162,5 1 100,4
Process Technology 1 060,2 698,8 634,3
Operations och övrigt -460,4 -410,8 -333,0
Deltotal 2 671,8 1 450,5 1 401,7
Jämförelsestörande poster -119,9 -73,3 36,7
Totalt 2 551,9 1 377,2 1 438,4

  Tillgångar Skulder

     
Koncernen, MSEK 2006 2005 2006 2005

Equipment 5 670,9 5 450,7 1 088,5 1 766,5
Process Technology 5 886,9 4 222,9 3 320,8 1 182,7
Operations och övrigt 4 762,3 4 476,2 3 018,2 2 071,0
Deltotal 16 320,1 14 149,8 7 427,5 5 020,2
Corporate 2 429,5 2 056,6 4 491,3 5 374,8
Totalt 18 749,6 16 206,4 11 918,8 10 395,0

Corporate avser balansposter som är räntebärande eller har med skatter att göra.

   Investeringar Avskrivningar  

   
Koncernen, MSEK 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Equipment 33,7 23,7 31,8 156,6 130,6 128,3
Process Technology 74,6 48,4 85,1 156,4 151,2 130,3
Operations och övrigt 264,8 251,6 270,6 288,4 297,7 295,7
Totalt 373,1 323,7 387,5 601,4 579,5 554,3
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Redovisning per geografisk marknad

Alfa Lavals sekundära segmentsindelning är i geografiska marknader. Länder med mer än 10 procent av nettoomsättningen, tillgångarna respektive investeringarna redo-
visas separat.

Nettoomsättning till kunder i:          

      
Koncernen MSEK % MSEK % MSEK %

 Sverige 854,6 4,3 842,4 5,2 887,6 5,9
 Övriga EU 6 808,7 34,3 5 664,3 34,5 5 706,5 38,0
 Övriga Europa 1 940,8 9,8 1 428,1 8,7 1 196,5 8,0
 USA 3 052,6 15,4 2 327,9 14,3 2 197,4 14,7
 Övriga Nordamerika 609,8 3,1 436,8 2,7 296,2 2,0
 Latinamerika 844,3 4,3 798,5 4,9 583,9 3,9
 Afrika 213,2 1,1 223,6 1,4 177,3 1,2
 Asien 5 181,0 26,2 4 336,6 26,6 3 619,9 24,2
 Oceanien 296,5 1,5 272,2 1,7 320,5 2,1
Totalt 19 801,5 100,0 16 330,4 100,0 14 985,8 100,0

Tillgångar            

       
Koncernen MSEK % MSEK % MSEK %
 Sverige 4 043,2 21,5 2 642,2 16,3 2 542,8 18,1
 Danmark 1 607,8 8,6 1 528,3 9,4 1 571,8 11,2
 Övriga EU 4 962,1 26,5 4 662,6 28,8 3 828,4 27,1
 Övriga Europa 354,4 1,9 362,5 2,2 293,1 2,1
 USA 2 211,3 11,8 1 888,1 11,7 1 617,8 11,5
Övriga Nordamerika 223,4 1,2 291,5 1,8 211,9 1,5
 Latinamerika 411,1 2,2 290,8 1,8 246,3 1,7
 Afrika 16,9 0,1 24,1 0,1 23,7 0,2
 Asien 2 346,3 12,5 2 285,0 14,1 1 903,3 13,5
 Oceanien 143,6 0,8 174,7 1,1 153,9 1,1
Deltotal 16 320,1 87,1 14 149,8 87,3 12 393,0 88,0
 Corporate 2 429,5 12,9 2 056,6 12,7 1 691,0 12,0
Totalt 18 749,6 100,0 16 206,4 100,0 14 084,0 100,0

Investeringar            

       
Koncernen MSEK % MSEK % MSEK %
 Sverige 136,2 36,5 146,9 45,4 166,2 42,8
 Danmark 49,6 13,3 14,1 4,4 34,9 9,0
 Frankrike 48,2 12,9 17,5 5,4 26,7 6,9
 Övriga EU 52,4 14,0 37,4 11,6 70,2 18,1
 Övriga Europa 4,7 1,3 18,3 5,7 4,2 1,1
 USA 28,6 7,7 15,3 4,7 19,6 5,1
 Övriga Nordamerika 0,8 0,2 0,7 0,2 1,6 0,4
 Latinamerika 5,1 1,4 4,0 1,2 3,7 1,0
 Afrika 0,5 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1
 Indien 22,7 6,1 35,9 11,1 23,6 6,1
 Övriga Asien 23,5 6,3 32,5 10,0 35,8 9,2
 Oceanien 0,8 0,2 0,7 0,2 0,8 0,2
Totalt 373,1 100,0 323,7 100,0 387,5 100,0

2006 2005 2004

2006 2005 2004

2006 2005 2004



72 • Alfa Laval 2006

Not 2.  Medeltal anställda - totalt          

   Antal anställda kvinnor   Totalt antal anställda

Koncernen 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Moderbolaget  -  -  -  -  -  -
Dotterbolag i Sverige (7) 440 396 353 2 091 1 938 1 899
Sverige totalt (7) 440 396 353 2 091 1 938 1 899
Utlandet totalt (81) 1 616 1 544 1 499 7 832 7 586 7 501
Koncernen totalt (88) 2 056 1 940 1 852 9 923 9 524 9 400

Siffrorna inom parentes i textkolumnen anger hur många bolag under varje rubrik som hade anställd personal och därmed löner och ersättningar 2006.

Medeltal anställda - i Sverige per kommun    

Anställda per kommun i Sverige 2006 2005 2004

Botkyrka 433 445 462
Eskilstuna 196 193 185
Göteborg  - 2 2
Lund 1 001 994 967
Ronneby 287 254 242
Stockholm 11  - 4
Vänersborg 104  -  -
Andra kommuner med < 10 anställda * 59 50 37
Totalt  2 091 1 938 1 899

* I ”Andra kommuner med < 10 anställda” ingår även anställda vid utländska 
representationskontor.

Sjukfrånvaro bland anställda i Sverige    

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid per kategori   

Koncernen 2006 2005 2004

Sjukfrånvaro för:   
 alla anställda 3,9 3,7 4,5
 alla anställda under en sammanhängande 
  tid av 60 dagar eller mer 1,8 2,0 2,8
 anställda kvinnor 4,3 3,7 5,8
 anställda män 3,7 3,7 4,2
 anställda i åldrarna 29 år eller yngre 2,1 2,9 3,4
 anställda i åldrarna 30 till och med 49 år 3,5 3,2 3,6
 anställda i åldrarna 50 år eller äldre 5,3 4,9 6,3

Medeltal anställda - per land

                                                      Antal anställda kvinnor           Totalt antal anställda

Koncernen 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Argentina 14 12 11 42 43 42
Australien 14 15 17 61 61 63
Belgien 11 25 27 74 102 127
Brasilien 28 24 20 116 107 104
Bulgarien 3 4 4 12 12 12
Kanada 20 21 41 73 73 228
Chile 7 6 5 27 25 23
Colombia 2 3 5 10 11 12
Danmark 279 285 281 1 076 1 113 1 126
Estland 1 1 2 2 2 3
Filippinerna 3 3 3 17 20 20
Finland 22 28 28 64 99 111
Frankrike 153 144 118 749 717 583
Fören. Arabemiraten 9 10 7 63 58 55
Grekland  -  -  - 1 1 1
Hong Kong 7 7 7 25 19 17
Indien 38 32 32 1 154 1 063 1 045
Indonesien 12 15 13 66 72 68
Iran  3 3 3 12 11 12
Irland  -  -  - 1  -  -
Italien 102 85 79 570 529 506
Japan 36 35 39 194 186 164
Kina 138 121 100 623 573 479
Korea 25 24 18 86 84 77
Lettland 3 4 4 8 9 9
Litauen 2 2 4 4 4 4
Malaysia 22 24 26 60 66 70
Mexiko 5 4 5 33 30 35
Nederländerna 32 19 15 120 111 106
Norge 11 14 15 46 50 53
Nya Zeeland 3 3 5 22 24 24
Peru 7 7 7 26 25 24
Polen 28 24 23 147 124 118
Portugal 4 4 4 13 13 13
Rumänien 4 4 4 14 12 13
Ryssland 115 110 97 265 256 236
Schweiz 3 3 3 16 16 16
Singapore 19 20 21 48 46 46
Slovakien 2 2 1 9 9 8
Spanien 26 38 36 125 200 202
Storbritannien 50 56 55 312 312 320
Sverige 440 396 353 2 091 1 938 1 899
Sydafrika 10 9 8 37 34 36
Taiwan 12 12 12 30 31 31
Thailand 18 18 12 49 44 38
Tjeckien 13 13 13 68 66 60
Turkiet 8 8 8 33 33 32
Tyskland 68 64 66 231 231 242
Ungern 7 7 5 19 22 23
USA 208 162 180 934 799 826
Venezuela 4 4 4 16 16 17
Österrike 5 6 6 29 22 21
Koncernen totalt 2 056 1 940 1 852 9 923 9 524 9 400
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Not 2.  Fortsatt.  Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

     2006    2005    2004 

Koncernen Antal Män% Kvinnor% Antal Män% Kvinnor% Antal Män% Kvinnor%

Styrelsemedlemmar (exklusive suppleanter) 12 75,0 25,0 12 75,0 25,0 12 75,0 25,0
Verkställande direktören & koncernledningen 11 100,0 0,0 11 100,0 0,0 11 100,0 0,0
Chefer i Sverige 242 83,1 16,9 242 82,6 17,4 241 85,0 15,0
Chefer utanför Sverige 781 86,0 14,0 775 86,7 13,3 731 87,3 12,7
Chefer totalt 1 023 85,3 14,7 1 017 85,7 14,3 972 86,7 13,3
Anställda i Sverige 2 091 79,0 21,0 1 938 79,6 20,4 1 899 81,4 18,6
Anställda utanför Sverige 7 832 79,4 20,6 7 586 79,6 20,4 7 501 80,0 20,0
Anställda totalt 9 923 79,3 20,7 9 524 79,6 20,4 9 400 80,3 19,7

Not 3.  Löner och ersättningar - totalt   

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Styrelser, VD:ar och vVD:ar 133,9 131,5 123,3
Varav bonus och tantiem  26,2 31,3 18,1
Övriga 3 361,8 3 095,0 2 995,9
Summa löner och ersättningar 3 495,7 3 226,5 3 119,2

Sociala kostnader 630,9 577,8 559,0
Pensionskostnader, förmåns-
bestämda planer 145,7 147,1 145,1
Pensionskostnader, premie-
bestämda planer 241,9 229,8 237,6
Totala personalomkostnader 4 514,2 4 181,2 4 060,9

Koncernens pensionskostnader och pensionsutfästelser avseende styrelser, VD:
ar och vVD:ar uppgår till MSEK 39,5 (31,8) (32,5) respektive MSEK 277,1 (282,5) 
(300,9). MSEK 174,2 (178,6) (186,2) av pensionsutfästelserna tryggas av Alfa 
Lavals Pensionsstiftelse.

Aktierelaterade ersättningar
Under perioden 2004 till 2006 existerade inga aktierelaterade ersättningar inom 
Alfa Laval.

Koncernchefen/verkställande direktören
Koncernchefen och verkställande direktören Lars Renström erhåller en ersättning 
om SEK 6 670 445 (4 979 514) (1 624 501), varav bonus utgjorde SEK 1 456 000 
(403,851) (-). Den tidigare koncernchefen och verkställande direktören Sigge 
Haraldsson erhöll en ersättning om SEK - (-) (7 189 029), varav bonus utgjorde 
SEK - (-) (2 500 000). Bonusen avser under året utbetald bonus.
 Lars Renström har för närvarande en baslön om SEK 5 000 000 (4 400 000) 
per år. Han har en bonusmöjlighet med en icke garanterad målbonus om 30 (25) 
procent av baslönen och med en maximal möjlighet av 60 (50) procent. Han har 
inget avtal om förtida pension. Den ordinarie ITP:n upp till en lön om 30 basbelopp 
betalas så att full ITP erhålls vid 60 års ålder. Om Lars Renström fortsätter att 
arbeta för Alfa Laval efter 60 års ålder erhåller han ingen pension under den tid han 
erhåller lön. Ovanpå den ordinarie ITP:n har han en premiebestämd förmån omfat-
tande 50 procent av baslönen. Om Alfa Laval avbryter hans anställning före 59 års 
ålder erhåller han 2 års ersättning, mellan 59 och 60 erhåller han ett års ersättning 
och efter 60 erhåller han 6 månaders ersättning. Under året har Alfa Laval haft 
kostnader för pensionspremier om MSEK 3,7 (3,6) (1,2).
 Den tidigare koncernchefen och verkställande direktören Sigge Haraldsson 
hade ett avtal om förtida pension som gav honom möjlighet att på egen begäran 
gå i förtida pension från och med 60 års ålder. Sigge Haraldsson gick i pension i 
enlighet med avtalet den 30 september 2004. Avtalet innebar en pensionsnivå om 
70 procent av lönen vid tiden för pensioneringen. Vid förtida pension upprätthåller 
bolaget inbetalning av pensionspremier såsom om anställningen varat fram till 65 
års ålder. I samband med den förtida pensionen 2004 betalade Alfa Laval premier 
avseende perioden upp till 65 års ålder om MSEK 12,9. Av detta hade MSEK 12,6 
reserverats under tidigare år, vilket innebär att kostnaden 2004 var MSEK 0,3. För 
lönedelar över ITP planens 30 basbelopp betalas ålderspension efter 65 år med 
52,5 procent av lönen upp till 80 basbelopp och därutöver med 32,5 procent samt 

familjepension med 16,25 procent av lönen. Han hade en särskild familjepension 
som utgör en livsvarig utfyllnad mellan ålderspensionen och familjepensionen 
enligt ITP. Alfa Laval har under året haft kostnader för pensionspremier om MSEK 
- (-) (4,1), varav - (-) (1,4) avser premier för förtida pension som inbetalas under en 
kortare tid. Han hade inte något särskilt avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen
Styrelsens ordförande erhåller en ersättning om SEK 725 000 (675 000) (600 000) 
per år. Han har inget avtal om framtida pension eller avgångsvederlag med Alfa 
Laval.
 För 2006 uppbär styrelsen ett arvode om totalt SEK 2 825 000 (2 625 000) 
(2 475 000), vilket fördelas mellan de ledamöter som utses av årsstämman och 
som inte är anställda i bolaget.

Andra ledande befattningshavare
Andra ledande befattningshavare utgörs av de tio medlemmarna i koncernled-
ningen utöver verkställande direktören. Deras ersättning har uppgått till MSEK 
21,9 (21,1) (19,1), varav bonus utgjorde 3,2 (2,4) (2,2). Bonusen avser under året 
utbetald bonus.
 För dessa ledande befattningshavare har förtida pension i några enstaka fall 
utfästs från 60 eller 62 års ålder. Utfästelserna var tidigare förmånsbaserade och 
gav en pensionsnivå om normalt 75 procent av lönen vid pensionstillfället upp till 
30 basbelopp och därutöver 50 procent av lönen. Från och med 2006 erbjuds 
istället en premiebaserad förtida pensionslösning med en premie om 15 procent 
av den pensionsgrundande lönen. Förtida pension utfästs selektivt och bara efter 
ett särskilt beslut i ersättningsutskottet. Ålderspensionen efter 65 och familjepen-
sionen enligt ITP omfattar även lönedelar över ITP planens 30 basbelopp. Även 
denna tidigare förmånsbaserade lösning har under 2006 ersatts av en premieba-
serad lösning, med en premie om 30 procent av den pensionsgrundande lönen 
utöver 30 basbelopp. De ledande befattningshavarna har också en särskild famil-
jepension som utgör en utfyllnad mellan ålderspensionen och familjepensionen 
enligt ITP. Därutöver har de möjlighet att avsätta lön och bonus för en temporär 
ålders- och familjepension.
 Alfa Laval har givit utfästelser om avgångsvederlag till en begränsad grupp av 
ledande befattningshavare. Utfästelserna anger ett maximalt vederlag på högst 
motsvarande två årslöner. Utfästelserna definierar de förutsättningar som skall 
vara för handen för att vederlag skall utgå. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Ersättningarna till koncernchefen/verkställande direktören och övriga medlemmar 
i koncernledningen bestäms av styrelsens ersättningsutskott enligt riktlinjerna som 
fastställts av årsstämman. Den princip som tillämpas vid fastställande av ersätt-
ningen till ledande befattningshavare är att ersättningen i huvudsak baseras på 
en fast månadslön, med möjlighet till tjänstebil och därutöver en rörlig ersättning i 
form av en årlig bonus på upp till 40 (30) procent av lönen. Storleken på den utfal-
lande bonusen beror på utfallet av ett antal finansiella mätetal samt resultatet av 
speciella projekt, allt jämfört med de mål som ställts upp för året. Någon ändring av 
dessa riktlinjer fram till ordinarie årsstämma 2008 föreslås inte av styrelsen.
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Not 3. forts. Löner och ersättningar - per land   

                                           Styrelse, VD & vVD            Övriga anställda

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Argentina 0,7 0,9 0,6 5,3 3,1 3,1
Australien 3,5 3,0 2,9 24,1 21,9 20,6
Belgien 4,8 3,7 3,5 38,8 52,5 55,1
Brasilien 3,0 1,9 1,3 24,1 17,5 13,1
Bulgarien 0,0 0,3 0,3 1,3 1,3 1,2
Kanada 1,6 1,2 2,0 35,9 38,8 71,9
Chile 0,0 0,0 0,0 6,0 5,0 3,6
Colombia 0,8 0,7 0,6 2,4 2,2 1,6
Danmark 10,0 10,2 9,1 612,3 577,9 566,2
Estland 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
Filippinerna 0,4 0,4 0,3 1,4 1,7 1,3
Finland 1,3 1,8 2,4 28,8 41,6 41,3
Frankrike 0,0 1,9 1,9 240,8 182,4 181,1
Fören. arabemiraten 5,4 0,8 1,5 12,0 14,1 10,6
Grekland 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6
Hong Kong 1,5 1,5 2,1 19,3 18,9 14,8
Indien 4,3 2,5 1,7 66,6 47,7 38,4
Indonesien 1,0 1,0 1,0 6,2 5,1 4,1
Iran 0,3 0,3 0,0 1,2 1,1 1,3
Irland 0,0  -  - 0,8  -  -
Italien 0,6 2,6 2,5 180,9 159,4 149,2
Japan 10,1 11,6 10,5 80,8 87,3 80,4
Kina 0,8 1,2 0,2 51,2 41,6 37,2
Korea 0,5 1,4 1,3 26,7 23,5 20,3
Lettland 0,4 0,2 0,5 1,3 1,4 1,3
Litauen 0,3 0,3 0,0 0,4 0,5 0,8
Malaysia 0,8 0,7 1,0 9,3 10,1 9,4
Mexiko 1,5 1,7 1,5 8,1 6,7 7,6
Nederländerna 0,5 5,4 3,1 58,0 47,9 48,7
Norge 1,4 1,4 1,3 30,3 30,9 30,6
Nya Zeeland 1,0 0,9 0,9 5,3 6,7 6,7
Peru 0,0 0,0 0,0 3,9 3,8 3,0
Polen 1,6 2,0 1,7 19,8 15,6 12,6
Portugal 0,0 0,0 0,0 3,7 3,6 4,2
Rumänien 2,0 0,8 0,4 0,8 1,3 1,5
Ryssland 0,0 0,0 0,0 46,6 36,8 29,1
Schweiz 1,9 1,9 1,5 11,7 11,6 10,9
Singapore 1,5 1,3 1,3 13,6 11,2 10,1
Slovakien 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,1
Spanien 2,3 1,7 1,8 55,0 81,1 68,8
Storbritannien 0,9 0,0 2,3 138,7 128,8 124,0
Sverige 26,7 24,4 20,7 845,4 757,6 732,5
Sydafrika 0,0 1,6 1,6 7,0 10,5 6,8
Taiwan 0,8 0,8 0,8 7,2 7,5 6,5
Thailand 0,6 0,6 1,1 5,5 4,5 3,8
Tjeckien 1,9 1,9 2,2 11,0 9,3 7,5
Turkiet 2,1 1,7 1,4 8,4 8,5 6,9
Tyskland 8,6 5,2 5,9 99,3 108,2 105,9
Ungern 0,6 0,6 0,9 3,9 4,4 3,9
USA 23,3 26,0 24,2 482,5 427,7 423,4
Venezuela 0,0 0,3 0,4 2,3 1,9 1,8
Österrike 2,5 1,1 1,0 13,4 9,9 9,2
Koncernen totalt 133,9 131,5 123,3 3 361,8 3 095,0 2 995,9

Not 4.  Upplysning om revisorer och revisorers arvoden

Under 2004 togs offerter in från fyra av de stora internationella revisionsföretagen. 
Efter en upphandling beslutades att ge Ernst & Young fortsatt uppdrag att vara 
koncernens revisorer från och med år 2004 och fyra år framåt. 

Arvoden och kostnadsersättning   

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Revisionsuppdrag   
 Ernst & Young 16,6 14,7 13,5
 Övriga revisionsbyråer 1,2 1,2 1,0
Totalt 17,8 15,9 14,5
    
Andra uppdrag    
 Ernst & Young 4,8 4,4 5,4
 Övriga revisionsbyråer 6,7 4,0 5,8
Totalt 11,5 8,4 11,2

Ett revisionsuppdrag innefattar att granska årsredovisningen, att värdera de 
använda redovisningsprinciperna och väsentliga bedömningar som gjorts av 
företagsledningen liksom att utvärdera den övergripande presentationen i årsre-
dovisningen. Det innefattar också en granskning för att kunna ge ett utlåtande om 
styrelsens ansvarsfrihet. Allt annat definieras som andra uppdrag. 

Not 5.  Reklamkostnader

Reklamkostnaderna har uppgått till MSEK 59,3 (45,5) (49,0). Dessa avser kostna-
der för annonser i tidningar och fackpress, deltagande i fackmässor och broschy-
rer. Av skillnaden mellan 2006 och 2005 står Tranter för MSEK 7,3.

Not 6.  Jämförelsestörande poster  

Koncernen, Belopp i MSEK 2006 2005 2004

Operativa   
Övriga rörelseintäkter 275,8 272,1 271,3
Jämförelsestörande poster 5,6 51,7 53,9
Totala övriga rörelseintäkter 281,4 323,8 325,2
   
Övriga rörelsekostnader     -726,1 -544,8 -452,6
Jämförelsestörande poster -125,5 -125,0 -17,2
Totala övriga rörelsekostnader     -851,6 -669,8 -469,8
   
Finansiella   
Räntekostnader                            -353,4 -368,2 -346,3
Jämförelsestörande poster  - -88,5  -
Totala räntekostnader                            -353,4 -456,7 -346,3

Specifikation av operationella vinster och förluster  

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Vinst vid:   
 Försäljning av fastigheter 5,6 51,7 53,9
Deltotal vinster 5,6 51,7 53,9

Förlust vid:   
 Stängning av fabriker och anläggningar - -125,0 -
 Försäljning av projektverksamhet för bioteknik  -125,5 - -
 Försäljning av fastigheter - - -2,2
 Försäljning av Tri-Lad - - -15,0
Deltotal förluster -125,5 -125,0 -17,2
Totalt netto -119,9 -73,3 36,7

I december 2006 har projektverksamheten för bioteknik sålts för MSEK 3,7 med 
en realiserad förlust om MSEK -125,5. Av detta utgjorde MSEK 85,5 nedskrivning 
av goodwill. Denna avsåg i sin helhet goodwillen från förvärvet av bioKinetics. 
Under 2006 har en bit mark i Indien sålts för MSEK 2,1 med en realiserad vinst om 
MSEK 1,2, två mindre fastigheter i Frankrike sålts för MSEK 2,8 med en realiserad 
vinst om MSEK 0,9, en lägenhet i Danmark sålts för MSEK 4,2 med en realiserad 
vinst om MSEK 3,1 och en fastighet i Tyskland sålts för MSEK 3,5 med en realise-
rad vinst om MSEK 0,4.
 I augusti 2005 avyttrades cirka 45 procent av marken i Cwmbran i Wales för 
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MSEK 58,0 med en realiserad vinst om MSEK 47,8. I december 2005 avyttrades 
fastigheten i Richmond i USA för MSEK 95,6 med en realiserad vinst om MSEK 
3,3 och några mindre fastigheter i Indien avyttrades för MSEK 1,3 med en reali-
serad vinst om MSEK 0,6. Under 2005 belastade kostnader för stängningen av 
separatorfabriken i Madrid och bioKineticsfabriken i Toronto resultatet med MSEK 
-125,0. 
 Under september 2004 avyttrades fastigheten i Kenosha, USA för MSEK 
45,3, med en realiserad förlust om MSEK -1,7.  Den 7 juli 2004 såldes fastigheten 
i Madrid, Spanien, för MSEK 265,1 med en realisationsvinst om MSEK 47,5. 
Avyttringen av Tri-Lad verksamheten i Kanada genererade en förlust om MSEK 
-15,0. Försäljningen av några mindre fastigheter i Brasilien och Indien resulterade 
i en realisationsvinst om MSEK 6,4, medan försäljningen av en mindre fastighet i 
Danmark resulterade i en realisationsförlust om MSEK -0,5. 

Specifikation av finansiella kostnader   

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Kostnader för lösen av obligationslån:   
 Premie - -67,5 -
 Kapitaliserade transaktionskostnader - -21,0 -
Totalt - -88,5 -

Alfa Laval löste in de utestående obligationerna den 15 november 2005. Detta 
innebar en ytterligare räntekostnad under 2005 om MSEK 67,5 för premien och 
MSEK 21,0 för de utestående kapitaliserade transaktionskostnaderna.

Not 7.  Avskrivningar per funktion   

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Kostnad sålda varor -463,9 -456,8 -423,5
Försäljning -62,7 -45,5 -51,8
Administration -60,8 -60,5 -67,8
Forskning och utveckling -5,8 -10,3 -6,1
Övriga intäkter och kostnader -8,2 -6,4 -5,1
Totalt -601,4 -579,5 -554,3

Not 8.  Avskrivningar per tillgångsslag   

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Patent, varumärken, etc -243,5 -220,9 -194,9
Maskiner och inventarier -293,0 -288,6 -287,4
Finansiell leasing maskiner & inventarier -3,1 -2,4 -3,3
Byggnader och markanläggningar -61,3 -67,4 -68,7
Finansiell leasing byggnader -0,5 -0,2  -
Totalt -601,4 -579,5 -554,3

Not 9.  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004
Utdelningar från övriga 2,9 2,9 3,1
Justering till verkligt värde av värdepapper -0,3 2,0  -
Totalt 2,6 4,9 3,1

Not 10.  Ränteintäkter/räntekostnader och kursdifferenser 

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Ränteintäkter   
 Finansiell leasing 0,7 0,6 0,3
 Övriga räntor 38,8 49,0 91,1
Kursvinster   
 Orealiserade 85,2 107,5 45,1
 Realiserade 49,5 16,5 29,9
Totalt 174,2 173,6 166,4

Räntekostnader   
 Finansiell leasing -0,3 -0,1 -0,8
 Övriga räntor -221,9 -284,7 -281,1
Jämförelsestörande poster  - -88,5  -
Kursförluster   
 Orealiserade -113,3 -55,4 -11,4
 Realiserade -17,9 -28,0 -53,0
Totalt -353,4 -456,7 -346,3

I koncernen har redovisade kursdifferenser om netto 55,5 (-64,6) (-19,2) avseende 
skulder i utländsk valuta omförts till eget kapital. Dessa skulder finansierar förvär-
ven av aktier i utländska dotterbolag och fungerar som en kurssäkring för de för-
värvade nettotillgångarna. Beloppet belastas med skatt, vilket resulterar i en netto 
efter skatt effekt på eget kapital om MSEK 40,0 (-46,5) (-13,8). 

Moderbolaget, MSEK 2006 2005 2004

Ränteintäkter   
 Externa bolag 0,0  -  -
 Dotterbolag 14,1 1,0 3,1
Kursvinster   
 Orealiserade 0,9 1,2  -
Totalt 15,0 2,2 3,1

Räntekostnader   
 Externa bolag 0,0 0,0  -
 Dotterbolag -7,1 -6,7 -0,3
Kursförluster   
 Orealiserade -2,5 -0,9 0,0
 Realiserade -0,3 0,0  -
Totalt -9,9 -7,6 -0,3

Not 11.  Minoritetsintressen

Minoritetens andel i dotterbolags resultat och eget kapital avser fem dotterbolag i 
Kina, Frankrike, Indien, Ryssland och Taiwan där minoritetsägare finns.
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Not 12.  Klassificering av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar
Koncernen, MSEK 2006 2005 2006 2005

Anläggningstillgångar    
    
Övriga anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4,3 4,8  -  -
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  -  - 3 972,4 2 991,6
Växelfordringar  -  - 254,2 339,8
Övriga fordringar  -  - 809,3 492,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  -  - 73,9 84,4
Derivattillgångar 269,9 55,6  -  -
    
Kortfristiga placeringar    
Lånefordran  -  - 169,8 254,3
Obligationer och andra värdepapper 53,4 80,6  -  -
Övriga placeringar  -  - 6,2 7,5
    
Kassa och bank  -  - 546,0 478,8

Summa finansiella tillgångar 327,6 141,0 5 831,8 4 648,7
 

Koncernen har inga finansiella tillgångar som utgör investeringar som innehas till förfall eller som kan säljas. 

 
   
Finansiella skulder    
Koncernen, MSEK 2006 2005 2006 2005
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  -  - 1 250,9 2 701,8
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  -  - 219,8 99,8
Förskott från kunder  -  - 1 751,1 969,7
Leverantörsskulder  -  - 1 968,2 1 406,2
Växelskulder  -  - 175,4 154,5
Övriga skulder  -  - 643,4 578,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -  - 869,2 978,9
Derivatskulder 139,4 179,7  -  -
Summa finansiella skulder 139,4 179,7 6 878,0 6 889,8

Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultatet

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultatet Lån

Not 13.  Justering till verkligt värde av finansiella instrument

Justering till verkligt värde av värdepapper    

   Bokfört värde   Marknadsvärde   Justering
Koncernen, MSEK 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Andra långfristiga värdepappersinnehav      
 Aktier i externa bolag 3,0 3,0 4,3 4,8 1,3 1,8
Obligationer och andra värdepapper      
 Noterade värdepapper 53,0 80,4 53,4 80,6 0,4 0,2
Totalt 56,0 83,4 57,7 85,4 1,7 2,0

Justeringen till verkligt värde av värdepapper görs över resultaträkningen och på respektive berörd rad i balansräkningen.
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Justering till verkligt värde av derivat   

      Skillnad mellan
    kontrakterad kurs och
    nuvarande kurs
Koncernen, MSEK  Valutapar 2006 2005

Derivattillgångar/derivatskulder    
Terminskontrakt i utländsk valuta: EUR USD 28,4 -55,8
  EUR SEK 49,6 -23,2
  EUR AUD -0,3 -0,5
  EUR CAD 3,4 -3,9
  EUR JPY -10,0 5,1
  USD CAD 1,1 -1,0
  USD DKK 4,3 -3,9
  USD GBP 1,5 0,7
  USD SEK 66,5 -28,1
  USD JPY -9,2 -1,4
  JPY USD -21,5 -13,1
  DKK SEK 21,1 5,0
  Övriga Övriga -15,7 -6,7

Deltotal   119,2 -126,8
Valutaoptioner   1,8  -
Ränteterminer    - 1,4
Ränteswapar   9,5 -0,4
Terminskontrakt i metaller    - 1,7
Totalt, motsvarande en netto derivattillgång (+) eller skuld (-) 130,5 -124,1

Justeringen till verkligt värde av derivat görs via eget kapital om derivaten är 
effektiva och annars via resultaträkningen. Motsvarande bokning görs på derivat-
tillgångar och derivatskulder och inte på de underliggande finansiella instrumenten 
i balansräkningen.

Not 14.  Inkomstskatter och övriga skatter för koncernen  

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Följande komponenter ingår i
koncernens skattekostnad:
Aktuell skattekostnad för perioden -910,6 -371,0 -389,6

Justering av aktuell skatt 
 för tidigare perioder 2,5 76,4 -8,2

Uppskjuten skattekostnad/intäkt 
 hänförlig till temporära skillnader 279,5 46,5 -1,3

Uppskjuten skattekostnad/intäkt 
 hänförlig till förändrade   
 skattesatser eller införandet av nya skatter 6,7 -5,0  -

Tidigare inte utnyttjade skattefordringar 
 som nu utnyttjas för att   
 minska aktuell skattekostnad 39,8 8,0 10,2

Tidigare inte redovisad skatt avseende 
 skattefordringar som   
 används för att minska 
 uppskjuten skattekostnad  - 89,8  -

Uppskjuten skattekostnad avseende 
 reduktion av uppskjuten   
 skattefordran eller uppskjuten 
 skatteintäkt avseende återföring    
 av tidigare reduktion -31,4 -4,8 -3,0
Övriga skatter -36,8 -10,9 -29,6
Total skattekostnad -650,3 -171,0 -421,5

Skillnaden mellan koncernens faktiska skattekostnad och skattekostnaden base-
rad på gällande skattesatser består av följande komponenter:

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004
   
Redovisat resultat före minoritets-
intressen och skatt 2 375,3 1 099,0 1 261,6
Skatt enligt gällande skattesats -749,6 -299,4 -253,3
   
Skatteeffekten av:   
Ej avdragsgilla kostnader -140,0 -229,5 -224,7
Ej beskattningsbara intäkter 48,1 168,7 86,1

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004
Skillnader mellan rapporterade bokförings-
mässiga avskrivningar och skatte- 
mässiga avskrivningar 21,6 1,2 1,1
Skillnader mellan övriga rapporterade 
bokslutsdispositioner   
och övriga skattemässiga 
bokslutsdispositioner -2,0 -19,8 -12,3
Skatteavdrag från tidigare år 205,9 142,3 19,4
Övrigt -36,8 -10,9 -29,6
Justering av aktuell skatt för tidigare perioder 2,5 76,4 -8,2
Total skattekostnad -650,3 -171,0 -421,5

Skatteavdrag från tidigare år för 2006 och 2005 avser huvudsakligen utnyttjade 
förlustavdrag i USA. 

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade 
värde respektive skattemässiga värden är olika. Koncernens temporära skillnader 
har resulterat i en uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld avseende 
följande balansposter:

   
  
Koncernen, MSEK skattefordran skatteskuld skattefordran skatteskuld

Immateriella 
anläggningstillgångar 40,9 338,1 27,2 329,3
Materiella anläggnings-
tillgångar 8,5 305,3 14,2 306,2
Lager 97,9 16,6 70,3 22,5
Övriga omsättnings-
tillgångar 1,1 4,4 41,4 7,8
Finansiella tillgångar 0,1 38,8  - 0,1
Kortfristiga skulder 596,2 104,9 381,9 29,2
Förlustavdrag * 7,9  - 98,7 0,0
Andra poster 4,0 186,6 14,2 115,0
Deltotal 756,6 994,7 647,9 810,1
Kvittning inom bolag -45,2 -45,2 -43,3 -43,3
Total 711,4 949,5 604,6 766,8

* De förlustavdrag som denna uppskjutna skattefordran avser uppgår till MSEK 17,8 (244,8)
 Dessa förlustavdrag är i allt väsentligt tidsmässigt obegränsade. 

I koncernen finns temporära skillnader och förlustavdrag om MSEK 748,5 
(1 427,8) som ej har renderat motsvarande uppskjutna skattefordran, då bedöm-
ningen är att dessa sannolikt ej kommer att kunna utnyttjas.

Den nominella skattesatsen har ändrats i följande länder under 2004 till 2006.

                                   Skattesats i procent
Koncernen  2006 2005 2004

Bulgarien  15 15 20
Colombia  38 38 35
Danmark  28 28 30
Filippinerna  35 32 32
Finland  26 26 29
Grekland  29 35 35
Hong Kong  17 18 18
Indien  34 34 37
Iran   35 25 25
Japan  40 43 41
Kanada  36 36 37
Korea  25 25 29
Mexico  29 39 43
Nederländerna  30 32 35
Pakistan  37 39 41
Portugal  25 25 35
Rumänien  16 25 25
Sydafrika  29 29 30
Turkiet  20 30 30
Tjeckien  24 26 28
USA  40 40 35

Koncernens normala effektiva skattesats är cirka 32 (32) (33) procent baserat på 
beskattningsbart resultat, och den är beräknad som ett viktat medeltal baserat på 
respektive i koncernen ingående bolags andel av resultat före skatt. 

2006
Uppskjuten

2005
Uppskjuten
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Not 15.  Goodwill och övervärden

Allokeringen av övervärden till materiella och immateriella tillgångar och den resulterande goodwillen innebär i realiteten att alla förvärv värderas till marknadsvärde. För 
att separera ut denna värderingseffekt fokuserar Alfa Laval på EBITA, där eventuella avskrivningar på övervärden är exkluderade. Utvecklingen av dessa övervärden och 
eventuell goodwill visas i nedanstående tabell. Den visar varje förvärv separat. Eventuella senare justeringar av allokeringarna hänförs till det ursprungliga förvärvsåret. 
Siffrorna för allokeringarna, realiseringar och avskrivningar är baserade på de gällande kurserna när transaktionerna ägde rum och eventuella förändringar i valutakurser 
tills den 31 december 2006 visas som en omräkningsdifferens. Förvärvet av Alfa Laval Holding AB koncernen i samband med Industri Kapitals förvärv av Alfa Laval kon-
cernen från Tetra Laval den 24 augusti 2000 visas i första kolumnen. I not 16 och 17 finns motsvarande redovisning uppdelat per tillgångsslag. 

  2000 2002 2003 2003 2005 2006                    Ackumulerat under perioden  2006
   Danish        Om-  
  Alfa Laval Separation       Planenlig räknings- Utgående
Koncernen, MSEK Holding Systems Toftejorg bioKinetics Packinox Tranter Realiserat avskrivning differens balans

Byggnader 1 058,5  - 0,9  -  - 16,7 -494,4 -165,7 -18,2 397,8
Mark och markförbättringar -228,4  -  -  -  -  - 94,4  - 60,2 -73,8
Maskiner 548,3  -  -  -  -  - 13,0 -361,5 0,7 200,5
Inventarier 452,1  -  -  -  -  - -24,1 -191,0 -13,5 223,5
Pågående nyanläggningar 15,9  -  -  -  -  - -16,3  - 0,4  -
Lager 340,2  -  -  - 6,8 6,4 -353,0  - -0,4  -
Patent och varumärken 461,3  -  - 27,4 295,7 445,3 -22,7 -208,0 -78,8 920,2
Teknologi 1 279,8  -  -  -  -  -  - -1 082,1 -9,5 188,2
Forskning och utveckling 53,6  -  -  -  -  - -53,6  -  -  -
(Industr. Flödeshantering) 41,8  -  -  -  -  - -41,8  -  -  -
Total övriga övervärden 4 023,1  - 0,9 27,4 302,5 468,4 -898,5 -2 008,3 -59,1 1 856,4
            
Goodwill 3 683,3 117,9 34,5 84,3 264,7 551,4 -85,5 -611,6 -332,7 3 706,3
            
Totalt 7 706,4 117,9 35,4 111,7 567,2 1 019,8 -984,0 -2 619,9 -391,8 5 562,7

Nettovinsten eller förlusten för sålda tillgångar redovisas baserat på anskaffningsvärdet inklusive eventuella koncernmässiga övervärden. Pågående nyanläggningar för-
des 2001 till maskiner.
 I december 2006 har projektverksamheten för bioteknik sålts för MSEK 3,7 med en realiserad förlust om MSEK -125,5. Av detta utgjorde MSEK 85,5 nedskrivning av 
goodwill. Denna avsåg i sin helhet goodwillen från förvärvet av bioKinetics. Även övervärdena för patent och varumärke realiserades vid överlåtelsen. Försäljningen redovi-
sas i kolumnen ”Realiserat”.

  Ingående       Om-  Utgående
  balans   Planenlig räknings- balans
Koncernen, MSEK 2006 Förvärvat Realiserat  avskrivning differens 2006

Byggnader 425,4 16,7  - -21,6 -22,7 397,8
Mark och markförbättringar -91,5  -  - 0,0 17,7 -73,8
Maskiner 267,2  -  - -55,8 -10,9 200,5
Inventarier 266,9  -  - -29,0 -14,4 223,5
Lager  - 6,4 -6,1  - -0,3  -
Patent och varumärken 634,3 445,3 -22,7 -66,5 -70,2 920,2
Teknologi 368,4  -  - -165,8 -14,4 188,2
Deltotal övriga övervärden 1 870,7 468,4 -28,8 -338,7 -115,2 1 856,4
      
Goodwill 3 530,6 551,4 -85,5  - -290,2 3 706,3
      
Totalt 5 401,3 1 019,8 -114,3 -338,7 -405,4 5 562,7

Koncernen har inte redovisat några nedskrivningar avseende vare sig goodwill 
eller några andra övervärden under 2006 eller tidigare år.
 I en pressrelease den 23 september 2005 meddelade Alfa Laval att bolaget 
skrivit avtal om att förvärva 100 procent av Tranter PHE av den amerikanska kon-
cernen Dover Corporation. I en pressrelease den 6 mars 2006 meddelade Alfa 
Laval att förvärvet av Tranter PHE godkänts av konkurrensmyndigheterna och 
därmed kunnat slutföras. Efter justering för förändringar i rörelsekapitalet uppgår 
köpeskillingen till MUSD 150,4 kontant. Kostnaderna direkt hänförliga till förvärvet 
av Tranter (arvoden för advokater, due diligence och rådgivningsbiträde) kommer 
i tillägg till detta och har uppgått till MUSD 3,2. Efter avdrag för övertagna likvida 
tillgångar uppgick påverkan på kassaflödet till MSEK -1 216,5. Av skillnaden mel-
lan köpeskillingen och de förvärvade nettotillgångarna allokerades MSEK 16,7 till 
byggnader, MSEK 179,8 till patent och ej patenterat kunnande, MSEK 265,5 till 
varumärket Tranter och MSEK 6,4 till upparbetad vinst i produkter i arbete, medan 
resterande del om MSEK 551,4 hänfördes till goodwill. Goodwillen hänför sig till 
bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna omkostnader. Värdet på good-
willen är fortfarande preliminärt. Övervärdet i patent och icke patenterat kunnande 
skrivs av under 10 år och övervärdet i varumärket skrivs av under 20 år. Övervärdet 
för upparbetad vinst i produkter i arbete kostnadsfördes under 2006. Tranter utgör 

en väsentlig konkurrent framförallt i USA och förvärvet möjliggör en ”double bran-
ding” strategi huvudsakligen visavi den amerikanska marknaden. 
 Förvärvet finansierades genom ett bilateralt banklån om MEUR 25 och en rik-
tad låneemission i USA om MUSD 110. Företaget hade 2005 cirka 450 anställda 
inom forskning & utveckling, tillverkning och försäljning över hela världen.
 Tranter ingår i Alfa Laval koncernen från den 1 mars 2006. Påverkan från för-
värvet på resultaträkningen och kassaflödesanalysen är således bara för 10 måna-
ders verksamhet. Tranter redovisas som en integrerad del av Equipment- och 
Process Technology-divisionerna, men verkar som en fristående försäljningskanal. 
Tranters nettoomsättning och justerade EBITA för de första tio månaderna uppgår 
till MSEK 981,0 respektive MSEK 148,1. Om Tranter hade förvärvats den 1 januari 
2006 hade motsvarande siffror varit MSEK 1 141,2 respektive MSEK 171,1. 
 Under första kvartalet 2006 förvärvade Alfa Laval enheten för fruktberedning 
från Tetra Pak för MSEK 10,2. Verksamheten har färre än 10 anställda och en 
omsättning om cirka MSEK 45 per år. 
 Den 15 februari 2005 förvärvades 100 procent av Packinox S.A. i Frankrike för 
MSEK 542,3. Kostnaderna direkt hänförliga till förvärvet av Packinox (arvoden för 
advokater, due diligence och rådgivningsbiträde) kom i tillägg till detta och uppgick 
till MSEK 9,0. Efter avdrag för övertagna likvida tillgångar uppgick påverkan på 
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    Goodwill  
Koncernen, MSEK  2006 2005 2004

Equipment 2 000,5 1 686,1 1 539,7
Process Technology 1 705,8 1 844,5 1 437,9
Totalt 3 706,3 3 530,6 2 977,6

Alfa Laval har inte några immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperio-
der annat än goodwill. 

kassaflödet till MSEK -504,7. Av skillnaden mellan köpeskillingen och de förvär-
vade nettotillgångarna allokerades MSEK 103,6 till patent och ej patenterat kun-
nande, MSEK 192,1 till varumärket Packinox och MSEK 6,8 till upparbetad vinst i 
produkter i arbete, medan resterande del om MSEK 264,7 hänfördes till goodwill. 
Goodwillen hänförde sig till bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna 
omkostnader. Övervärdet i patent och icke patenterat kunnande skrivs av under 
10 år och övervärdet i varumärket skrivs av under 20 år. Övervärdet för upparbetad 
vinst i produkter i arbete kostnadsfördes under 2005. Packinox är världsledande 
tillverkare av stora svetsade plattvärmeväxlare för olje- och gas- samt raffinade-
riapplikationer. Packinox verksamhet kännetecknas av ett begränsat antal stora 
projekt och företaget hade 2005 en försäljning om MSEK 495,5, en justerad EBITA 
om MSEK 114,1 och 152 anställda inom utveckling, tillverkning och försäljning. 
 På goodwillen räknas ingen uppskjuten skatteskuld. På övriga övervärden 
uppgår den uppskjutna skatteskulden till MSEK 521,6 (587,9).

Test för nedskrivningsbehov
Ett test för nedskrivningsbehov har gjorts per utgången av 2006 som visar att det 
inte finns något behov av att skriva ned goodwillen. 
 Alfa Lavals primära segment, det vill säga de två divisionerna “Equipment” och 
“Process Technology” har identifierats som de kassagenererande enheterna inom 
Alfa Laval. Tekniskt kan en nyligen förvärvad affärsverksamhet följas fristående 
under en inledande period, men förvärvade affärsverksamheter integreras normalt 
in i divisionerna i snabb takt. Detta innebär att den oberoende spårbarheten för-
loras ganska snart och då blir en fristående mätning och testning ogenomförbar. 
Tranter fungerar visserligen som en separat säljkanal men är föremål för en omfat-
tande samordning avseende inköp och vissa stödfunktioner.
 Nuvärdet baseras på de prognostiserade EBITDA siffrorna för de kommande 
tjugo åren, med avdrag för prognostiserade investeringar och förändringar i 
rörelsekapitalet under samma period. Denna prognos för de kommande 20 åren 
baseras på följande komponenter:

•  Prognosen för 2007 baseras på koncernens normala rullande 12 månaders 
”Forecast” rapportering. Denna bygger på en mycket stor mängd ganska 
detaljerade antaganden genom hela organisationen avseende den ekonomiska 
konjunkturen, volymtillväxt, marknadsinitiativ, produktmix, valutakurser, kost-
nadsutveckling, kostnadsstruktur, F & U etc. 

•  Prognosen för åren 2008 och 2009 baseras på företagsledningens långtidspla-
nering. Denna bygger på en mängd övergripande antaganden avseende den 
ekonomiska konjunkturen, volymtillväxt, marknadsinitiativ, produktmix, valuta-
kurser, kostnadsutveckling, kostnadsstruktur, F & U etc. 

• Prognosen för åren 2010 till 2026 baseras på den uppskattade förväntade 
genomsnittliga tillväxttakten inom industrin. 

Anledningen till att en längre period än 5 år har använts för nuvärdesberäkningen 
är att företagsledningen anser att 5 år är en för kort period att använda för en 
verksamhet där rimligen ett ”going concern” tänkande kan appliceras. Inget evigt 
värde har beräknats i och med att detta skulle resultera i ett mycket stort och osä-
kert värde, som skulle kunna ge ett felaktigt intryck att inget nedskrivningsbehov 
existerar.
 De antaganden som använts för prognoserna återspeglar tidigare erfarenheter 
eller information från externa källor.
 Den använda diskonteringsräntan är den vägda genomsnittliga kapitalkostna-
den före skatt (WACC) om 10,59 (9,09) (10,25) procent. 

De två kassagenererande enheterna har allokerats följande goodwillbelopp:

Not 16.  Immateriella anläggningstillgångar  

Koncernen, MSEK 2006 2005

Koncessioner, patent, licenser, varumärken  
samt liknande rättigheter  
Ingående anskaffningsvärde 2 492,1 2 067,0
Inköp 1,0 6,0
Företagsförvärv - 22,7
Försäljningar/utrangeringar -27,9 -0,8
Omklassificeringar 7,2  -
Övervärden, patent och varumärken 445,3 295,7
Omräkningsdifferens -133,0 101,5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 784,7 2 492,1
  
Ingående avskrivningar -1 427,0 -1 143,9
Företagsförvärv - -10,4
Försäljningar/utrangeringar 5,0 0,2
Omklassificeringar 1,9 -
Avskrivning på övervärden, patent & varumärken -66,5 -41,7
Avskrivning på övervärden, teknik -165,8 -166,7
Årets avskrivningar -10,9 -12,2
Omräkningsdifferens 71,6 -52,3
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 591,7 -1 427,0
  
Ingående upp-/nedskrivningar - -
Årets upp-/nedskrivningar -4,6 -
Utgående ackumulerade upp-/nedskrivningar -4,6 -
  
Utgående planenligt restvärde 1 188,4 1 065,1
  
Goodwill  
Ingående anskaffningsvärde 4 117,0 3 513,0
Goodwill vid förvärv av verksamheter 551,4 264,7
Realisering av goodwill pga försäljning -88,1 -
Omräkningsdifferens -333,9 339,3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 246,4 4 117,0
  
Ingående avskrivningar -586,4 -535,4
Realisering av goodwill pga försäljning 2,6 -
Omräkningsdifferens 43,7 -51,0
Utgående ackumulerade avskrivningar -540,1 -586,4
  
Utgående planenligt restvärde 3 706,3 3 530,6

Hyresrätter och liknande rättigheter  
Ingående anskaffningsvärde 3,3 1,4
Inköp 0,2 1,9
Omräkningsdifferens -0,1 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3,4 3,3
  
Ingående avskrivningar -0,9 -0,6
Årets avskrivningar -0,3 -0,3
Omräkningsdifferens 0,0 0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1,2 -0,9
  
Utgående planenligt restvärde 2,2 2,4
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Not 17.  Materiella anläggningstillgångar  

Koncernen, MSEK 2006 2005

Byggnader och mark  
Ingående anskaffningsvärde 1 648,0 1 627,5
Inköp 12,1 96,9
Företagsförvärv 31,8 13,8
Sålda verksamheter -1,4 -
Försäljningar/utrangeringar -9,4 -146,7
Nedskrivning -0,7 0,0
Omklassificeringar 59,0 8,2
Omklassificering till tillgångar till försäljning -0,9 -
Övervärden byggnader och mark 16,7 -
Realisering av övervärden pga försäljning  - -6,9
Omräkningsdifferens -81,6 55,2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 673,6 1 648,0
  
Ingående avskrivningar -723,1 -741,5
Försäljningar/utrangeringar 3,1 44,9
Företagsförvärv -12,2 -1,2
Sålda verksamheter 0,7 -
Omklassificeringar 2,8 0,2
Realisering av övervärden pga försäljning  - 1,4
Avskrivning på övervärden -21,6 -21,6
Årets avskrivningar -39,7 -45,1
Omräkningsdifferens 38,1 39,8
Utgående ackumulerade avskrivningar -751,9 -723,1
  
Ingående upp-/nedskrivningar 58,6 59,4
Omklassificeringar -53,4 -0,2
Årets upp-/nedskrivningar 3,7 0,1
Årets avskrivning på uppskrivet belopp 0,0 -0,7
Utgående ackumulerade upp-/nedskrivningar 8,9 58,6
  
Utgående planenligt restvärde 930,6 983,5

Koncernens svenska fastigheter var den 31 december 2006 taxerade till MSEK 
143,7 (142,9), varav mark och markanläggningar MSEK 49,9 (49,1) och byggna-
der MSEK 93,8 (93,8). De bokförda värdena på de svenska fastigheterna uppgick 
till MSEK 135,6 (140,6), varav mark och markanläggningar MSEK 25,8 (26,2) och 
byggnader MSEK 109,8 (114,4). 

  

Koncernen, MSEK 2006 2005

Maskiner och andra tekniska anläggningar  
Ingående anskaffningsvärde 2 680,0 2 424,5
Inköp 212,7 129,4
Företagsförvärv 122,7 46,0
Försäljningar/utrangeringar -117,0 -138,0
Nedskrivning -1,2 -
Omklassificeringar 35,0 24,5
Omräkningsdifferens -132,6 193,6
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 799,6 2 680,0
  
Ingående avskrivningar -1 883,4 -1 672,8
Försäljningar/utrangeringar 112,8 126,0
Företagsförvärv -92,0 -37,7
Omklassificeringar 9,4 4,8
Avskrivning på övervärden -55,8 -56,1
Årets avskrivningar -116,2 -112,5
Omräkningsdifferens 100,7 -135,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 924,5 -1 883,4
  
Utgående planenligt restvärde 875,1 796,6

 Inventarier, verktyg och installationer  
Ingående anskaffningsvärde 2 023,1 1 897,2
Inköp 80,7 88,2
Företagsförvärv 95,3 17,8
Sålda verksamheter -1,2 -
Försäljningar/utrangeringar -173,3 -124,7
Omklassificeringar 13,4 10,1
Omräkningsdifferens -108,6 134,5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 929,4 2 023,1
  

Koncernen, MSEK 2006 2005

Ingående avskrivningar -1 418,8 -1 303,9
Försäljningar/utrangeringar 151,7 113,1
Företagsförvärv -83,9 -16,7
Sålda verksamheter 0,3 -
Omklassificeringar -12,1 -5,3
Avskrivning på övervärden -29,0 -29,1
Årets avskrivningar -92,0 -90,9
Omräkningsdifferens 76,6 -86,0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 407,2 -1 418,8
  
Ingående upp-/nedskrivningar 14,6 14,3
Omklassificeringar -11,8 0,2
Årets upp-/nedskrivningar 0,0 0,1
Utgående ackumulerade upp-/nedskrivningar 2,8 14,6
  
Utgående planenligt restvärde 525,0 618,9
  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende   
materiella anläggningstillgångar  
Ingående anskaffningsvärde 123,9 171,9
Inköp 66,4 1,1
Företagsförvärv 2,5 1,0
Sålda verksamheter -0,5 -
Omklassificeringar -30,0 -58,9
Omräkningsdifferens -5,6 8,8
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 156,7 123,9
  
Utgående planenligt restvärde 156,7 123,9

Leasade fastigheter  
Ingående anskaffningsvärde 23,0 -
Företagsförvärv - 23,0
Omräkningsdifferens -0,9 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22,1 23,0
  
Ingående avskrivningar -0,3 -
Årets avskrivningar -0,5 -0,2
Omräkningsdifferens 0,0 -0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -0,8 -0,3
  
Utgående planenligt restvärde 21,3 22,7
  
Leasade maskiner  
Ingående anskaffningsvärde 8,6 8,2
Omräkningsdifferens -0,3 0,4
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8,3 8,6
  
Ingående avskrivningar -7,0 -6,0
Årets avskrivningar -0,9 -0,7
Omräkningsdifferens 0,3 -0,3
Utgående ackumulerade avskrivningar -7,6 -7,0
  
Utgående planenligt restvärde 0,7 1,6
  
Leasade inventarier, verktyg och installationer  
Ingående anskaffningsvärde 14,9 12,6
Inköp 0,4 2,1
Företagsförvärv 1,1 -
Försäljningar/utrangeringar -5,3 -4,8
Omklassificeringar - 4,2
Omräkningsdifferens -0,5 0,8
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10,6 14,9
  
Ingående avskrivningar -9,3 -11,1
Försäljningar/utrangeringar 5,3 4,5
Omklassificeringar 0,2 -0,3
Årets avskrivningar -2,2 -1,7
Omräkningsdifferens 0,3 -0,7
Utgående ackumulerade avskrivningar -5,7 -9,3
  
Utgående planenligt restvärde 4,9 5,6

Leasade fastigheter, maskiner och inventarier avser anläggningstillgångar som 
leasas och där leasingavtalet ansetts utgöra en finansiell lease. Dessa finansiella 
leasar kapitaliseras i balansräkningen.
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Anläggningstillgångar för försäljning
Inom Alfa Laval avser dessa tillgångar fastigheter. Alfa Laval har beslutat att sälja 
fastigheter i Belgien, Brasilien, Finland och Frankrike.  Med undantag av fastighe-
ten i Finland använder Alfa Laval emellertid alla dessa fastigheter i sin verksamhet. 
Den finska fastigheten är belägen i Tuusula i ett industriområde för mindre företag 

Not 18.  Övriga anläggningstillgångar
   
MSEK 2006 2005 2006 2005
Aktier i dotterbolag -  - 4 668,7 4 460,9
Aktier i övriga bolag 4,3 4,8  -  -
Totalt 4,3 4,8 4 668,7 4 460,9

ModerbolagetKoncernen

Specifikation över aktier i dotterbolag   
    
Bolagsnamn   Org.nr Säte Antal andelar Kapital andel % Bokfört värde, MSEK 
Alfa Laval Holding AB 556587-8062 Lund 8 191 000 100 4 460,9
  Alfa Laval NV  Maarssen 227 754 100  -
  Alfa Laval Inc  Newmarket 1 000 000 67  -
  Alfa Laval S.A. DE C.V.  Tlalnepantla 45 057 057 100  -
  Alfa Laval S.A.  San Isidro 699 100  -
  Alfa Laval Ltda  Sao Paulo   100  -
   Roston do Brasil Ltda  Sao Paulo 5 249 100  -
  Alfa Laval S.A.C.I.  Santiago 2 735 100  -
  Alfa Laval S.A.  Bogota 12 195 100  -
  Alfa Laval S.A.  Lima 4 346 832 100  -
  Alfa Laval Venezolana S.A.  Caracas 10 000 100  -
   Alfa Laval Oilfield C.A.  Caracas 203 81  -
  Alfa Laval (Jiangyin) Manufacturing Co Ltd  Jiang Yin   100  -
   Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co Ltd  Jiangsu   75  -
  Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co Ltd  Jiangsu   25  -
  Alfa Laval (Shanghai) Technologies Co Ltd  Shanghai   100  -
  Alfa Laval Taiwan Ltd  Taipei 1 499 994 100  -
  Alfa Laval (China) Ltd  Hong Kong 79 999 100  -
  Alfa Laval Iran Ltd  Teheran 2 199 100  -
  Alfa Laval Industry (PVT) Ltd  Lahore 119 110 100  -
  Alfa Laval Philippines Inc  Makati 72 000 100  -
  Alfa Laval Singapore Pte Ltd  Singapore 5 000 000 100  -
  Alfa Laval (Thailand) Ltd  Bangkok 792 000 100  -
  Alfa Laval Middle East Ltd  Nicosia 40 000 100  -
  Alfa Laval Benelux NV/SA  Bryssel 98 284 100  -
  Alfa Laval Ltd  Sofia 100 100  -
  Alfa Laval Slovakia S.R.O.  Bratislava   1  -
  Alfa Laval Spol S.R.O.  Hradec Kralove   20  -
  Cetetherm S.R.O.  Prag   5  -
  Alfa Laval Denmark Holding A/S  Kolding  100  -
   Alfa Laval Kolding A/S  Kolding 100 000 100  -
    Alfa Laval Nordic A/S  Rödovre 1 100  -
    Alfa Laval Copenhagen A/S  Söborg 1 100  -
    Alfa Laval Nakskov A/S  Nakskov 242 713 100  -
    Alfa Laval Tank Equipment A/S  Ishöj 61 100  -
  Alfa Laval Nordic OY  Esbo 20 000 100  -
  Alfa Laval Nederland B.V.  Maarssen 10 000 100  -
   Alfa Laval Benelux B.V.  Maarssen 20 000 100  -
   Alfa Laval Merco B.V.  Hoofddorp 1 750 100  -
  Alfa Laval Holding A/S  Oslo 520 000 100  -
  PHE Holding AB 556306-2404 Lund 2 500 100  -
   Tranter Indùstria de Máquinas e Equipamentos Ltda  Sao Paulo   100  -
   Tranter Heat Exchangers (Beijing) Co Ltd  Beijing   49  -
   Tranter Heat Exchangers Inc  Taipei   24  -
    Tranter Heat Exchangers (Beijing) Co Ltd  Beijing   51  -
   Tranter International AB  Vänersborg   100  -
  Alfa Laval Nordic AB 556243-2061 Tumba 1 000 100  -
  Cetetherm AB 556058-3162 Ronneby 20 000 100  -
  Alfa Laval Corporate AB 556007-7785 Lund 13 920 000 100  -
   Alfa Laval (India) Ltd  Poona 11 640 118 64  -
   Tranter India Pvt Ltd  Poona   100  -
   PT Alfa Laval Indonesia  Jakarta 1 000 100  -
   Alfa Laval Korea Ltd  Seoul 364 000 100  -
   Alfa Laval (Malaysia) Sdn Bhd  Shah Alam 10 000 100  -
   Alfa Laval S.E.E. D.O.O.  Ljubljana   100  -
   Alfa Laval Nordic A/S  Oslo 10 000 100  -
   Mosgormash Alfa Laval Moloko  Moskva   55  -
   Alfa Laval Oilfield C.A.  Caracas 47 19  -
  Alfa Laval Treasury International AB 556432-2484 Lund 50 000 100  -
  Alfa Laval Europe AB 556128-7847 Lund 500 100  -
  Alfa Laval Lund AB 556016-8642 Lund 100 100  -

nära Helsingfors flygplats och är på drygt 20 000 m2 mark och byggnaderna 
innefattar kontor (746 m2), verkstad (4 328 m2) och lager (600 m2). Lokalerna står i 
princip outnyttjade. Ett aktivt försäljningsarbete bedrivs avseende denna fastighet 
och den förväntas kunna säljas inom det närmaste året. Detta innebär att endast 
denna fastighet har omklassificerats till omsättningstillgång för försäljning.
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Specifikation över aktier i dotterbolag (forts)      
      

Bolagsnamn    Org.nr Säte Antal andelar Kapital andel % Bokfört värde, MSEK
  Alfa Laval International Engineering AB 556039-8934 Lund 4 500 100  -
  Alfa Laval Tumba AB 556021-3893 Tumba 1 000 100  -
  Bitec Enterprise AG  Volketswil 97 900 100  -
  Alfa Laval Dis Ticaret Ltd Sti  Istanbul 27 001 755 99  -
  Alfa Laval SIA   Riga 125 100  -
  SIA Cetetherm   Riga 200 100  -
  Alfa Laval UAB Ltd  Vilnius 2 009 100  -
  Alfa Laval Australia Pty Ltd  Homebush 2 088 076 100  -
   Tranter Heat Exchanger Pty Ltd  Sydney   100  -
  Alfa Laval New Zealand Pty Ltd  Hamilton 1 000 100  -
 Alfa Laval Holding BV  Maarssen 70 000 000 100  -
  Alfa Laval (Pty) Ltd  Isando 2 000 100  -
  Alfa Laval Slovakia S.R.O.  Bratislava   99  -
  Alfa Laval Spol S.R.O.  Hradec Kralove   80  -
  Cetetherm S.R.O.  Prag   95  -
  Alfa Laval France SAS  Les Clayes 2 000 000 100  -
   Alfa Laval SAS  Les Clayes 560 000 92  -
    Alfa Laval Moatti SNC  Les Clayes 24 000 100  -
    Alfa Laval Spiral SNC  Nevers 79 999 100  -
   MCD SAS   Guny 71 300 100  -
   Alfa Laval Vicarb SAS  Grenoble 200 000 100  -
    Canada Inc  Newmarket 480 000 100  -
     Alfa Laval Inc  Newmarket 481 600 33  -
    SCI du Companil  Grenoble 32 165 100  -
   Alfa Laval HES SA  Lyon 150 000 100  -
    Alfa Laval SAS  Les Clayes 46 700 8  -
   Packinox SA   Paris 178 010 100  -
    Ziepack SA  Paris 37 701 51  -
   Tranter SAS  Paris   100  -
  Alfa Laval Holding GmbH  Glinde   100  -
   Alfa Laval Mid Europe GmbH  Wiener Neudorf   100  -
    Tranter Warmetauscher GmbH  Guntramsdorf   100  -
   Alfa Laval Mid Europe GmbH  Glinde 1 100  -
   Tranter GmbH  Hildesheim   100  -
   Alfa Laval Mid Europe AG  Dietlikon 647 100  -
  Alfa Laval AEBE  Holargos 807 000 100  -
  Alfa Laval Kft   Budapest 1 100  -
   Tranter Kft   Budapest   100  -
  Alfa Laval SpA   Monza 1 930 500 99  -
   Tranter S.r.l.  Monza   100  -
  Alfa Laval Polska Sp.z.o.o.  Warszawa 7 600 100  -
  Cetetherm Polska Sp.z.o.o.  Warszawa 5 109 100  -
  Wytwornia Separator Krakow Sp.z.o.o.  Krakow 80 080 100  -
  Alfa Laval (Portugal) Ltd  Linda-A-Velha   1  -
  Alfa Laval SRL   Bukarest 38 566 100  -
  Alfa Laval Iberia SA  Madrid 99 999 100  -
   Alfa Laval (Portugal) Ltd  Linda-A-Velha 1 99  -
   Alfa Laval Holdings Ltd  Camberley 14 053 262 100  -
    Alfa Laval 2000  Camberley 28 106 100  -
     Alfa Laval Ltd  Camberley 11 700 000 100  -
      Alfa Laval Finance Co Ltd  Camberley 856 000 100  -
      Alfa Laval Oilfield Ltd  Aberdeen 500 000 100  -
      Ibex Pumps Ltd  Sutton Coldfield 100 100  -
      Alfa Laval Pumps Ltd  Eastbourne 100 100  -
      SSP Pumps Ltd  Camberley 1 000 100  -
      Alfa Laval Separation Ltd  Camberley 375 000 100  -
      Rolls Laval Heat Exchangers Ltd  Wolverhampton 5 000 50  -
      Toftejorg Ltd  Camberley 50 000 100  -
      Tranter Ltd  Doncaster  100  -
  Alfa Laval Dis Ticaret Ltd Sti  Istanbul 1 1  -
  Alfa Laval USA Inc  Kenosha  100  -
   Alfa Laval US Holding Inc  Kenosha 180 100  -
    Alfa Laval Inc  Kenosha 44 000 100  -
     Hynetics Inc  Logan 100 50  -
    Alfa Laval US Treasury Inc  Kenosha 1 000 100  -
    Tranter Inc.  Witchita Falls  100  -
  AO Alfa Laval Potok  Koroljov 31 077 504 100  -
  OÜ Alfa Laval   Tallinn 1 100  -
 Alfdex AB    556647-7278 Botkyrka 500 50  -
 Alfa Laval Support Services Pvt Ltd  Poona 9 999 100  -
 Alfa Laval SpA    Monza  1  -
Alfa Laval KK     Tokyo 1 200 000 100 207,8
 Alfa Techno Service KK  Kanagawa 200 100  -
Totalt               4 668,7
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Specifikation över aktier i övriga bolag      

     
Bolagsnamn  Säte Antal andelar Kapital andel % Bokfört värde, MSEK
Alfa Laval KK           
 Chugairo  Japan 5 250   139,4
 Orugano  Japan 769   54,6
 Asahi Denka  Japan 11 830   895,9
Alfa Laval Philippines Inc       
 Philippine Long Distance Telephone  Filippinerna 820   11,5
Alfa Laval Nordic OY         
 Master Golf Course OY  Finland 1   126,6
 Suomen Talotekniikka KK  Finland     27,1
 Helsinki Halli  Finland     126,6
Alfa Laval France SAS         
 SEMACLA  Frankrike 10   9,0
Alfa Laval HES SA          
 Thermothec  Frankrike 9 130   1 256,6
Alfa Laval Benelux BV         
 Bordewes  Nederländerna 1   135,6
Alfa Laval NV        
 Dalian Haven Automation Co Ltd  Hong Kong 102 42,5 804,6
Alfa Laval Nordic A/S        
 Storebrand  Norge 7 629   710,3
 Alfa Laval Corporate AB        
 European Development Capital       
 Corporation (EDCC) N.V.  Curacao 36 129   0,0
 Multiprogress  Ungern 100 3,18 0,0
 Kurose Chemical Equipment Ltd  Japan 180 000 11,25 0,0
 Poljopriveda  f.d. Jugoslavien     0,0
 Tecnica Argo-Industrial S.A.  Mexico 490 49,00 0,0
 Adela Investment Co S.A. (preference)  Luxemburg 1 911 0,30 0,0
 Adela Investment Co S.A.   Luxemburg 1 911 0,30 0,0
 Mas Dairies Ltd    Pakistan 125 000 5,00 0,0
Total           4 297,8

Not 19.  Varulager  

Koncernen, MSEK 2006 2005

Råvaror och förnödenheter 1 569,8 939,0
Varor under tillverkning 967,0 978,9
Färdiga varor och handelsvaror, nyförsäljning 783,2 836,9
Färdiga varor och handelsvaror, reservdelar 433,7 293,1
Förskott till leverantörer 38,7 42,8
Totalt 3 792,4 3 090,7

Reserven för inkurans uppgår till och har förändrats enligt följande:

Inkurans     
Koncernen, MSEK    Nya    
     avsättningar    
     och ökning av  Outnyttjade 
   Omräknings-  befintliga I anspråktagna belopp som
År  1.1 differens Förvärvat avsättningar belopp återförts 31.12

2005 435,0 40,7 - 79,7 -99,5 -43,4 412,5
2006 412,5 -27,1 6,8 89,5 -54,6 -27,2 399,9

Koncernens varulager redovisas efter avdrag för internvinster i lager på grund av leveranser inom koncernen. Internvinstreserven vid utgången av 2006 uppgår till MSEK 
287,5 (171,1). 

Not 20.  Kundfordringar

Kundfordringar med en återstående löptid överstigande ett år om MSEK 143,1 (162,4) redovisas inte som anläggningstillgångar i och med att de inte kommer att kvarstå.
Kundfordringar redovisas netto efter avdrag för osäkra fordringar. Reserven för osäkra fordringar uppgår till och har förändrats enligt följande:

Osäkra fordringar
Koncernen, MSEK      Nya
     avsättningar     
     och ökning av  Outnyttjade  Ändringar i 
   Omräknings-  befintliga Ianspråktagna belopp som diskonterings- 
År  1.1 differens Förvärvat avsättningar belopp återförts räntan 31.12

2005 231,4 22,2 - 75,9 -87,5 -37,5 0,7 205,2
2006 205,2 -12,9 5,8 86,6 -36,1 -25,9 0,6 223,3
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Not 21.  Övriga kortfristiga fordringar
  
Koncernen, MSEK 2006 2005

Växelfordringar 254,2 339,8
Skattefordran 592,1 487,6
Finansiell leasingfordran 5,9 8,4
Övriga fordringar 809,3 492,3
Totalt 1 661,4 1 328,1
Varav fordringar med en återstående löptid 
överstigande ett år:
Växelfordringar 5,2 10,6
Övriga fordringar 106,9 24,2
Totalt 112,0 34,8

Förvärv
I en pressrelease den 23 september 2005 meddelade Alfa Laval att bolaget skrivit 
avtal om att förvärva 100 procent av Tranter PHE av den amerikanska koncernen 
Dover Corporation. I en pressrelease den 6 mars 2006 meddelade Alfa Laval att 
förvärvet av Tranter PHE godkänts av konkurrensmyndigheterna och därmed 
kunnat slutföras. Efter justering för förändringar i rörelsekapitalet uppgår köpe-
skillingen till MUSD 150,4 kontant. Kostnaderna direkt hänförliga till förvärvet av 
Tranter (arvoden för advokater, due diligence och rådgivningsbiträde) kommer i 
tillägg till detta och har uppgått till MUSD 3,2. Efter avdrag för övertagna likvida 
tillgångar uppgick påverkan på kassaflödet till MSEK -1 216,5. Av skillnaden mel-
lan köpeskillingen och de förvärvade nettotillgångarna allokerades MSEK 16,7 till 
byggnader, MSEK 179,8 till patent och ej patenterat kunnande, MSEK 265,5 till 
varumärket Tranter och MSEK 6,4 till upparbetad vinst i produkter i arbete, medan 
resterande del om MSEK 551,4 hänfördes till goodwill. Goodwillen hänför sig till 
bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna omkostnader. Värdet på good-
willen är fortfarande preliminärt. Övervärdet i patent och icke patenterat kunnande 
skrivs av under 10 år och övervärdet i varumärket skrivs av under 20 år. Övervärdet 
för upparbetad vinst i produkter i arbete kostnadsfördes under 2006. Tranter utgör 
en väsentlig konkurrent framförallt i USA och förvärvet möjliggör en ”double bran-
ding” strategi huvudsakligen visavi den amerikanska marknaden. 
 Förvärvet finansierades genom ett bilateralt banklån om MEUR 25 och en rik-
tad låneemission i USA om MUSD 110. Företaget hade 2005 cirka 450 anställda 
inom forskning & utveckling, tillverkning och försäljning över hela världen.
 Tranter ingår i Alfa Laval koncernen från den 1 mars 2006. Påverkan från för-
värvet på resultaträkningen och kassaflödesanalysen är således bara för 10 måna-
ders verksamhet. Tranter redovisas som en integrerad del av Equipment- och 
Process Technology-divisionerna, men verkar som en fristående försäljningskanal. 
Tranters nettoomsättning och justerade EBITA för de första tio månaderna uppgår 
till MSEK 981,0 respektive MSEK 148,1. Om Tranter hade förvärvats den 1 januari 
2006 hade motsvarande siffror varit MSEK 1 141,2 respektive MSEK 171,1. 
 Under första kvartalet 2006 förvärvade Alfa Laval enheten för fruktberedning 
från Tetra Pak för MSEK 10,2. Verksamheten har färre än 10 anställda och en 
omsättning om cirka MSEK 45 per år. 

Den 15 februari 2005 förvärvades 100 procent av Packinox S.A. i Frankrike för 
MSEK 542,3. Kostnaderna direkt hänförliga till förvärvet av Packinox (arvoden för 
advokater, due diligence och rådgivningsbiträde) kom i tillägg till detta och uppgick 
till MSEK 9,0. Efter avdrag för övertagna likvida tillgångar uppgick påverkan på 
kassaflödet till MSEK -504,7. Av skillnaden mellan köpeskillingen och de förvär-
vade nettotillgångarna allokerades MSEK 103,6 till patent och ej patenterat kun-
nande, MSEK 192,1 till varumärket Packinox och MSEK 6,8 till upparbetad vinst i 
produkter i arbete, medan resterande del om MSEK 264,7 hänfördes till goodwill. 
Goodwillen hänförde sig till bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna 
omkostnader. Övervärdet i patent och icke patenterat kunnande skrivs av under 
10 år och övervärdet i varumärket skrivs av under 20 år. Övervärdet för upparbetad 
vinst i produkter i arbete kostnadsfördes under 2005. Packinox är världsledande 
tillverkare av stora svetsade plattvärmeväxlare för olje- och gas- samt raffinade-
riapplikationer. Packinox verksamhet kännetecknas av ett begränsat antal stora 
projekt och företaget hade 2005 en försäljning om MSEK 495,5, en justerad EBITA 
om MSEK 114,1 och 152 anställda inom utveckling, tillverkning och försäljning. 
 Det sammanlagda värdet av de förvärvade tillgångarna och skulderna framgår 
av nedanstående tabeller för 2006 respektive 2005, vilka också visar den kassa-
flödesmässiga påverkan av förvärven. Samtliga förvärvade tillgångar och skulder 
rapporterades enligt IFRS vid tiden för förvärvet. 

Tilläggsköpeskilling
Under 2004 betalades en tilläggsköpeskilling om MSEK 7,9 för Danish Separation 
Systems och MSEK 1,5 för Toftejorg, vilka förvärvades under 2002 respektive 
2003.

Nedsatt köpeskilling
Under 2004 erhöll Alfa Laval en nedsättning av köpeskillingen med MSEK 61,2 
avseende förvärvet av bioKinetics under 2003.

Not 22.  Övriga kortfristiga placeringar

Koncernen, MSEK 2006 2005
Placeringar hos banker 169,8 254,3
Obligationer och andra värdepapper 53,4 80,6
Övriga placeringar 6,2 7,5
   229,4 342,4
Varav fordringar med en återstående 
löptid överstigande ett år:
Placeringar hos banker 38,3 39,3
Övriga placeringar 4,7 4,9

Not 23.  Kassa och bank

Posten kassa och bank i balansräkningen och i kassaflödesanalysen utgörs främst av banktillgodohavanden. Kassa och bank inkluderar ett banktillgodohavande hos 
det börsnoterade dotterbolaget Alfa Laval (India) Ltd om cirka MSEK 32,0 (45,3). Bolaget är inte ett helägt dotterbolag till Alfa Laval koncernen. Det ägs till 64,1 procent. 

Not 24.  Påverkan på kassaflödet av förvärv och avyttring av verksamheter

  
2006  Justering till Justerat till
Koncernen, MSEK Bokfört värde verkligt värde verkligt värde

Materiella anläggningstillgångar 69,3 16,7 86,0
Immateriella tillgångar - 455,5 455,5
Varulager 197,4 6,4 203,8
Kundfordringar 215,0 - 215,0
Övriga fordringar 8,0 - 8,0
Likvida medel 7,2 - 7,2
Avsättningar till pensioner och liknande -43,8 - -43,8
Övriga avsättningar -19,1 - -19,1
Leverantörsskulder -115,4 - -115,4
Förskott och övriga skulder -31,0  - -31,0
Skatteskulder -17,5  - -17,5
Uppskjuten skatteskuld -2,4 -63,6 -66,0
Förvärvade nettotillgångar 267,5 415,0 682,5
Goodwill   551,4
Utbetald köpeskilling   -1 208,4
Kostnader direkt hänförliga till förvärvet    -25,5
Likvida medel i den förvärvade verksamheten   7,2
Påverkan på koncernens likvida medel     -1 226,7
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Tabellen för 2004 visar den kombinerade effekten av tilläggsköpeskillingen för 
Danish Separation Systems och Toftejorg och nedsättningen av köpeskillingen 
avseende förvärvet av bioKinetics.

Avyttringar
I ett pressmeddelande den 13 december 2006 meddelade Alfa Laval att företaget 
har tagit det strategiska beslutet att avyttra projektdelen av sin verksamhet inom 
bioteknikindustrin. Företaget har tecknat ett avtal med ledningen för verksam-
heten om en avyttring. Den primära orsaken till avyttringen är att projektdelen för 
applikationer inom bioteknikindustrin, som bland annat innehåller processteknik 
och validering, har en begränsad anknytning till Alfa Lavals kärnaffär, det vill säga 
specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna 
värmeöverföring, separering och flödeshantering. Avyttringen bedöms inte ha 
någon negativ inverkan på Alfa Lavals Life Science affär. Omsättningen för den 
avyttrade enheten är drygt MSEK 100 och den sysselsätter cirka 110 personer. 
Affären avslutades den 29 december 2006. Avyttringen har medfört en engångs-
effekt i resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2006 på totalt MSEK -125,5. 
Realisationsförlusten skapar ett förlustavdrag som endast kan utnyttjas mot 

kommande kapitalvinster. Eftersom det inte förväntas uppstå några kommande 
kapitalvinster utlöses ingen inkomstskatteeffekt av försäljningen. 
 Projektverksamheten för bioteknik var fullt ut integrerad i kundsegmentet Life 
Science inom Process Technology-divisionen fram till att den avyttrades. Som 
sådan utgjorde den inte en separat kassagenererande enhet och beroende på 
integrationen blev den inte heller en sådan när försäljningen närmade sig. En 
anledning till detta är att beslutet att sälja verksamheten togs i nära anslutning till 
den faktiska försäljningen. Detta innebär att de framtida kassaflödena från verk-
samheten förväntades främst komma från fortlöpande användning snarare än från 
en försäljning tills alldeles innan försäljningen blev ett faktum. Sammanfattningsvis 
innebär detta att ingen separat specificering av intäkterna, kostnaderna, resultatet 
före skatt och resultatet efter skatt kan göras för denna avvecklade verksamhet.
 Den 5 december 2003 undertecknades ett inkråmsavtal mellan dotterbolaget 
Tri-Lad Inc i Kanada och den lokala företagsledningen på företaget, där alla icke-
finansiella tillgångar såldes till den lokala företagsledningen. Avslutsdatum var 
den 30 januari 2004. Tri-Lad Inc säljer utrustning till olje- och gasindustrin och låg 
utanför kärnverksamheten inom Alfa Laval. Det hade varit till försäljning sedan flera 
år. Tri-Lad fastigheten såldes per den 12 maj 2004. Avyttringen av Tri-Lad verk-
samheten har genererat en förlust om MSEK -15,0.

Det sammanlagda värdet av de avyttrade tillgångarna och skulderna framgår av nedanstående tabell, vilken också visar den kassaflödesmässiga påverkan av 
avyttringarna. 

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Materiella anläggningstillgångar 2,2 - 12,1
Immateriella tillgångar 24,3 - -
Goodwill 85,5 - -
Varulager 1,5 - 21,4
Kundfordringar 20,6 - 5,0
Övriga fordringar 9,8 - 0,3
Leverantörsskulder -3,7 - -3,9
Övriga skulder -11,1 - -9,9
Realiserat resultat -125,5 - -15,0
Erhållen köpeskilling 3,7 - 10,0
Likvida medel i den avyttrade verksamheten - - -
Påverkan på koncernens likvida medel 3,7 - 10,0

2005  Justering till Justerat till
Koncernen, MSEK Bokfört värde verkligt värde verkligt värde

Materiella anläggningstillgångar 33,0 - 33,0
Immateriella tillgångar 6,8 295,7 302,5
Varulager 116,5 6,8 123,3
Kundfordringar 62,1 - 62,1
Övriga fordringar 90,8 - 90,8
Likvida medel 46,6 - 46,6
Långfristiga skulder -17,9 - -17,9
Leverantörsskulder -86,6 - -86,6
Förskott och övriga skulder -164,4  - -164,4
Uppskjuten skatteskuld  - -102,8 -102,8
Förvärvade nettotillgångar 86,9 199,7 286,6
Goodwill   264,7
Utbetald köpeskilling   -542,3
Kostnader direkt hänförliga till förvärvet    -9,0
Likvida medel i den förvärvade verksamheten   46,6
Påverkan på koncernens likvida medel     -504,7

  
2004  Justering till Justerat till
Koncernen, MSEK Bokfört värde verkligt värde verkligt värde
Immateriella tillgångar  - 5,1 5,1
Förskott och övriga skulder -43,9  - -43,9
Uppskjuten skatteskuld 14,6  - 14,6
Förvärvade nettotillgångar -29,3 5,1 -24,2
Goodwill   -27,6
Utbetald köpeskilling   51,8
Påverkan på koncernens likvida medel     51,8
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Not 25.  Förmånsbestämda utfästelser

Koncernen har förmånsbaserade utfästelser till anställda och före detta anställda 
och deras efterlevande. Förmånerna avser ålderspension, efterlevandepension, 
sjukpension, hälsovård och uppsägningslön. 
 Dessa förmånsbestämda planer finns i Österrike, Belgien, Kanada, Frankrike, 
Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Nederländerna, Norge, 
Filippinerna, Sydafrika, Sverige, Taiwan, Storbritannien och USA. Vissa planer har 
stängts för nya deltagare och ersatts med premiebaserade planer för nyanställda. 
De belopp som redovisas som omklassificerade avser planer som har omklassifi-
cerats mellan förmånsbestämda och premiebestämda planer enligt IAS 19. 

Den följande tabellen visar hur den förmånsbestämda nettoutfästelsen framkom-
mer som nuvärdet av de olika förmånsbestämda planerna, med avdrag för de icke 
beaktade aktuariella förlusterna, de icke beaktade kostnaderna avseende tjänst-
göring under tidigare år och förvaltningstillgångarnas verkliga värde.
 Om nettot av ackumulerade ej beaktade aktuariella vinster och förluster vid 
utgången av föregående år är utanför en 10 procents korridor beräknad som det 
större av nuvärdet av den förmånsbaserade utfästelsen eller marknadsvärdet 
på förvaltningstillgångarna, så skall överskjutande del beaktas över återstående 
tjänstgöringsperiod hos de anställda som omfattas av planen.  

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Förmånsbestämda nettoutfästelser   
Nuvärde av förmånsbestämda utfästelser, ej tryggade -1 038,3 -1 098,5 -935,2
Nuvärde av förmånsbestämda utfästelser, tryggade -3 115,6 -3 031,8 -2 609,7
Nuvärdet av förmånsbestämda utfästelser vid årets slut -4 153,9 -4 130,3 -3 544,9
Icke beaktade aktuariella förluster 990,2 1 101,9 1 045,9
Icke beaktade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år 0,8 0,3 2,7
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 2 280,5 2 174,5 1 830,9
Bruttoutfästelse -882,4 -853,6 -665,4
Exklusive ej kvalificerade tillgångar -3,4  -  -
(-) skuld/(+) tillgång -885,8 -853,6 -665,4

Nettokostnaden för de förmånsbestämda planerna beskriver de olika kostnadselementen i planerna och den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna. 
Nettokostnaden redovisas i resultaträkningen på de rader där personalkostnader redovisas. Räntekostnaden och den förväntade avkastningen är inte del av finansnettot, 
utan bara ett sätt att kategorisera komponenterna i nettokostnaden.

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Nettokostnader   
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år -92,4 -76,3 -49,0
Räntekostnader -241,0 -184,5 -174,7
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 169,9 135,9 121,0
Beaktade aktuariella förluster -123,2 -66,3 -63,1
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år 1,0 -0,6 -14,8
Effekten av reduceringar och regleringar 8,3 -10,3 18,5
(-) kostnad/(+) intäkt -277,4 -202,1 -162,1

Den följande tabellen visar hur nuvärdet av de förmånsbestämda utfästelserna har förändrats under året och listar de olika komponenterna i förändringen.

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Nuvärdet av förmånsbestämda utfästelser vid årets slut   
Förändring i nuvärdet på förmånsbestämda utfästelser:   
Nuvärdet av utfästelser vid årets början -4 130,3 -3 544,9 -3 361,0
Förvärvade verksamheter -34,1  -  -
Omklassificering / justering tidigare år -15,0 30,2 -187,7
Omräkningsdifferens 286,6 -446,6 185,3
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år -92,4 -76,3 -49,0
Räntekostnader -241,0 -184,5 -174,7
Avgifter från anställda -8,7 -4,9 -5,2
Årets förändring i aktuariella förluster -137,7 -67,1 -142,9
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år 1,0 -0,6 -14,8
Effekten av reduceringar och regleringar 8,3 -10,3 18,5
Utbetalda ersättningar 209,4 174,7 186,6
(-) skuld/(+) tillgång -4 153,9 -4 130,3 -3 544,9

Den följande tabellen visar hur det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna har utvecklats under året och listar komponenterna i förändringen.

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Verkligt värde av förvaltningstillgångarna vid årets slut   
Förändring i förvaltningstillgångar:   
Verkligt värde av förvaltningstillgångar vid årets början 2 174,5 1 830,9 1 761,5
Omklassificering / justering tidigare år 5,0 -33,6 100,4
Omräkningsdifferens -139,9 233,3 -97,8
Avgifter från arbetsgivaren 149,5 111,1 149,0
Avgifter från anställda 8,7 4,9 5,2
Verklig avkastning på förvaltningstillgångar 292,1 202,6 99,2
Utbetalda ersättningar -209,4 -174,7 -186,6
(-) skuld/(+) tillgång 2 280,5 2 174,5 1 830,9
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Nedanstående tabell visar hur den förmånsbestämda nettoskulden har ändrats och de faktorer som påverkat förändringen.

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Förmånsbestämd netto skuld/tillgång vid årets slut   
Nettoförändring av förmånsbaserade utfästelser:   
Förmånsbaserad netto skuld/tillgång vid årets början -853,6 -665,4 -628,1
Förvärvade verksamheter -34,1  -  -
Omklassificering / justering tidigare år -13,7 -43,1 -82,1
Omräkningsdifferens 81,4 -84,1 41,9
Nettokostnader -277,4 -202,1 -162,1
Avgifter från arbetsgivaren 149,5 111,1 149,0
Förändring av icke beaktat aktuariellt resultat 63,0 27,1 17,8
Förändring av icke beaktade kostnader för tidigare tjänstgöring -0,2 -0,8  -
Förändring av ej kvalificerade tillgångar -0,7 3,7 -1,8
(-) skuld/(+) tillgång -885,8 -853,6 -665,4

Förvaltningsbruttotillgångarna och de förmånsbestämda bruttoutfästelserna i varje plan skall rapporteras som ett nettobelopp. Följande tabell visar hur nettotillgången 
och nettoskulden beräknas.  

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Tillgångar   
Verkligt värde av planens tillgångar 2 280,5 2 174,5 1 830,9
Exklusive ej kvalificerade tillgångar -3,4  -  -
  2 277,1 2 174,5 1 830,9
Nettning -2 222,4 -2 125,3 -1 707,4
Tillgång i balansräkningen 54,7 49,2 123,5

Skulder   
Nuvärdet av förmånsbestämda utfästelser vid årets slut -4 153,9 -4 130,3 -3 544,9
Icke beaktat aktuariellt resultat 990,2 1 101,9 1 045,9
Icke beaktade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år 0,8 0,3 2,7
  -3 162,9 -3 028,1 -2 496,3
Nettning  2 222,4 2 125,3 1 707,4
Avsättning i balansräkningen -940,5 -902,8 -788,9

De mer väsentliga genomsnittliga aktuariella antaganden som använts på balansdagen innefattar:

Koncernen, %  2006 2005 2004

Diskonteringsräntan 5 5 5
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 6 4 7
Förväntad löneökningstakt 4 4 4
Förändringar av sjukvårdskostnader 9 10 10
Ändring av index för framtida ökningar av ersättningar 4 4 4

Förändringar av sjukvårdskostnaderna har en signifikant inverkan på kostnaderna och nivån på utfästelserna för förmånsbaserade utfästelser. Om sjukvårdskostnaderna 
förändras med en procent får det följande effekt på resultaträkningen räknat på förhållandena per utgången av året: 

    2006   2005
Koncernen, MSEK 1% ökning 1% minskning 1% ökning 1% minskning

Effekt på:    
Kostnader avseende tjänstgöring under    
innevarande år och räntekostnader -6,0 4,5 -6,1 4,6
Nuvärdet av förmånsbestämda utfästelser vid årets slut -66,1 54,7 -69,7 57,5
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Not 26.  Övriga avsättningar
          
Koncernen, MSEK       
     Nya   
     avsättningar   
     och ökning av  Outnyttjade  
   Omräknings-  befintliga Ianspråktagna belopp som 
2005 1.1 differens Förvärvat avsättningar belopp återförts 31.12

Reklamationer 346,9 26,2  - 245,6 -202,1 -46,2 370,4
Eftersläpande kostnader 89,2 4,0  - 28,7 -20,8 -11,4 89,7
Omstrukturering 190,8 1,1  - 163,6 -241,3 -15,8 98,4
Förlustorder 31,7 0,4  - 64,3 -11,2  - 85,2
Miljö 0,8 0,1  -  -  - -0,9  -
Stämningar 112,9 5,0  - 13,1 -0,2 -12,4 118,4
Övrigt 175,9 10,0  - 91,5 -80,0 -2,1 195,3
   948,2 46,8  - 606,8 -555,6 -88,8 957,4

2006              
Reklamationer 370,4 -18,6 7,9 526,4 -191,1 -33,9 661,1
Eftersläpande kostnader 89,7 -3,2  - 71,5 -25,3 -19,6 113,1
Omstrukturering 98,4 4,0 2,4 52,9 -56,7 -5,9 95,1
Förlustorder 85,2 -0,6  - 88,8 -53,3 -21,3 98,8
Stämningar 118,4 -0,8 3,4 50,4  - -46,4 125,0
Övrigt 195,3 -16,9 2,7 107,9 -72,1 -29,2 187,7
   957,4 -36,1 16,4 897,9 -398,5 -156,3 1 280,8

Outnyttjade belopp som återförts avser bland annat sålda bolag, ändrade klassificeringar och återföring av kalkylmässigt avsatta reserver.

Avsättningarna för omstrukturering påverkar ungefär 170 (165) anställda.

Not 27.  Skuldsättning

Koncernen, MSEK 2006 2005

Kreditinstitut 1 470,7 2 801,6
Riktad låneemission 755,4  -
Kapitaliserade finansiella leasar 24,8 29,4
Räntebärande pensionsskulder 2,1 2,9
Total låneskuld  2 253,0 2 833,9

Kassa, bank och kortfristiga placeringar -775,4 -821,2
Finansiell nettoskuld 1 477,6 2 012,7

Kassa, bank och kortfristiga placeringar inkluderar banktillgodohavanden och pla-
ceringar hos det börsnoterade dotterbolaget Alfa Laval (India) Ltd om MSEK 85,0 
(125,7). Bolaget är inte ett helägt dotterbolag till Alfa Laval koncernen. Det ägs till 
64,1 procent.

Lånen från kreditinstitut och obligationslånet fördelas på valutor enligt följande:

Koncernen     
MSEK, Valuta 2006 2005 2006 2005

CAD  - 10,9  -  -
DKK  -  - 7,2 7,9
EUR 68,8 82,1 840,5 1 273,8
INR  37,7 4,6 9,2 11,1
JPY  - 1,4  - 202,8
PLN 6,5 0,2  -  -
SEK 75,0  -  -  -
USD 7,3  - 1 142,2 1 206,2
Övrigt 24,5 0,6 7,2  -
Totalt 219,8 99,8 2 006,3 2 701,8
Varav förfallande efter fem år:     981,4 2 672,2

LångfristigtKortfristigt

Lån från kreditinstitut
Den 12 april 2005 ingick Alfa Laval ett nytt låneavtal med ett banksyndikat om 
MEUR 268 och MUSD 348, motsvarande MSEK 4 806,5. Kreditfaciliteten ersatte 
det tidigare syndikatlånet och har dessutom använts för inlösen av koncernens 
obligationslån. Den nya faciliteten ger större flexibilitet, längre löptid och lägre 
kostnader. Per den 31 december 2006 utnyttjades MSEK 1 065,6 av faciliteten. 
Faciliteten löper till april 2011 med ytterligare ett års option till april 2012. 
 Den genomsnittliga ränte- och valutabindningsperioden inklusive derivat upp-
gick till 13,3 (16,8) månader vid utgången av 2006. Räntan baseras på tillämplig 

IBOR plus ett tillägg som baseras på relationen mellan nettoskulden och EBITDA 
enligt följande beskrivning:
 

Nettoskulden/EBITDA Räntetillägg, %

2,50 - 2,75 0,40
2,00 - 2,50 0,325
<2,00 0,25

Tillägget är vid utgången av året 25 (25) (45) räntepunkter. Per utgången av 2006 
löpte lånen med räntor i intervallet 3,75 % - 5,66 % (0,32 % - 4,62 %) (0,49 % 
- 2,79 %). Den genomsnittliga räntan uppgick vid årsskiftet 2006 till 4,86 (3,36) 
(2,26) procent. 
 Till det syndikerade lånet är länkat tre finansiella villkor som måste vara upp-
fyllda under lånets löptid. Dessa villkor avser relationen mellan nettoskulden och 
EBITDA, räntetäckningsgraden och skuldsättningsgraden. Om villkoren inte är 
uppfyllda äger banksyndikatet rätt att säga upp lånen, förutsatt att villkorsbrottet 
inte är tillfälligt. Alfa Laval har uppfyllt villkoren med god marginal alltsedan lånen 
togs upp i april 2005. 
 I samband med förvärvet av Tranter ingick Alfa Laval ett bilateralt låneavtal med 
SHB om MEUR 25, motsvarande MSEK 226,0. Lånet förfaller i december 2013 
och löper med en fast ränta på 3,582 procent till november 2009.
 Per sista december 2006 är 44 (68) procent av lånen från kreditinstitut säkrade 
till fast ränta. 
 Transaktionskostnaderna vid upptagandet av lånen har kapitaliserats och 
periodiseras över lånens löptid. Vid utgången av året uppgick kapitalbeloppet till 
MSEK 18,2 (25,3). Årets periodiserade kostnad uppgår till MSEK -7,5 (-7,2) (-6,5). 

Riktad låneemission
Alfa Laval har gjort en riktad låneemission i USA. Erbjudandet blev övertecknat och 
stängdes på MUSD 110 med en löptid på 10 år och en ränta baserad på ameri-
kanska statsobligationer plus en marginal om 95 räntepunkter. Lånet lyftes den 27 
april 2006. I avvaktan på detta togs ett övergångslån om MUSD 100 från HSBC 
den 1 mars 2006 i samband med erläggandet av köpeskillingen för Tranter.
 Transaktionskostnaderna vid upptagandet av lånet har kapitaliserats och 
periodiseras över lånets löptid. Vid utgången av året uppgick kapitalbeloppet till 
MSEK 3,5 (-). Årets periodiserade kostnad uppgår till MSEK -0,2 (-) (-). 

Obligationslån
Alfa Laval löste in de utestående obligationerna den 15 november 2005 till en pre-
mie om 6,063 procent. Detta innebar en ytterligare räntekostnad under 2005 om 
MSEK 67,5 för premien och MSEK 21,0 för de utestående kapitaliserade transak-
tionskostnaderna, vilket summerar till MSEK 88,5. Dessa kostnader redovisades 
som finansiella jämförelsestörande poster inom räntekostnader, se not 6. 
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Årets kostnad för periodiseringen av kapitaliserade transaktionskostnader är 
MSEK - (-3,6) (-4,6).
 Före inlösen återköpte Alfa Laval obligationer till gällande marknadsvärde för 
ett totalt nominellt värde av MSEK - (-) (11,4). Skillnaden mellan det högre mark-
nadsvärdet och det nominella värdet uppgick till MSEK - (-) (1,8), vilket redovisas 
som en räntekostnad.

Not 28.  Övriga kortfristiga skulder
     
MSEK 2006 2005 2006 2005

Finansiell leasingskuld 24,8 29,4  -  -
Övriga ej räntebärande 
kortfristiga skulder 643,4 578,9  - 0,2
Totalt 668,2 608,3  - 0,2

Not 29.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen, MSEK 2006 2005
Upplupna sociala kostnader 201,9 181,9
Upplupna avgångsvederlag 181,1 168,8
Upplupna räntekostnader 16,0 25,5
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 470,2 602,7
Totalt 869,2 978,9
Varav med en återstående löptid överstigande ett år:  
 Upplupna sociala kostnader 27,5 29,3
 Upplupna avgångsvederlag 82,8 83,1
 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10,3 6,9
Totalt 120,6 119,3

Not 30.  Ställda panter och ansvarsförbindelser

Koncernen, MSEK 2006 2005

Ställda säkerheter  
 Övriga ställda panter 27,2 68,4
Totalt 27,2 68,4
Ansvarsförbindelser  
 Diskonterade växlar 78,3 104,2
 Fullgörandegarantier 910,1 676,1
 Övriga ansvarsförbindelser 1 499,1 837,2
Totalt 2 487,5 1 617,5

I syndikatlånet finns inga säkerheter eller begränsningar. Övriga ansvarsförbindel-
ser avser bland annat anbudsgarantier, betalningsgarantier till leverantörer, garan-
tier för av kunden innehållna belopp samt åtaganden för framtida leasingavgifter 
avseende leasade tillgångar.
 Ökningen i fullgörandegarantier och övriga ansvarsförbindelser beror all-
mänt på den ökade försäljningen, men särskilt på att antalet stora projekt har 
ökat kraftigt och att antalet order med långa leveranstider har ökat. De två 
senare faktorerna tenderar till att öka volymen utfärdade garantier. Den ökade 
försäljningen till länder som i högre grad kräver garantier har också bidragit till 
ökningen. Råvarubristen avseende titan har kraftigt ökat betalningsgarantierna till 
råvaruleverantörerna.

Not 31.  Transaktioner med närstående

Tetra Pak inom Tetra Laval gruppen är Alfa Lavals enskilt största kund med 
4,5 (4,8) (5,4) procent av nettoomsättningen. Tetra Pak ingick i juni 1999 ett 
inköpsavtal med Alfa Laval som reglerar distribution, forskning och utveckling, 

marknads- och försäljningsinformation och bruk av varumärken och immateriella 
rättigheter. Följande områden skall löpande överenskommas mellan företrädare 
för parterna: produkter som täcks av avtalet, priser och rabatter på dessa pro-
dukter, geografiska områden och produktområden där Tetra Pak är Alfa Lavals 
primära distributör, rätten för Tetra Pak att sätta sitt varumärke på Alfa Lavals 
produkter, försäljningsmål för Tetra Pak i angivna geografiska områden, produkter 
och teknologier som är föremål för gemensam forskning och utveckling och rätten 
till forskningsresultatet samt användandet av marknads- och försäljningsinforma-
tion. Avtalet tar sikte på de applikationer inom flytande livsmedel där Tetra Pak har 
en naturlig marknadsnärvaro genom leveranser av förpackningsutrustning och 
förpackningsmaterial. 
 Avtalet förlängdes med två år från 31 december 2005. Det löper med 12 
månaders uppsägningstid. De priser som Tetra Pak erhåller är inte lägre än de 
priser som Alfa Laval kunde ha fått från en jämförbar tredje part. Priserna sätts 
kalenderårsvis.

Alfa Laval köper fastighetsservice avseende fastigheten i Lund i Sverige från Tetra 
Pak Business Support AB för MSEK 3,1 (3,3) (3,3). Alfa Laval hyr ut lokaler till Tetra 
Pak och DeLaval i Ryssland och DeLaval i Tyskland för MSEK 11,5 (12,1) (12,5). 
Tetra Pak flyttade till andra lokaler och upphörde att vara hyresgäst i Tyskland 
under 2004.
 I Alfa Laval AB:s styrelse sitter två företrädare för Tetra Laval - Jörn Rausing 
och Finn Rausing.
 Alfa Laval koncernen har vid utgången av året följande balansposter mot bolag 
inom Tetra Laval gruppen (Tetra Pak och DeLaval).

Koncernen, MSEK 2006 2005

Tillgångar:  
Kundfordringar 31,2 34,3
Övriga fordringar 71,5 55,7
Skulder:  
Leverantörsskulder 3,1 17,2
Övriga skulder  0,1 2,4

Alfa Laval koncernen har haft följande transaktioner med bolag inom Tetra Laval 
gruppen (Tetra Pak och DeLaval).

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Resultaträkning:   
Nettoomsättning 894,6 788,6 805,8
Övriga rörelseintäkter 11,5 12,1 12,5
Övriga rörelsekostnader -3,1 -3,3 -3,3

Koncernen Moderbolaget

Not 32.  Pågående arbeten i anläggningsprojekt

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Resultatposter   
Intäktsförda uppdragsersättningar 562,0 554,5 636,8
Nedlagt arbete på pågående projekt    
Summan av uppdragsutgifter 
och redovisade vinster 
(med avdrag för redovisade förluster) 865,8 788,2 769,2
Tillgångar   
Av kunden innehållna belopp 55,8 57,4 34,4

Fordringar på kunder för pågående arbeten 19,3 148,8 112,1
Skulder   
Erhållna förskott 140,4 152,9 288,1

Skulder till kunder för pågående arbeten 31,4 0,0 0,0
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Not 33.  Leasing

Alfa Laval har ingått icke uppsägningsbara operationella leasingavtal huvudsakligen avseende lokaler och finansiella leasingavtal avseende maskiner och inventarier 
med avtalstider om 1- 20 år. Leasingavgiften avseende icke uppsägningsbara operationella hyresavtal avseende lokaler har uppgått till MSEK 297,2 (235,8) (232,4). 
Koncernen har under året ingått finansiella leasar med ett kapitaliserat värde om MSEK 0,4 (2,1). Därutöver har förvärv av verksamheter under året bidragit med ett kapi-
talvärde för finansiella leasar om MSEK 1,1 (23,0). Se not 17 för upplysning om kapitaliserat värde på finansiella leasar.

De framtida minimileaseavgifterna avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal, fördelat på förfallotidpunkter uppgår till:

Koncernen, MSEK  Operationella leasar
År  2006 2005 2004
2005 N/A N/A 65,5    
2006 N/A 84,5 51,5    
2007 144,0 61,5 37,0    
2008 129,0 50,1 25,6    
2009 109,7 27,5 7,7    
2010 91,7 16,5 N/A    
2011 76,5 N/A N/A    
Senare 114,2 70,0 26,5
Totalt 665,1 310,1 213,8

De framtida minimileaseavgifterna avseende finansiella leasingavtal och dessa nuvärden, fördelat på förfallotidpunkter uppgår till:

        
Koncernen, MSEK  Finansiella leasar   Nuvärdet av finansiella leasar
År  2006 2005 2004 2006 2005 2004
2005 N/A N/A 1,2 N/A N/A 1,2
2006 N/A 3,3 0,9 N/A 3,3 0,8
2007 3,9 2,6 0,9 3,8 2,5 0,8
2008 2,4 0,7 0,8 2,2 0,6 0,7
2009 1,5  - 0,4 1,4  - 0,3
2010 1,3  - N/A 1,2  - N/A
2011 1,4 N/A N/A 1,2 N/A N/A
Senare 14,0  -  - 9,8  -  -
Totalt 24,5 6,6 4,2 19,6 6,4 3,8
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Not 34.  Avstämning mot US GAAP

Koncernens resultaträkning        
MSEK Not 2006 2005 2004

Årets resultat enligt IFRS    
hänförligt till aktieägarna i moderbolaget  1 686,8 884,8 794,7
US GAAP justeringar:    
Företagsförvärv med stor andel främmande kapital (LBO) b 1,3 -4,1 15,9
Derivat och hedging c  - -154,6 37,4
Verktygskostnader d -4,7 0,2 -18,1
Kapitaliserade programvaror e  -  - -5,8
Försäljning med återförhyrning g 0,3 -3,0  -
Övrigt i -0,2 -0,3 -0,3
Uppskjutna skatter:    
Skatteeffekt av US GAAP justeringar j -2,7 43,3 -2,8
Summa justeringar  -6,0 -118,5 26,3

Årets resultat enligt US GAAP   1 680,8 766,3 821,0

Resultat per aktie (SEK)  15,05 6,86 7,35
Genomsnittligt antal aktier  111 671 993 111 671 993 111 671 993

Koncernens egna kapital      
MSEK Not 2006 2005 

Eget kapital enligt IFRS  6 830,8 5 811,4 
   
US GAAP justeringar:    
Goodwill och övriga immaterialrätter med oändlig ekonomisk livslängd a 348,2 393,3 
Företagsförvärv med stor andel främmande kapital (LBO) b 391,9 414,5 
Verktygskostnader d 69,5 74,1 
Minoritetsintressen f -118,2 -131,7 
Försäljning med återförhyrning g -2,7 -3,0
Förmånsbaserade utfästelser h -990,2  -
Övrigt i 3,9 4,2
Uppskjutna skatter   
Skatteeffekt på förmånsbaserade utfästelser h 316,9  -
Skatteeffekt av övriga US GAAP justeringar j -2,7 43,3 
Summa justeringar  16,6 794,7 
Eget kapital enligt US GAAP   6 847,4 6 606,1
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Förändringar i koncernens egna kapital 
enligt US GAAP

Koncernen, MSEK  

Enligt balansräkningen 31.12.2003 5 798,6

2004 
Utdelningar -446,7
Omräkningsdifferens -37,8
Årets resultat 2004 enligt US GAAP 821,0
Enligt balansräkningen 31.12.2004 6 135,1

2005 
Utdelningar -530,4
Omräkningsdifferens 235,1
Årets resultat 2005 enligt US GAAP 766,3
Enligt balansräkningen 31.12.2005 6 606,1

2006 
Förmånsbaserade utfästelser, netto efter skatt -673,3
Utdelningar -569,5
Omräkningsdifferens -196,7
Årets resultat 2006 enligt US GAAP 1 680,8
Enligt balansräkningen 31.12.2006 6 847,4
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Kommentarer till US GAAP avstämningen

a) Goodwill och övriga immaterial-
rätter
Goodwill och övriga immaterialrätter 
med oändlig ekonomisk livslängd
”Financial Accounting Standards 
Board” gav ut ”Statement of Financial 
Accounting Standards” 142, ”Goodwill 
and Other Intangible Assets” (FAS 142) 
i juli 2001. FAS 142 kräver att goodwill, 
inklusive tidigare existerande goodwill 
och immateriella rättigheter med oänd-
liga ekonomiska livslängder inte skall 
skrivas av, utan att nedskrivningsbehovet 
för dessa tillgångar skall bedömas årligen. 
Nedskrivningsbehovet för goodwill och 
immateriella rättigheter med oändliga 
ekonomiska livslängder bedöms inte 
längre enligt FAS 121, ”Accounting for 
the Impairment of Long-Lived Assets and 
for Long-Lived Assets to be Disposed Of”. 
Bolaget tillämpar reglerna i FAS 142 från 
den 1 januari 2002. 
 Vid tillämpningen av den nya rekom-
mendationen har goodwill om MSEK 
3 217,4 (beräknad enligt US GAAP per 
den 31 december 2001) upphört att 

skrivas av, utan testas istället för ned-
skrivningsbehov. Dessutom har imma-
teriella tillgångar om totalt cirka MSEK 
594 avseende anställda beräknade för US 
GAAP ändamål, liksom cirka MSEK 208 i 
motsvarande uppskjutna skatteskulder, 
klassificerats om till goodwill. 
 Med implementationen av IFRS 3 
Rörelseförvärv från den 1 januari 2004 
försvinner denna skillnad mellan IFRS 
och US GAAP. Skillnaden i eget kapital 
avseende tidigare år kvarstår dock.
 En beräkning av nedskrivningsbe-
hovet har genomförts per utgången av 
respektive år vilket utvisade att inget ned-
skrivningsbehov föreligger.

b) Företagsförvärv med stor andel 
främmande kapital (LBO)
I augusti 2000 förvärvades Alfa Laval 
Holding AB och dess dotterbolag (företrä-
daren) av ett nybildat bolag, vilket resul-
terade i en ändring av majoritetsägare. 
Innan transaktionen ägdes företrädaren 
till 100 procent av Tetra Laval BV, vilket 
ingår i Tetra Laval koncernen. I och med 

transaktionen ersattes företrädaren av det 
nybildade bolaget Alfa Laval AB, vilket 
ägdes till 36,8 procent av Tetra Laval BV, 
till 62,5 procent av Industri Kapital och 
till 0,7 procent av ledande befattnings-
havare. Enligt US GAAP, måste denna 
transaktion såsom beskriven i förvalt-
ningsberättelsen redovisas som ett före-
tagsförvärv med stor andel främmande 
kapital (LBO) i enlighet med ”Emerging 
Issues Task Force (EITF) Abstract 88-16”. 
Anledningen är att transaktionen genom-
fördes via en serie av transaktioner med 
stor andel främmande kapital genom 
skapandet av en nybildad enhet som för-
värvade 100 procent av företrädaren och 
resulterade i att den tidigare aktieägaren 
behöll en minoritetsandel i den nybil-
dade enheten. 
 Enligt US GAAP, består Alfa Laval AB:s
andel i nettotillgångarna i Alfa Laval 
Holding AB av 83,6 procent verkligt värde 
och 16,4 procent relaterat till Tetra Laval 
BV:s historiska anskaffningsvärde, beräk-
nat enligt nedan: 

Koncernen, MSEK  

Verkligt värde av Alfa Laval Holding den 23 augusti 2000 10 087,0
Tetra Laval BV:s historiska anskaffningsvärde för Alfa Laval Holding den 23 augusti 2000  5 592,0
63.2% andel i verkligt värde av Alfa Laval Holding för nya investerare i Alfa Laval AB 6 374,0
36.8% andel av Tetra Laval BV:s historiska anskaffningsvärde för Alfa Laval Holding för tidigare ägare som investerat i Alfa Laval AB 2 058,0
  8 432,0
Procentsats 83,6%

För US GAAP ändamål, räknades tillgång-
arna som förvärvades i transaktionen 
upp med 83,6 procent av skillnaden 
mellan bokfört värde och verkligt värde. 
Skillnaden mellan justeringarna till verk-
ligt värde och köpeskillingen har debite-
rats direkt mot eget kapital.
 I den svenska årsredovisningen redo-
visar Alfa Laval förvärvet av Alfa Laval 
Holding AB som ett förvärv mot kontant 
betalning om MSEK 8 214 plus trans-
aktionskostnader för en sammanlagd 
köpeskilling om MSEK 8 286 i utbyte mot 
100 procent av Alfa Laval Holding AB. 
Denna köpeskilling exkluderar värdet på 
de aktier i Alfa Laval AB som utgivits till 
Tetra Laval BV, eftersom detta ses som en 
transaktion mellan aktieägare som inte 
skall reflekteras i koncernredovisningen 
enligt svensk redovisningssed. För US 

GAAP ändamål måste Tetra Laval BV:
s ”carryover basis” i Alfa Laval Holding 
AB genom dess 36,8 procent andel i Alfa 
Laval AB vägas in i förvärvsanalysen. 
Följaktligen inkluderar förvärvspriset 
enligt US GAAP ett värde om MSEK 1 800 
på aktierna i Alfa Laval AB utgivna till 
Tetra Laval BV som en del av den sam-
manlagda ersättningen som betalats i 
utbyte mot 100 procent av Alfa Laval 
Holding AB. 
 Följden av att tillämpa principerna för 
företagsförvärv med stor andel främman-
de kapital (LBO) på transaktionen i enlig-
het med US GAAP är att uppvärderingen 
av tillgångarna till verkligt värde har 
begränsats till den nya majoritetsägarens 
andel i Alfa Laval AB. Utöver skillnaderna 
relaterade till redovisning av företagsför-
värv med stor andel främmande kapital, 

skiljer värdena på de förvärvade net-
totillgångarna sig för US GAAP ändamål 
eftersom vissa immaterialrätter såsom 
humankapital och kundrelationer måste 
värderas separat enligt US GAAP, medan 
sådant inte uppfyllde definitionen imma-
teriella tillgångar enligt svensk redovis-
ningssed utan redovisades istället såsom 
goodwill. I samband med implemente-
ringen av IFRS 1 valde Alfa Laval att inte 
räkna om alla tidigare förvärv, varför 
dessa skillnader kvarstår.
 Den kombinerade effekten av den 
MSEK 1 800 högre köpeskillingen för US 
GAAP ändamål och begränsningen av 
uppvärderingen till verkligt värde enligt 
EITF 88-16 innebär en nettoökning av 
eget kapital per förvärvsdatumet för US 
GAAP jämfört med svensk redovisnings-
sed. Detta beror på att ökningen av eget 
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kapital relaterad till den högre köpeskil-
lingen mer än uppväger minskningen av 
eget kapital relaterad till begränsningarna 
i EITF 88-16 vad gäller uppvärderingen 
till verkligt värde. 

c) Derivat och hedging
Med implementeringen av IAS 39 under 
2005 har alla större skillnader mellan 
IFRS och US GAAP undanröjts i alla delar 
som är relevanta för Alfa Laval. Alfa Laval 
har också implementerat dokumenta-
tionskraven för att kvalificera för säk-
ringsredovisning för derivat.
 Enligt tidigare svensk redovisnings-
sed redovisades orealiserade vinster och 
förluster på valutakontrakt och andra 
derivativa kontrakt för att hedga kända 
och förväntade transaktioner först när 
de förföll tillsammans med de underlig-
gande transaktionerna eller förväntade 
framtida kassaflödena.
 I januari 2001 trädde ”Financial 
Accounting Standards” 133, “Accounting 
for Derivative Instruments and Hedging 
Activities” (FAS 133) med tillägg av FAS 
137 och FAS 138, ikraft för koncernen. 
FAS 133 etablerade en ny modell för redo-
visning av derivat och säkringsaktiviteter 
och ersatte flera tidigare rekommendatio-
ner. Vid den initiala tillämpningen skall 
alla derivat redovisas i balansräkningen 
som antingen tillgångar eller skulder vär-
derade till verkligt värde. Dessutom skall 
alla säkringsförhållanden omvärderas 
och dokumenteras enligt reglerna i FAS 
133. 
 Enligt FAS 133 beror redovisningen 
av förändringar i verkligt värde (det vill 
säga vinster och förluster) på ett deri-
vativt finansiellt instrument på om det 
har öronmärkts och kvalificerar sig som 
en del av ett säkringsarrangemang och 
vidare på typen av säkringsarrangemang. 
Förändringar i verkligt värde på derivat 
som inte kvalificerar sig som hedgar redo-
visas över resultaträkningen.
 Som ett resultat av tillämpningen av 
FAS 133, redovisar koncernen alla deri-
vativa finansiella instrument, såsom rän-
teswapar och valutaterminer till verkligt 
värde i koncernredovisningen oberoende 
av ändamålet eller syftet med att inneha 
instrumentet. Vinster och förluster som 
redovisats för derivativa finansiella 

instrument efter implementeringen av 
FAS 133, redovisas i finansiella intäkter 
eller kostnader enligt US GAAP.  
 Koncernen har lån i olika valutor 
som enligt svensk redovisningssed anses 
utgöra en säkring av nettoinvesteringen i 
vissa utländska dotterbolag. Följaktligen 
har förändringen av värdet på lånen 
beroende på valutakursförändringar 
redovisats direkt mot eget kapital som en 
justering av omräkningsdifferensen mot 
den omräkningsdifferens som framkom-
mer vid konsolideringen av de utländska 
dotterbolagen. Vid tillämpningen av FAS 
133 för US GAAP ändamål under 2001, 
måste lånen som används för att hedga 
nettoinvesteringen i utländska dotter-
bolag uppfylla strikta krav när det gäller 
dokumentation och ändamålsenlighet 
för att redovisas som en del av omräk-
ningsdifferensen. Eftersom dylika krav 
inte kunde uppfyllas, redovisades föränd-
ringen av värdet på lånen beroende på 
valutakursförändringar i resultaträkning-
en för US GAAP ändamål fram till och 
med 2004. Med implementationen av IAS 
39 under 2005 är dokumentationskraven 
likvärdiga. 
 Resultatsiffrorna för 2005 gäl-
lande derivat avsåg bara vändning av 
fjol årsbalanser.

d) Verktygskostnader
Koncernen kostnadsför som regel ersätt-
ningsverktyg. Enligt US GAAP, skall större 
verktygskostnader aktiveras och skrivas 
av linjärt över deras bedömda ekonomis-
ka livslängd om 3 år.

e) Kapitaliserade programvaror
Enligt tidigare svensk redovisningssed 
kostnadsfördes utgiften för att utveckla 
programvaror för internt bruk löpande. 
”The Accounting Standards Executive 
Committee” har gett ut ”Statement of 
Position (”SOP”) 98-1, Accounting for the 
Costs of Computer Software Developed 
or Obtained for Internal Use”. För US 
GAAP ändamål har koncernen tillämpat 
SOP 98-1 från och med den 1 januari 
1995 och har därvid aktiverat direkta 
utvecklingskostnader för programvaror 
för internt bruk. Avskrivning av dessa 
tillgångar sker linjärt över deras bedömda 
ekonomiska livslängd om 3 år.

Avstämningsposterna mot US GAAP kan sammanfattas enligt följande:

Koncernen, MSEK 2006 2005 2004

Säkringsredovisning av nettotillgångar i utländska dotterbolag enligt svensk GAAP som inte 
kvalificerar till säkringsredovisning enligt FAS 133  -  - -19,1
Förändring av marknadsvärdet på valutaterminer som inte redovisats enligt svensk GAAP  - -154,6 56,5

Totalt  - -154,6 37,4

f) Minoritetsintressen
I US GAAP redovisas inte minoritetsin-
tressen som en del av eget kapital. Detta 
innebär att en motsvarande justering görs 
för att nå eget kapital enligt US GAAP.

g) Försäljning med återförhyrning 
(Sale and lease back)
I december 2005 avyttrades fastighe-
ten i Richmond i USA för MSEK 95,6 
med en realiserad vinst om MSEK 3,3. 
Försäljningen var en försäljning med 
återförhyrning med en 10 årig hyrespe-
riod med en uppsägningmöjlighet efter 
7 år. US GAAP tillåter inte redovisning av 
en försäljning av en fastighet om säljaren 
sitter kvar med några framtida åtagan-
den. Att stanna kvar som hyresgäst är ett 
sådant åtagande. I sådana fall måste den 
realiserade vinsten periodiseras över res-
terande hyresperiod. 

h) Förmånsbestämda utfästelser
IFRS regelverk IAS 19 Ersättningar till 
anställda och US GAAPs regelverk FAS 87 
“Employers’ Accounting for Pensions”, 
FAS 106 “Employers’ Accounting for 
Postretirement Benefits Other than 
Pensions” och FAS 158 “Employers’ 
Accounting for Defined Benefits Pension 
and Other Postretirement Plans” är lika-
dana i många avseenden, men Alfa Laval 
påverkas av följande skillnader.
 Fram till och med 2005 fanns följande 
skillnad. Om den ackumulerade förmåns-
utfästelsen översteg summan av det verk-
liga värdet av förvaltningstillgångarna 
och icke beaktade kostnader avseende 
tjänstgöring under tidigare år skall en 
minsta tilläggsskuld redovisas enligt US 
GAAP. Detta belopp motsvarade de icke 
beaktade aktuariella förlusterna. IAS 19 
har ingen motsvarande regel. Den minsta 
tilläggsskulden redovisades som en jus-
tering netto efter skatt av totalt resultat 
enligt FAS 130. Justeringen har gjorts för 
första gången under 2005 och tidigare 
år har omräknats motsvarande. FAS 158 
utgavs i september 2006 och kräver att 
finansieringen av förmånsbestämda pla-
ner redovisas i balansräkningen. Detta 
innebär att de icke beaktade aktuariella 
förlusterna måste redovisas mot eget 
kapital enligt US GAAP. Det blir ingen 
skillnad i resultaträkningen.
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i) Övrigt
Enligt tidigare svensk redovisningssed 
redovisas vissa fastigheter till uppskrivna 
belopp. Uppskrivningsbeloppen skrivs av 
över tillgångens bedömda ekonomiska 
livslängd. Uppskrivning av tillgångar 
är inte tillåtet enligt US GAAP. Vid för-
värvet den 24 augusti 2000, justerades 
tillgångarna till deras verkliga värde, vil-
ket eliminerade effekten av tidigare upp-
skrivningar. För US GAAP ändamål har 
anläggningstillgångar som skrivits upp 
efter förvärvet omvärderats till historiska 
anskaffningsvärden baserat på förvärvs-
justeringarna, netto efter motsvarande 
justeringar för ackumulerade avskriv-
ningar. Justeringar av årets avskrivnings-
kostnad har också gjorts.
 Enligt tidigare svensk redovisningssed 
kapitaliseras forsknings- och utvecklings-
kostnader som finansieras av NUTEK som 
en immateriell tillgång. Enligt US GAAP 
kostnadsförs forsknings- och utvecklings-
kostnader löpande.
 Enligt tidigare svensk redovisningssed 
behövde inte finansieringskostnader i 
samband med långfristiga anläggnings-
kontrakt aktiveras. Enligt US GAAP måste 
finansieringskostnaden vid långfristiga 
anläggningskontrakt kapitaliseras och 
ingå i anskaffningsvärdet för tillgången.
 Enligt IFRS klassificeras kortfristiga lån 
som fortlöpande omsätts som långfris-
tiga. För US GAAP ändamål klassificeras 
de som kortfristiga. 
 Enligt IFRS är klyvningsmetoden en 
acceptabel konsolideringsmetod för 
samriskföretag. Enligt US GAAP måste 
samriskföretag redovisas enligt kapitalan-
delsmetoden. Denna redovisningsskill-
nad resulterar inte i någon justering av 

eget kapital eller årets vinst. Resultatet av 
att använda klyvningsmetoden har ingen 
materiell påverkan på någon enskild rad i 
resultaträkningen eller balansräkningen.
 Per den 31 december 2006 har koncer-
nen sålt fordringar med regressrätt om 
totalt MSEK 78,3 (104,2). Dessa visas som 
diskonterade växlar i noten om ansvars-
förbindelser. Enligt US GAAP förhindrar 
regressrätten att transaktionen redovisas 
som en försäljning. Följaktligen, skall 
fordringarna vara kvar i balansräkningen 
och den mottagna betalningen redovisas 
som ett lån. Förlusten vid försäljningen 
var inte materiell och denna transaktion 
har inte någon materiell påverkan på det 
egna kapitalet enligt US GAAP.
 Under 2000 utgav Alfa Laval AB optio-
ner till företagsledningen att köpa aktier 
i Alfa Laval AB. Företagsledningen beta-
lade marknadsvärdet kontant för optio-
nerna baserat på en marknadsvärdering 
enligt Black-Scholes modell för prissätt-
ning av optioner. Koncernen har valt att 
använda marknadsvärdemetoden enligt 
”Statement of Financial Accounting 
Standards” nummer 123 “Accounting for 
Stock-Based Compensation” (“FAS 123”), 
vilken kräver att det verkliga värdet på 
utfästelser om aktierelaterade ersätt-
ningar skall redovisas under giltighetspe-
rioden på utfästelserna. Enligt villkoren i 
optionsavtalen, skulle företagsledningen 
betala det marknadsvärde som fastställ-
des för optionerna och i konsekvens 
därmed blev det ingen förmånskostnad 
avseende optionerna enligt varken 
svensk redovisningssed eller US GAAP. 
 I augusti 2001 gav ”Financial 
Accounting Standards Board” i USA ut 
FAS 144 ”Accounting for the Impairment 

or Disposal of Long Lived Assets”. Denna 
rekommendation ersätter FAS 121 och 
delar av ”Accounting Principles Board 
Opinion 30” gällande redovisning av 
nedskrivning eller avyttring av anlägg-
ningstillgångar. Rekommendationen 
kräver att anläggningstillgångar som 
skall avyttras skall värderas till det lägsta 
av bokfört värde och verkligt värde med 
avdrag för avyttringskostnader och ger ny 
vägledning avseende presentationen av 
tillgångar som skall avyttras. Inom Alfa 
Laval avser dessa tillgångar fastigheter. 
Alfa Laval har beslutat att sälja fastig-
heter i Belgien, Brasilien, Finland och 
Frankrike.  Med undantag av fastigheten 
i Tuusula i Finland använder Alfa Laval 
emellertid alla dessa fastigheter i sin 
verksamhet. Ett aktivt försäljningsarbete 
bedrivs avseende den finska fastigheten 
och den förväntas kunna säljas inom det 
närmaste året. Detta innebär att endast 
denna fastighet har omklassificerats till 
omsättningstillgång för försäljning.
 En redovisning enligt FAS 144 innebär 
ingen skillnad mot IFRS. Däremot kräver 
US GAAP en redovisning av de tillgångar 
som skall säljas enligt tabellen nedan:

j) Uppskjutna skatter
Från och med den 1 januari 2000 tilläm-
par koncernen IAS 12 med inriktningen 
att uppfylla kraven enligt såväl IAS som 
US GAAP. Följaktligen har koncernen till-
lämpat balansräkningsmetoden och har 
redovisat uppskjutna skatter enligt både 
IAS 12 och FAS 109.

Kassaflödesinformation
Definitionerna av kassaflöde skiljer mel-
lan IFRS och US GAAP. Kassaflöde enligt 

Tillgångar som skall säljas:

Koncernen, MSEK  2006   2005 

  Bokfört värde  Marknadsvärde Bokfört värde  Marknadsvärde
Fastigheter för avyttring 25,5 151,8 36,4 123,7

Komponenterna i resultatet före skatt enligt US GAAP är: 

Koncernen, MSEK  2006 2005 2004

Svensk 982,7 223,6 593,3
Utländsk 1 352,6 681,0 653,7
Totalt  2 335,3 904,6 1 247,0

Skattekostnaden enligt US GAAP är sammansatt av följande:

Koncernen, MSEK  2006 2005 2004

Aktuell    
 Svensk -227,8 -69,3 -82,4
 Utländsk -637,4 -305,4 -335,0
Uppskjuten    
 Svensk -45,8 41,2 -84,1
 Utländsk 256,5 195,2 75,5
Totalt  -654,5 -138,3 -426,0
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IFRS visar ökningar eller minskningar 
av ”kassan”, vilken utgörs av kontanta 
medel och banktillgodohavanden. 
Enligt US GAAP är kassaflöde ökningar 
eller minskningar i ”kassa och liknande 
tillgångar”, vilket inkluderar kortfris-
tiga mycket likvida placeringar med 
kvarvarande löptider om mindre än 90 
dagar när de förvärvades och exkluderar 
checkräkningskrediter.
 Där är också vissa skillnader i klassifi-
ceringen av poster i kassaflödesanalysen 
mellan IFRS och US GAAP. Både IFRS och 
US GAAP skiljer mellan kassaflöde från 
rörelseverksamheten, investeringsverk-
samheten och finansieringsverksamhe-
ten, men vissa poster är inkluderade i 
andra kategorier enligt IFRS jämfört med 
US GAAP.
 Kassaflöde från räntebetalningar och 
avkastning på placeringar skulle, bortsett 
från betald men aktiverad ränta, ingå 
i kassaflöde från rörelseverksamheten 
enligt US GAAP. Vidare skulle föränd-
ringar i tillgångar och skulder på grund av 
valutakursvinster eller -förluster inklude-
ras i kassaflöde från rörelseverksamheten 
enligt US GAAP. 

Totalt resultat enligt FAS 130
FAS 130 ”Reporting Comprehensive 
Income” etablerar en standard för att rap-
portera ett totalt resultatbegrepp. Totalt 
resultat enligt FAS 130 definieras som 

alla förändringar i eget kapital (nettotill-
gångar) under varje redovisningsperiod 
från andra än ägarna. På en US GAAP 
basis, är de enda komponenterna i totalt 
resultat enligt FAS 130, som inte ingår i 
årets resultat, den minsta tilläggsskulden 
för icke beaktade aktuariella förluster och 
omräkningsdifferensen i eget kapital. 
Det finns en skatteeffekt kopplat till den 
första posten, men inte till den senare. 
Redovisning av detta totala resultatbe-
grepp krävs inte enligt IFRS. 

Nya redovisningsrekommendationer
Financial Accounting Standards Board 
(FASB) har utgivit följande nya redovis-
nings-rekommendationer som träder i 
kraft efter den 1 januari 2007.
 FASB Interpretation No. 48 (FIN 48), 
”Accounting for Uncertainty in Income 
Taxes”, skapar en enhetlig modell för 
att hantera osäkerhet i skattepositioner 
och föreskriver en minsta tröskel för 
redovisningen av skattepositioner. FIN 
48 ger också vägledning för borttagande 
från balansräkningen, värdering, klas-
sificering, ränta och viten, redovisning 
i delårsperioder, upplysningar och över-
gångsregler. FIN 48 gäller för redovis-
ningsår som börjar efter den 15 december 
2006. Bolaget kommer att undersöka 
konsekvenserna av FIN 48 och upplysa 
om möjliga skillnader mot IFRS under 
2007.

FASB No. 157 ”Fair Value Measurements” 
skapar ett regelverk för värdering till 
verkligt värde i allmänt accepterade redo-
visningsprinciper, klargör definitionen av 
verkligt värde inom det regelverket och 
utökar upplysningarna om användandet 
av värderingar till verkligt värde. FAS 157 
gäller för redovisningsår som börjar efter 
den 15 november 2007. Bolaget skall 
utvärdera effekterna av tillämpningen av 
FAS 157 under 2007.
 FASB No. 158 ”Employers’ Accounting 
for Defined Benefits Pension and Other 
Postretirement Plans”, ett tillägg till FAS 
87, 88, 106 och 132 (R) utgavs i septem-
ber 2006 och kräver att arbetsgivarbola-
gen i förmånsbaserade pensionsplaner 
och andra planer för ersättningar efter 
avslutad anställning att redovisa finansie-
ringen av dessa planer i balansräkningen, 
beräkna det verkliga värdet av förvalt-
ningstillgångarna och utfästelserna vid 
utgången av redovisningsåret och ge 
ytterligare upplysningar. Alfa Laval har 
i redovisningen enligt IAS 19 tillämpat 
korridormetoden. Detta kommer att 
utgöra en skillnad mot US GAAP redo-
visning enligt FASB 158.  Effekten av att 
införa denna rekommendation per den 
31 december 2006 förklaras under sektion 
h ovan.

Totalt resultat enligt US GAAP uppgår till: 
 

Koncernen, MSEK Not 2006 2005 2004

Enligt US GAAP:    
 Årets resultat  1 680,8 766,3 821,0
 Förmånsbaserade utfästelser h 76,0 -48,5 -49,9
 Omräkningsdifferenser  -196,7 235,1 -37,8
Totalt resultat   1 560,1 952,9 733,3

Ackumulerat totalt resultat enligt US GAAP uppgår till:

Koncernen, MSEK Not 2006 2005 2004

Enligt US GAAP:    
 Ackumulerat årets resultat  4 177,9 2 497,1 1 730,8
 Förmånsbaserade utfästelser h -673,3 -749,3 -700,8
 Omräkningsdifferenser  -582,9 -386,2 -621,3
Ackumulerat totalt resultat    2 921,7 1 361,6 408,7
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Förslag till vinstdisposition

Det fria egna kapitalet i Alfa Laval AB (publ) uppgår till SEK:  
Fria fonder 1 259 253 798
Erhållet koncernbidrag, netto efter skatt 736 243 803
Nettoresultat 2006 1 811 419 374
  3 806 916 975

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 6,25 (5,10) per aktie motsvarande totalt SEK 697 949 956 
(569 527 164) och att resterande vinstmedel om SEK 3 108 967 019 (1 259 253 798) balanseras 
i ny räkning.

Rättvisande bild
Styrelsen och verkställande direktören bekräftar härmed att, såvitt vi vet, denna årsredovis-
ning ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat, innebärande att 
den är i överensstämmelse med International Financial Reporting Standards för publika bolag, 
att den tillhandahållna informationen överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 
ingenting av vikt har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen som 
skapats av denna årsredovisning.

Lund, den 1 mars 2007

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 1 mars 2007.

Anders Narvinger
Ordförande

Per Olov Jakobsson

Jan Nilsson

Jörn Rausing

Gunilla Berg

Arne Kastö

Susanna Holmqvist Norrby

Waldemar Schmidt

Björn Hägglund

Ulla Litzén

Finn Rausing

Lars Renström
Verkställande direktör

Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor

Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncern-
redovisningen och bokföringen samt sty-
relsens och verkställande direktörens för-
valtning i Alfa Laval AB (publ) för år 2006. 
Bolagets årsredovisning och koncernre-
dovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 38-98. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen samt för att internatio-
nella redovisningsstandarder IFRS sådana 
de antagits av EU och årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av koncernre-
dovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss 
om årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och förvaltningen på grundval av 
vår revision.
 Revisionen har utförts i enlighet med 
god revisionssed i Sverige. Det innebär att 
vi planerat och genomfört revisionen för 
att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen och 

Till årsstämman i Alfa Laval AB (publ). Org.nr 556587-8054

Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor

koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision inne-
fattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens och verkställande direktö-
rens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som sty-
relsen och verkställande direktören gjort 
när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för vårt uttalande om ansvars-
frihet har vi granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, års-
redovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan.
 Årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning i enlighet med god redovis-
ningssed i Sverige. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med interna-
tionella redovisningsstandarder IFRS 
sådana de antagits av EU och årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild 
av koncernens resultat och ställning. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.
 Vi tillstyrker att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen, 
disponerar  vinsten  i moderbolaget enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Lund den 1 mars, 2007

Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor
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Vi tämjer havens rovdjur
Den svartrandiga musslan.
Denna fi ngernagelstora mollusk är hur oskyldig som helst när den befi nner sig i sina naturliga vatten. Men den blir ett aggressivt rovdjur om den får fotfäste i andra marina miljöer. 
Denna inplantering kan ske via ballastvattnet i fartyg. När vattnet släpps ut, släpper man också ut mikroorganismer av musslan och andra farliga arter i helt nya vatten. Där kan 
de växa till sig och efterhand ta död på det lokala ekosystem. Alfa Laval har tagit fram ett nytt innovativt koncept – Pure - Ballast – som eliminerar detta växande problem. Det är 
ett helautomatiskt system som tar bort farliga organismer i ballastvattnet med hjälp av avancerad oxidationsteknologi. Utan inblandning av kemikalier. Uppfyller med råge de nya 
marina miljökrav som kommer att träda i kraft år 2009. Det är en ekologisk lösning som kommer att ge eko.

Bolagsstyrningsrapport 2006
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Bolagsstyrningsrapport 2006

Robusta kontrollsystem grunden för hur Alfa Laval styrs
Detta är tredje året som Alfa Laval mer i detalj presenterar 
hur bolaget styrs. Det är ett sätt att visa att bolaget uppfyl-
ler de krav på god ledning och styrning som förväntas. 
Genom denna bolagsstyrningsrapport ökar transparensen 
och det blir lättare för aktieägare och andra intressenter att 
bedöma hur företagets styrelse och högsta ledning tagit 
det ansvar som förtroendet från ägarna innebär. Det är 
också ett bra sätt att visa att Alfa Laval har en hög kvalitet 
i arbetet kring bland annat valberedning, årsstämma och 
styrelsearbete. Rapporten visar att det finns robusta kon-
trollsystem för aktieägarnas inflytande över bolaget och 
bolagets styrelse samt hur styrelsen i sin tur styr bolagets 
högsta ledning. 
   Alfa Laval har under året ytterligare arbetat för att säker-
ställa god etik i organisationen. Styrelsen har enligt den 
svenska koden för bolagsstyrning att se till att erforderliga 

Bolagsstyrning i Alfa Laval

Bilden visar på ett övergripande sätt bolagsstyrningen i Alfa Laval. Årsstäm-
man är det högsta beslutande organet och tillsätter årligen bland annat leda-
möterna i styrelsen och dess ordförande på förslag av valberedningen. Sty-
relsens ansvar regleras i den svenska aktiebolagslagen, i den svenska koden 
för bolagsstyrning och i styrelsens arbetsordning. Styrelsen har ansvaret för 
företagets långsiktiga mål och strategi. Den verkställande direktören styr den 
operativa verksamheten i bolaget och har som stöd en ledningsgrupp och 
divisionsledning till vilka ansvar och befogenheter delegeras. Som stöd för en 
god styrning av organisationen fi nns ett antal affärsprinciper och grundläg-
gande värden som Alfa Laval tagit fram och implementerat i organisationen. 
Det är ett sätt att se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets 
uppträdande, något som den svenska koden för bolagsstyrning ålägger 
styrelsen. Alfa Lavals affärsprinciper och värden fi nns beskrivna på Alfa Lavals 
hemsida, www.alfalaval.com.
 Bolagets externa revisorer granskar bolaget, vilket bland annat innefattar 
årsredovisningen. De gör dessutom ett utlåtande om styrelsens ansvarsfrihet. 
Den interna revisionen omfattar granskning av ett brett spektrum rutiner och 
frågeställningar. Bolagsstyrningsrapporten beskriver i enlighet med ”Svensk 
kod för bolagsstyrning” på ett detaljerat sätt hur dessa olika enheter för 
bolagsstyrning i Alfa Laval agerar och interagerar. 

Aktieägare via årsstämman

Valberedning
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etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande. Den 
har tagit detta ansvar genom att bland annat se till att 
bolagets affärsprinciper utvecklas vidare och formulerat 
vilka övergripande värden som Alfa Laval står för. Målet 
är att dessa principer och värden ska genomsyra hela Alfa 
Lavals organisation, inverka positivt på relationerna med 
de viktigaste intressenterna och bidra till att ytterligare 
stärka förtroendet för Alfa Laval. 
 Denna bolagsstyrningsrapport bygger på ”Svensk kod 
för bolagsstyrning”, som bland annat inkluderar att till års-
redovisningen foga en bolagsstyrningsrapport. 

Lund i mars 2007 
Anders Narvinger 
Styrelsens ordförande
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Bolagsordning
Enligt Alfa Lavals bolagsordning är bola-
gets firma Alfa Laval AB. Bolagets sty-
relse skall ha sitt säte i Lunds kommun i 
Sverige. Bolagets aktiekapital skall uppgå 
till lägst 745 000 000 kronor och högst       
2 980 000 000 kronor. Aktiens kvotvärde 
skall vara tio kronor. Räkenskapsår är 
kalenderår. 
 Föremålet för bolagets verksamhet är 
att direkt eller genom dotter- och samrisk-
företag i Sverige och utomlands bedriva 
utveckling, tillverkning och försäljning av 
utrustning och anläggningar, företrädesvis 
inom områdena separering, värmeöverfö-
ring och flödesteknik, att förvalta fast och 
lös egendom samt annan därmed förenlig 
verksamhet. 
 Alfa Lavals styrelse skall bestå av lägst 
fyra och högst tio ledamöter med högst 
fyra suppleanter. Antalet revisorer skall 
vara lägst en eller högst två med högst två 
suppleanter. Revisorer utses i förekom-
mande fall på ordinarie årsstämma och för 
tiden intill slutet av den ordinarie årsstäm-
ma som hålls under det fjärde räkenskaps-
året efter revisorsvalet. Till revisor och 
i förekommande fall revisorssuppleant 
utses auktoriserad revisor eller registrerat 
revisionsbolag.
 Bolagsordningen innehåller utöver 
detta också bestämmelser om rutiner för 
årsstämmor. Bolagsordningen finns i sin 
helhet på Alfa Lavals hemsida, 
www.alfalaval.com. Alfa Lavals nu gäl-
lande bolagsordning antogs vid ordinarie 
årsstämma den 27 april 2006. Det är en 
uppdatering av den bolagsordning som 
togs den 8 april 2002, särskilt vad gäller 
skrivelserna om aktiekapital och rutiner 
för årsstämma. Detta skedde som en följd 
av ändringar i aktiebolagslagen per den 
1 januari 2006. 

Årsstämma
Årsstämman är Alfa Laval-koncernens 
högsta beslutande organ. Enligt Alfa 
Lavals bolagsordning skall stämman hål-
las inom sex månader från räkenskaps-
årets utgång och förläggas till Lund eller 
Stockholm. Normalt hålls årsstämma i 
månadsskiftet april – maj i Lund.
 Årsstämma för räkenskapsår 2005 
avhölls den 27 april 2006 i Lund. Till stäm-
mans ordförande valdes advokat Bertil 
Villard. Efter verkställande direktörens 
redogörelse informerade styrelsens ord-
förande Anders Narvinger om styrelsens 
respektive ersättningsutskottets arbete. 
Finn Rausing, ordförande för styrelsens 
revisionsutskott, redogjorde för arbetet i 
revisionsutskottet. Samtliga personer som 

var nominerade till Alfa Lavals styrelse, 
förutom Ulla Litzén, var närvarande vid 
stämman. Bolagets revisorer var represen-
terade genom Ingvar Ganestam. 

Beslut vid ordinarie årsstämma 2006
De viktigaste besluten vid den ordinarie 
årsstämman 2006 var:

• Stämman fastställde resultat- och balans-
räkning, beslöt att disponera bolagets 
vinst enligt styrelsens förslag att lämna 
vinstutdelning för 2005 med 5,10 kronor 
per aktie, samt att ge ansvarsfrihet för 
styrelsen och verkställande direktören. 

• Stämman beslöt i enlighet med valbe-
redningens förslag att antalet styrelse-
ledamöter skall vara åtta och att inga 
suppleanter utses. Vid ordinarie bolags-
stämma 2004 utsågs två revisorer jämte 
två suppleanter vars uppdrag sträcker sig 
fram till det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet, det vill säga till och med 
årsstämman 2008.

• Stämman godtog valberedningens för-
slag att arvodet till styrelsen skall vara 
2 825 000 kronor.

• Stämman fastställde att arvode till revi-
sorerna skall utgå enligt räkning. 

• Omval av ledamöter skedde i enlig-
het med valberedningens förslag av 
Anders Narvinger, Gunilla Berg, Björn 
Hägglund, Finn Rausing, Jörn Rausing, 
Lars Renström och Waldemar Schmidt. 
Nyval av ledamöter skedde enligt valbe-
redningens förslag av Ulla Litzén, som 
ersatte Lena Olving, som avböjt omval. 
Stämman beslutade att välja Anders 
Narvinger till styrelsens ordförande.

• Stämman beslöt att ändra bolagsord-
ningen i enlighet med styrelsens förslag. 
Beslutet fattades enhälligt. 

• Stämman beslöt om principer för ersätt-
ning till och andra anställningsvillkor 
för bolagsledningen.

• Stämman beslöt om kriterier för att utse 
valberedningens ordförande och leda-
möter. Det skall finnas en valberedning 
för beredande och framläggande av 
förslag till ordinarie årsstämma avse-
ende val av ordförande vid årsstämman, 
styrelsens ordförande, styrelseledamöter 
och i förekommande fall revisor, samt 
styrelse- och revisorsarvode. 

Extra bolagsstämma 
Extra bolagsstämma hålls om styrelsen 
anser att det finns skäl för det. Under 2006 
hölls ingen extra bolagsstämma.

Valberedning
Valberedningen skall bestå av högst fem 
ledamöter vilka skall vara representanter 
för de fem största aktieägarna vid tredje 
kvartalets utgång. Majoriteten av val-
beredningens ledamöter skall inte vara 
styrelseledamöter. Styrelsens ordförande 
skall vid tredje kvartalets utgång kon-
takta de fem största aktieägarna i bolaget. 
Dessa äger sedan rätt att utse en ledamot 
vardera till valberedningen. Därutöver 
kan valberedningen besluta att styrelsens 
ordförande och annan styrelseledamot 
skall ingå i valberedningen. Om någon 
av de fem aktieägarna avstår från sin rätt 
att utse ledamot, behöver inte fler än de 
åtta största aktieägarna tillfrågas om detta 
krävs för att valberedningen skall bestå 
av minst tre ledamöter. Valberedningens 
ordförande skall vara en ägarrepresentant 
som samtidigt kan vara styrelseledamot. 
Styrelsens ordförande skall inte vara valbe-
redningens ordförande. Enskilda aktieäga-
re kan lämna förslag på styrelseledamöter 
till valberedningen för vidare utvärdering 
inom ramen för dess arbete. 
 Information om valberedningens sam-
mansättning skall offentliggöras i bolagets 
delårsrapport avseende tredje kvartalet 
samt på bolagets hemsida senast sex 
månader före ordinarie årsstämma.
 Valberedningen har enligt stämmobe-
slut rätt att belasta bolaget med kostnader 
för rekryteringskonsulter om det bedöms 
nödvändigt för att få ett lämpligt urval av 
kandidater till styrelsen.
 Valberedningen skall redogöra för sitt 
arbete vid årsstämman.

Valberedning för årsstämman 2007
I enlighet med beslut vid Alfa Laval AB:s
årsstämma den 27 april 2006 har de fem 
största ägarna i Alfa Laval utsett följande 
ledamöter till valberedningen inför den 
ordinarie årsstämman 2007: Jörn Rausing, 
Tetra Laval, Lars-Åke Bokenberger, AMF -
 Pension, Jan Andersson, Swedbank Robur 
Fonder, Björn Franzon, Fjärde AP-Fonden 
samt Kjell Norling, Handelsbanken. 
Valberedningens ordförande är Jörn 
Rausing. Valbered ningen har valt styrel-
sens ordförande Anders Narvinger som 
ledamot i valberedningen och till dess 
sekreterare. Enskilda aktieägare kan till 
samtliga ledamöter av valberedningen 
framlägga förslag på styrelseledamöter. För 
kontaktuppgifter till dessa se Alfa Lavals 
hemsida. 

läs mer på www.alfalaval.com
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Nomineringsprocess
Valberedningen sammanträder så många 
gånger det är nödvändigt för att enas om 
förslag till årsstämman. Inför stämman 
2007 sammanträdde valberedningen tre 
gånger. Som underlag för arbetet togs 
hänsyn till information om bolagets 
verksamhet, ekonomiska och strategiska 
utveckling, styrelsens arbete under verk-
samhetsåret, samt arbetet i styrelsens 
ersättningsutskott. Utvärderingen av 
styrelsens arbete som genomförs enligt 
”Svensk kod för bolagsstyrning” utför-
des och presenterades av extern konsult. 
Styrelsens ordförande redovisade övriga 
förhållanden avseende styrelsens arbete, 
behov av särskild kompetens med mera 
som kan vara av betydelse för nomine-
ringsarbetet. 
 Valberedningen söker kandidater 
genom rekommendationer, rekryterings-
konsulter och nomineringsförslag från 
aktieägare. Det förslag som framläggs till 
årsstämman har tagits fram utifrån ovan 
angivna ramar för valberedningens arbete.

Styrelsen och dess arbete
Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter 
utsedda av årsstämman och inga supple-
anter. Ledamöterna väljs årligen för tiden 
intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. 
Fyra ledamöter och fyra suppleanter 
utses av de anställda. Till styrelsens sam-
manträden inbjuds tjänstemän i bolaget 
som föredragande och experter. Bolagets 
verkställande direktör och ekonomidi-
rektör deltar vid samtliga möten. Alfa 
Lavals chefsjurist är styrelsens sekreterare. 
Styrelsens arbete regleras i en årligen 
uppdaterad arbetsordning som faststäl-
ler styrelsens inbördes arbetsfördelning 
och mötesagenda. Det finns en särskild 
instruktion för verkställande direktören, 
som bland annat beskriver vilken ekono-
misk rapportering som skall ske till sty-
relsen för att denna löpande skall kunna 
bedöma den ekonomiska situationen. 
För ytterligare information om styrelsens 
medlemmar, se sidorna 108-109.

Styrelsens ansvar
Enligt den svenska aktiebolagslagen och 
styrelsens arbetsordning ansvarar styrel-
sen för att upprätta och utvärdera Alfa 
Lavals övergripande, långsiktiga strategier 
och mål, fastställa budget och affärsplaner, 
granska och godkänna bokslut, anta vik-
tiga riktlinjer, fatta beslut i frågor rörande 
förvärv och avyttringar av verksamheter 
samt besluta om större investeringar och 
betydande förändringar i Alfa Lavals orga-
nisation och verksamhet. 
 Styrelsen (Revisionsutskottet) upp-

handlar vidare revisionstjänster och 
håller löpande kontakt med bolagets 
revisorer. Styrelsen utser verkställande 
direktör och fastställer verkställande 
direktörens instruktioner. Styrelsen 
(Ersättningsutskottet) fastställer löner och 
ersättningar till verkställande direktören 
och medlemmarna i den verkställande 
ledningen. 

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbetsordning fastställs årligen 
av styrelsen efter den ordinarie årsstäm-
man. I arbetsordningen beskrivs styrelsens 
arbetsuppgifter och ansvarsfördelningen 
mellan styrelsen och verkställande direk-
tören. Arbetsordningen föreskriver också 
att styrelsen skall ha ett ersättningsutskott 
och ett revisionsutskott samt definierar 
styrelseordförandens roll. 
 Företagets verkställande direktör 
för bereder en agenda för varje möte 
i sam råd med styrelsens ordförande. 
Styrelsemedlem som önskar diskutera ett 
speciellt ärende skall informera styrelsens 
ordförande i god tid så att nödvändigt 
informationsmaterial eller beslutsunder-
lag kan förberedas. 
 Kallelser med agenda och nödvändigt 
informationsmaterial eller beslutsunder-
lag skall vara ledamöterna tillhanda senast 

en vecka innan mötesdagen. Protokoll 
från styrelsemötena skall numreras och 
samtliga styrelsemedlemmar skall få en 
kopia. Originalen skall förvaras på ett 
säkert sätt av företaget. Ansvaret för detta 
vilar på företagets verkställande direktör. 
Ärenden som diskuteras av styrelsen är till 
sin natur konfidentiella och varje styrel-
semedlem lyder under tystnadsplikt vad 
gäller ärenden som kan skada företaget.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande leder arbetet så att 
det utövas i enlighet med aktiebolagsla-
gen. Ordföranden ansvarar också för att 
arbetet inom styrelsen är väl organiserat 
och att det bedrivs effektivt så att styrelsen 
fullgör sina uppgifter.
 I dialog med bolagets verkställande 
direktör följer ordföranden verksamhe-
tens utveckling och ansvarar för att övriga 
ledamöter fortlöpande får den informa-
tion som krävs för att styrelsearbetet skall 
kunna bedrivas på bästa sätt. Ordföranden 
ansvarar för utvärdering av styrelsens 
arbete samt deltar i utvärdering och 
utvecklingsfrågor avseende koncernens 
ledande befattningshavare. 
 Ordföranden företräder bolaget i ägar-
frågor. 
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Utsedda av bolagstämman

Arbetstagarrepresentanter

10 2 3 Anders Narvinger

9    -

2

3

-

Gunilla Berg

9 - Björn Hägglund

- - Ulla Litzén*

10 - 3 Finn Rausing

9 - Jörn Rausing

10 - - Lars Renström

10 - -  Waldemar Schmidt

Ordförande

Ledamot

- - Per Olov Jacobsson

- - Susanna Norrby

-- Arne Kastö

- - Jan Nilsson

10 2 3 

 
Antal möten 

 
*   Invald vid bolagsstämman den 27 april 2006.
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8

2

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten
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Oberoende ledamöter 
Samtliga ledamöter i Alfa Lavals styrelse 
som valts av årsstämman anses vara obero-
ende av bolaget, utom Lars Renström som 
är verkställande direktör och koncern chef 
i företaget. Två ledamöter, Finn Rausing 
och Jörn Rausing, anses vara i icke obero-
endeställning till Tetra Laval, som per den 
31 december 2006 ägde 17,7 procent av 
aktierna. Övriga ledamöter är oberoende 
av bolagets störste ägare. Ledamöterna är 
skyldiga att ägna uppdraget den tid och 
omsorg och att ha den kunskap som erfor-
dras för att på bästa sätt tillvarata bolagets 
och dess ägares intressen.

Styrelsens arbete 2006
Under 2006 uppgick antalet styrelsemö-
ten till tio, varav sex var ordinarie möten. 
Mötena varade normalt i fyra timmar. 
Styrelsens sammanträden är normalt för-
lagda till Lund. Möten per capsulam hölls 
vid fyra tillfällen.
 Till styrelsemötenas ordinarie punkter 
hör resultatutfall, orderutveckling, inves-
teringar, förvärvsläge och ägarutveckling.
 Utöver de ordinarie punkterna på dag-
ordningen har styrelsemötena 2006 bland 
annat hanterat:

•  bolagets fortsatta strategiska inriktning

•  genomgång och revidering av bolagets 
finansiella mål

•  asbeststämningar

•  pensionsfrågor för ledande befattnings-
havare

•  revisionsplanering

•  övergripande finansiering.

Besluten i styrelsen fattas efter en öppen 
diskussion som leds av ordföranden. 
Under året har ingen avvikande stånd-
punkt i någon beslutsfråga tagits till pro-
tokollet.

Revisionsutskottet
Vid årsstämman 2006 inrättades ett sär-
skilt revisionsutskott. Ledamöter i revi-
sionsutskottet utses årsvis inom styrelsen. 
Det bestod under 2006 av Finn Rausing 
(ordförande), Gunilla Berg och Anders 
Narvinger. Alfa Lavals chefsjusrist är 
utskottets sekreterare. Revisionsutskottet 
hade 2006 tre möten som i genomsnitt 
varade cirka tre timmar. Varje möte i revi-
sionsutskottet protokollförs och delges 
styrelsen. Revisionsutskottet äger beslu-
tanderätt om den interna revisionen samt 
utformningen av riktlinjer för den ekono-
miska rapporteringen och uppföljningen. 
Dessutom beslutar revisionsutskottet i 
samråd med de externa revisorerna om 
inriktningen på den externa revisionen. 

I revisionsutskottets arbete ingår att löpan-
de följa upp effektiviteten i de interna kon-
trollerna. I revisionsutskottets arbete ingår 
även att utvärdera och diskutera väsentliga 
frågeställningar inom områdena redovis-
ning och rapportering. 
 Revisionsutskottet granskar rutinerna 
för redovisning och finansiell kontroll, 
revisorernas arbete, deras kvalifikationer 
och oberoende. Övervakningen omfattar 
också andra väsentliga frågor som har sam-
band med den ekonomiska redovisningen. 
Revisionsutskottet bistår ledningen i att 
identifiera och utvärdera de främsta risker-
na i verksamheten och ser till att ledningen 
inriktar arbetet på att hantera dessa. 

Ersättningsutskottet
Alfa Lavals ersättningsutskott utses årsvis 
inom styrelsen. Det bestod under 2006 
av Anders Narvinger (ordförande) och 
Jörn Rausing. Ersättningssutskottet har 
hållit två möten under 2006. Härutöver 
agerar ersättningsutskottet i samband med 
anställningar och när andra villkorsfrågor 
som berör den verkställande direktören 
eller andra personer i den verkställande 
ledningen är uppe för diskussion. Varje 
möte i ersättningsutskottet protokollförs 
och innehållet delges styrelsen. 
 Ersättningsutskottets uppgift är att 
hantera frågor rörande löne- och anställ-
ningsvillkor för verkställande direktören 
och för de ledande befattningshavare 
som rapporterar direkt till verkställande 
direktören samt ge förslag till principer för 
anställningsvillkor för den verkställande 
ledningen för godkännande av stämman.
  
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt arbe-
te genom öppna diskussioner och inter-
vjuer mellan styrelsens ordförande och de 
enskilda styrelseledamöterna. Dessutom 
ser styrelsens ordförande till att styrelsens 
arbete årligen utvärderas. Utvärderingen 

av styrelsens arbete fokuserar på styrelsens 
arbetsformer, arbetsklimatet samt till-
gången till och behovet av särskild styrel-
sekompetens. Utvärderingen utgör bland 
annat underlag till valberedningen i dess 
arbete att nominera styrelseledamöter och 
föreslå ersättningsnivåer.

Arvodering av styrelsen
Arvodet till styrelsens ledamöter valda av 
årsstämman beslutas av årsstämman på 
förslag av valberedningen. Till ordförande 
i revisionsutskottet, liksom ledamöter i 
revisions- och ersättningsutskottet, utgår 
tillägg. Ingen i styrelsen äger rätt till pen-
sionsutbetalningar från bolaget. 
 Tabellen nedan redogör för samtliga 
styrelseledamöters mottagna ersättningar 
från Alfa Laval för perioden från ordinarie 
årsstämman 2006 till årsstämman 2007.

Verkställande ledning
Alfa Lavals verkställande ledning består 
av elva personer och leds av verkställande 
direktören Lars Renström som dessutom 
är koncernchef för Alfa Laval-koncernen. 
Verkställande direktören leder koncer-
nens dagliga arbete och ansvarar för att 
styrelsen får information och nödvändigt 
beslutsunderlag. Denne ansvarar för att 
företagets redovisning följer gällande lagar 
och bestämmelser. 
 Koncernens ledningsgrupp består av 
koncernchefen och de personer som på för-
slag av koncernchefen utsetts av styrelsen. 
För ytterligare information om den verk-
ställande ledningen, se sidorna 110-111.
 Personerna i ledningsgruppen har 
ansvar för sitt operativa område och 
kollektivt för koncernen som helhet. 
Ledningsgruppen höll sex protokollförda 
möten under 2006. Utöver protokollförda 
ledningsgruppsmöten sker kvartalsvis 
genomgångar av verksamheten med divi-
sions- och regionansvariga. Dessa behand-
lar affärsläge, resultat, resultatbedömning 

Arvodering av styrelsen 
Ersättningen är fast, någon rörlig del finns inte. Ersättning för stämmovalda styrelseleda-
möter anställda i bolaget utgår inte. 

 Huvudstyrelsen Ersättningsutskott  Revisionsutskott 

Anders Narvinger (ordförande)  725 000 50 000 50 000
Gunilla Berg 300 000 0 50 000
Björn Hägglund 300 000 0 0
Ulla Litzén 300 000 0 0
Finn Rausing 300 000 0 100 000
Jörn Rausing 300 000 50 000 0
Lars Renström 0 0 0
Waldemar Schmidt 300 000 0 0
Totalt 2 525 000 100 000 200 000
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de närmaste tolv månaderna samt specifi-
ka frågor för de olika verksamhetsdelarna. 

Ersättning, fast och rörlig
Ersättningsprinciperna för verkställande 
direktören och övriga medlemmar i den 
verkställande ledningen bestäms av års-
stämman. Den princip som tillämpas vid 
fastställande av ersättningen till ledande 
befattningshavare är att ersättningen i 
huvudsak baseras på en fast månadslön, 
med möjlighet till tjänstebil och därutöver 
en rörlig ersättning på mellan 15 och 60 
procent av den fasta ersättningen beroen-
de på befattning. Storleken på den rörliga 
ersättningen beror på graden av uppfyl-
lelsen av utfallet av uppsatta finansiella 
mål och i begränsad omfattning även kva-
litativa mål såsom utfall av vissa speciella 
projekt. 
 Tabellen nedan sammanfattar ersätt-
ningarna till den verkställande ledningen 
under 2006 och 2005 (KSEK):

Koncernchefen och verkställande direktö-
ren Lars Renström har för närvarande en 
baslön om 5 miljoner kronor per år. Han 
har en rörlig lön om maximalt 60 procent. 
 Andra ledande befattningshavare 
utgörs av de tio medlemmarna i koncern-
ledningen utöver verkställande direktö-
ren. Deras ersättning har uppgått till 21,9 
miljoner kronor (21,1), varav rörlig lön 
utgjorde 3,2 (2,4). Rörlig lön avser vad 
som utbetalades under året.

Pensioner
Verkställande direktören Lars Renström 
har inget avtal om förtida pension. Den 
ordinarie ITP:n upp till en lön om 30 bas-
belopp betalas så att full ITP erhålls vid 
60 års ålder. Om Lars Renström fortsätter 
att arbeta för Alfa Laval efter 60 års ålder 
erhåller han ingen pension under den tid 
han erhåller lön. Ovanpå den ordinarie 
ITP:n har han en premiebestämd förmån 
på 50 procent av baslönen.
 Nya principer har antagits för framtida 
pensionsutfästelser för medlemmar i kon-
cernens ledningsgrupp. Principerna inne-
bär att personerna, beroende på befattning 
erhåller en premiebaserad pensionsutfäs-
telse med pensionering från 62 års ålder. 
Denna premiebaserade lösning innebär 
att premier betalas från 50 års ålder till 62 
års ålder motsvarande 15 procent av bas-
lönen. 

Under året har Alfa Laval haft kostnader 
för pensionspremier om 387,6 mil joner 
kronor (376,9).

Avgångsvederlag/Uppsägning
Alfa Laval har givit utfästelser om avgångs-
vederlag till en begränsad grupp av ledan-
de befattningshavare. Utfästelserna anger 
en maximal ersättning om högst motsva-
rande två årslöner. Utfästelserna definierar 
de förutsättningar som skall vara uppfyll-
da för att ersättning skall utgå.
 Lars Renström erhåller ett avgångs-
vederlag motsvarande två årslöner vid 
uppsägning från företagets sida före 58 
års ålder, som successivt minskar till sex 
månader vid 60 års ålder. 

Finansiell rapportering
Styrelsen övervakar den ekonomiska rap-
porteringen genom instruktioner till verk-
ställande direktören. Revisionsutskottet 
behandlar samtliga de finansiella rap-
porter som bolaget lämnar och styrelsen 
i sin helhet behandlar bolagets kvar-
talsrapporter och bokslutskommuniké. 
Revisionsutskottet behandlar också kvar-
talsvis riskrapportering, information om 
riskbedömningar, tvister och eventuella 
oegentligheter.

Policydokument 
Som styrinstrument har styrelsen tagit 
beslut om ett antal policydokument, 
vilka skall användas i det dagliga arbetet 
i bolaget. Exempel på sådana dokument 
är styrelsens arbetsordning, verkställande 
direktörens instruktioner, rapportinstruk-
tion, affärsprinciper, investeringspolicy, 
finanspolicy och kommunikationspolicy. 
Styrelsen prövar årligen dessa instruktio-
ners relevans och aktualitet. 

Intern kontroll
Styrelsen ansvarar för bolagets interna 
kontroll vars övergripande syfte är att 
skydda ägarnas investering och bolagets 
tillgångar. Styrelsen i sin helhet har vid ett 
styrelsemöte under 2006 fått rapportering 
från bolagets externa revisorer. Vidare har 
styrelsens revisionsutskott fått rapporte-
ring från bolagets externa revisorer vid tre 
tillfällen.
 Styrelsen har vid ett tillfälle fått rapport 
från bolagets externa revisor utan att verk-
ställande direktören eller någon annan 
person från den verkställande ledningen 
varit närvarande.
 Internrevisionen har deltagit i samtliga 
möten med revisionsutskottet. 
 För ytterligare beskrivning av den 
in terna kontrollen, se beskrivning av intern
kontroll nedan i bolagsstyrningsrap-

porten. Denna behandlar kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollverksamhet, infor-
mation och kommunikation samt övervak-
ning av det interna kontrollsystemet.

Internrevision
Internrevisionen består av två revisorer 
kompletterat med bolagsinterna specialist-
resurser och revisorer från revisionsbyrån 
KPMGs organisation för internrevision. 
  Under 2006 genomfördes 27 intern-
revisioner. Revisionerna omfattar ett brett 
spektrum av funktioner och frågeställning-
ar. Omfattningen har fastställts av styrelsen 
och utgör exempelvis att granska: 

• Effektiviteten inom de nuvarande 
en heterna.

• De processer som försäkrar att princi-
perna för ”Best Practice” används och att 
de kontroller som systematiskt byggts in 
är relevanta.

• Att det finns system som försäkrar att 
ekonomiska transaktioner genomförs, 
arkiveras och rapporteras på ett noggrant 
och lagenligt sätt. 

• De system och processer som etablerats 
av ledningsgruppen för att försäkra att 
affärsverksamheten utförs i enlighet med 
de policies och de förfaringssätt som led-
ningen har satt upp.  

Möjligheter för att förbättra ledningens 
kontroll, bolagets lönsamhet och organisa-
tionens image kan komma att identifieras 
under revisionerna. 
 Internrevisionen rapporterar till revi-
sionsutskottet om resultatet av genomförda 
revisioner, som också fastlägger plane-
ringen för kommande sex till åtta månader. 
Internrevisionen distribuerar därutöver 
rapporter från enskilda revisioner till 
berörda medlemmar av koncernledningen. 
För att säkerställa konkreta effekter av 
internrevisionen finns en rutin för löpande 
uppföljning av överenskomna åtgärder.  

Riskhantering
Alfa Lavals riskhanteringsprocess beskrivs i 
avsnittet Riskhantering på sidorna 65-69 i 
årsredovisningen.

Revision och revisorer
Stämman 2004 gav förnyat mandat åt revi-
sor Ingvar Ganestam och nyvalde revisor 
Kerstin Mouchard. Dessa är valda fram till 
årsstämman 2008. Som revisorssuppleanter 
omvalde stämman 2004 Håkan Olsson och 
nyvalde Thomas Swenson. Dessa är också 
valda fram till årsstämman 2008. Samtliga 
är auktoriserade revisorer hos Ernst & 
Young AB. 
 Ingvar Ganestam, född 1949, har varit 

      
 Fast Rörlig  Fast Rörlig 

Lars Renström, VD  5 214 1 456 4 000 Max 50%

Övriga                      18 700 3 200        18 700 Max 30%

Ytterligare info not nr 3 sidan 73.

2006 2005
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revisor i Alfa Laval sedan 2000. Kerstin 
Mouchard, född 1952, har varit revisor i 
Alfa Laval sedan 2004. Håkan Olsson, född 
1961, har varit revisorssuppleant i Alfa 
Laval sedan 2000. Thomas Swenson, född 
1957, har varit revisorssuppleant i Alfa 
Laval sedan 2004.
 Enligt Alfa Lavals bedömning har ingen 
av revisorerna någon relation till Alfa 
Laval eller Alfa Laval närstående bolag 

som kan påverka revisorernas oberoende 
gentemot bolaget. Samtliga revisorer 
bedöms också ha erforderlig kompetens 
för att kunna utföra uppdraget som reviso-
rer i Alfa Laval.

Ersättning till revisorer (se not nr 4 
på sidan 74)
Ett revisionsuppdrag innefattar att gran-
ska årsredovisningen, att värdera de 

använda redovisningsprinciperna, att 
göra väsentliga bedömningar av företags-
ledningen, att utvärdera den övergripande 
presentationen i årsredovisningen samt 
att översiktligt granska delårsrapporten för 
det tredje kvartalet. Det innefattar också 
en granskning för att kunna ge ett utlåtan-
de om styrelsens ansvarsfrihet. Allt annat 
definieras som andra uppdrag.

Som en utvidgning av vårt revisionsuppdrag som avrapporterats genom vår revisionsberättelse daterad 
2007-03-01 har vi på styrelsens uppdrag översiktligt granskat bolagsstyrningsrapporten (sidorna 99-106, 
108-111) för Alfa Laval AB för 2006. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att bolagsstyrningsrapporten inte har upprättats enligt de 
riktlinjer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.

Lund, den 1 mars 2007

Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor

Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor

Styrelsens beskrivning av den interna kon-
trollen.

Kontrollmiljö
Ett effektivt styrelsearbete utgör grun-
den för god intern kontroll. Styrelsen 
har etablerat tydliga arbetsprocesser 
och arbetsordningar för sitt arbete och 
styrelsens utskott. En viktig del i styrel-
sens arbete är att utarbeta och godkänna 
grundläggande regler och riktlinjer. Dessa 
inkluderar bland annat Finanspolicy, 
Affärsprinciper, Regler för investeringsbe-
slut, Kraven på finansiell rapportering och 
Kommunikationspolicy. Syftet med dessa 
regler och riktlinjer är bland annat att 
skapa grunden för en god intern kontroll.
Dessa omarbetas och uppdateras fortlö-
pande när behov uppstår. Vidare har sty-
relsen säkerställt att organisationsstruktu-
ren är logisk och transparent med tydliga 
roller, ansvar och processer som gynnar en 
effektiv hantering av verksamhetens risker 
och möjliggör måluppfyllelse. Som en 
del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen 
utvärderar verksamhetens prestationer 
och resultat genom ett ändamålsenligt 
rapportpaket innehållande utfall, progno-
ser och analys av viktiga nyckelfaktorer.
Revisionsutskottet har möten med intern-
revision, de externa revisorerna och olika 
specialister i verkställande ledning och 
supportfunktioner. Styrelsen får återrap-
portering från dessa möten.

Styrelsens rapport om intern kontroll 
för räkenskapsåret 2006

I revisionsutskottets arbete ingår att löpan-
de följa upp effektiviteten i de interna kon-
trollerna. I revisionsutskottets arbete ingår 
även att utvärdera och diskutera väsentliga 
frågeställningar inom områdena redovis-
ning och rapportering.
Den verkställande ledningen underhåller 
och förvaltar det system av interna kon-
troller som krävs för att hantera väsentliga 
risker i den löpande verksamheten.
 I detta arbete ingår bland annat att tillse 
att det finns relevanta regler och riktlin-
jer för till exempel HR-frågor, avseende 
bemanning och kompetensutveckling.
 Det ingår även i ledningens uppgifter att 
tydligt verka för att alla anställda skall för-
stå kraven på, och den enskilda individens 
roll i, upprätthållandet av en god intern 
kontroll.

Riskbedömning
Inom ramen för den löpande verksamheten 
och uppföljningen finns rutiner för riskbe-
dömning och därmed också för möjlighe-
terna att skapa en korrekt finansiell rappor-
tering. Dessa rutiner omfattar exempelvis 
följande områden:

• Riskbedömningar i samband med strate-
gisk planering, prognoser och förvärvs-
aktiviteter som bland annat syftar till att 
identifiera händelser på marknaden eller 
i verksamheten som kan föranleda till 
exempel förändring i värderingen av till-
gångar, valutakursers påverkan på

 resultatet.

• Processer för att fånga upp förändringar 
i redovisningsregler som säkerställer att 
dessa förändringar återspeglas i den finan-
siella rapporteringen på ett korrekt sätt.

Kontrollstrukturer
Kontrollstrukturerna har utformats för 
att hantera de risker som styrelse och 
ledning bedömer vara väsentliga för verk-
samheten, den interna kontrollen och 
också för den finansiella rapporteringen. 
Kontrollstrukturerna består dels av en orga-
nisation med tydliga roller som möjliggör 
en effektiv, och ur ett internkontroll per-
spektiv lämplig, ansvarsfördelning, dels av 
specifika kontrollaktiviteter som syftar till 
att upptäcka eller att i tid förebygga risken 
för fel i rapporteringen.
 Exempel på kontrollaktiviteter är bland 
annat tydliga beslutsprocesser och besluts-
ordning för väsentliga beslut (till exempel 
investeringar, avtal, förvärv och avyttring-
ar), resultatanalyser och andra analytiska 
uppföljningar, avstämningar, inventeringar 
och automatiska kontroller i de för den 
finansiella rapporteringen väsentliga IT-sys-
temen.

Information och kommunikation
Bolagets väsentliga styrande dokumenta-
tion i termer av regler, riktlinjer och manu-
aler, till den del de avser den finansiella rap-
porteringen hålls löpande uppdaterade och 
kommuniceras via till exempel intranät, 
meddelanden, interna möten med mera. 
Effektiviteten i denna kommunikation följs 
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löpande upp för att säkerställa mottagan-
de av informationen.
 Vidare finns formella och informella 
kanaler för medarbetare att kommunicera 
betydelsefull information till relevanta 
mottagare, ytterst styrelsen vid behov.
 För kommunikationen med externa 
parter finns en tydlig policy som anger 
riktlinjer för hur denna kommunikation 
får ske. Syftet med policyn är att säkerstäl-
la att alla informationsskyldigheter efter-
levs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning
Uppföljning av den interna kontrol-
len utövas framförallt av tre organ 
utanför linjeorganisationen. Dessa är 

Revisionsutskottet, Externrevisionen och 
Internrevisionen.
 Revisionsutskottet lägger fast de prin-
ciper som skall gälla för bolaget avseende 
redovisning, finansiell rapportering och 
utövar uppföljning av detta regelverk.
 Revisionsutskottet träffar fortlöpande 
externrevisorerna för att informera sig om 
revisionens inriktning och omfattning 
samt diskutera utfall och samordning mel-
lan den externa och interna revisionen.
 Revisionsutskottet lägger dessutom fast 
inriktning, omfattning och tidplaner för 
Internrevisionens arbete. Internrevisionen 
avrapporterar resultatet av sina gransk-
ningar till Revisionsutskottet i samband 

med dess möten, resultatet av granskning-
arna rapporteras dessutom fortlöpande  
till ledningen för eventuella åtgärder.
 Omfattningen av internrevisionens 
arbete innefattar bland annat operationell 
effektivitet, efterlevnad av regler och rikt-
linjer samt kvalité på finansiell inrappor-
tering från dotterbolag.
 I enlighet med uttalande om styrelsens 
rapportering om intern kontroll avseende 
2006 utfärdad av Kollegiet för Svensk 
Bolagsstyrning den 5/9 2006 omfattar 
denna rapport endast en beskrivning av 
hur den interna kontrollen är organiserad 
utan att göra något uttalande om hur väl 
den fungerar.

Lund i mars 2007
Styrelsen
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Lars Renström 
Styrelsemedlem sedan 2005. 
Född: 1951.
Verkställande direktör och koncernchef i Alfa Laval.
Utbildning: Civilingenjör, ekonomie kandidat.
Styrelsemedlem i Profi lgruppen AB.
Oberoende av större ägare.
Antal aktier: 10 100* (10 100**).

Björn Hägglund 
Styrelsemedlem sedan 2005. 
Född: 1945.
Tidigare bland annat vice koncernchef i Stora Enso.
Utbildning: Skog dr.
Styrelseordförande i Institutet för näringslivsforskning 
samt Världsnaturfonden (WWF), Sverige.
Styrelsemedlem i Bergvik Skog AB, Karl Hedin AB, 
SweTree Technologies AB, Knut och Alice Wallen-
bergs stiftelse samt Mistra. Vice preses i IVA (Kungl. 
Ingenjörsvetenskaps akademin).
Oberoende av bolag och större ägare.

Anders Narvinger 
Ordförande sedan 2003.
Född: 1948. 
Verkställande direktör för Teknikföretagen, tidigare VD 
och koncernchef för ABB Sverige. 
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom. 
Styrelseordförande i Trelleborg AB, Invest in Sweden 
Agency och Exportrådet.
Styrelsemedlem i Volvo Car Corporation.
Oberoende av bolag och större ägare. 
Antal aktier: 10 000* (10 000**).

Gunilla Berg
Styrelsemedlem sedan 2004.
Född: 1960.
Ekonomi- och fi nansdirektör i SAS-koncernen, tidigare 
bland annat vice VD och ekonomi- och fi nansdirektör i 
KF-koncernen.
Utbildning: Civilekonom.
Styrelsemedlem i L E Lundbergföretagen AB.
Oberoende av bolag och större ägare.

Finn Rausing
Styrelsemedlem sedan 2000.
Född: 1955. 
Utbildning: Jur. kand., MBA (Insead).
Styrelseordförande i R.R. Institute of Applied 
Economics AB.
Styrelsemedlem i Tetra Laval Group, De Laval 
Holding AB och Swedeship Marine AB.
Oberoende av bolag.

Jörn Rausing
Styrelsemedlem sedan 2000.
Född: 1960. 
Ansvarig för samman slagningar och förvärv inom 
Tetra Laval Group. 
Utbildning: Civilekonom.
Styrelsemedlem i Tetra Laval Group, De Laval Holding 
AB och Ocado Ltd.
Oberoende av bolag.

Waldemar Schmidt 
Styrelsemedlem sedan 2000.
Född: 1940.
Tidigare koncernchef för ISS Group.
Utbildning: Ingenjör.
Styrelseordförande i Superfos Industries A/S och 
Thrane & Thrane A/S. Vice ordförande i Majid Al 
Futtaim Group LLC, Dubai.
Styrelsemedlem i Enodis plc, Welzorg Group BV 
Cicor S/A och Kwintet AB.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier: 21 749* (21 749**).

Valda av bolagsstämman

*Innehav per den 31 december 2006.   **Innehav per den 31 december 2005.

Ulla Litzén
Styrelsemedlem sedan 2006.
Född: 1956.
Tidigare bland annat VD i W Capital Manage ment 
och i olika ledande befattningar inom Investor.
Utbildning: civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm, MBA från Massachusetts Institute of 
Technology.
Styrelsemedlem i bland annat Atlas Copco AB, 
Boliden AB, Karo Bio AB, Posten AB och SKF AB.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier: 2 400* (0**).

Styrelse och revisorer
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Britt Ekman
Styrelsesuppleant sedan 2005.
Född:1960.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1999.
Styrelsesuppleant för CF.

Per Olov Jacobsson
Arbetstagarrepresentant sedan 2003.
Född: 1942.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1959.
Arbetstagarrepresentant för Ledarna.

Arne Kastö 
Arbetstagarrepresentant sedan 2000.
Född: 1948.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1980.
Arbetstagarrepresentant för Sif.

Jan Nilsson
Arbetstagarrepresentant sedan 2000.
Född 1952.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1974.
Arbetstagarrepresentant för Metall.

Maria Fröberg
Styrelsesuppleant sedan 2005.
Född: 1973.
Anställd inom Alfa Laval sedan 2001.
Styrelsesuppleant för Sif.

Susanna Norrby
Arbetstagarrepresentant sedan 2003.
Född: 1967.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1992.
Arbetstagarrepresentant för CF.

Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö.
Född: 1949.
Revisor i Alfa Laval sedan 2000.
Omvald till revisor vid stämman 2004.
Lång erfarenhet av revision av börsnoterade bolag, 
bland annat revisor i Nolato AB, Strålfors AB samt 
IKEA-koncernen.

Kalevi Ejendal
Styrelsesuppleant sedan 2000.
Född: 1951.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1973.
Styrelsesuppleant för Metall.

Stefan Sandell
Styrelsesuppleant sedan 2005.
Född: 1971. 
Anställd inom Alfa Laval sedan 1989.
Styrelsesuppleant för Ledarna.

Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö.
Född: 1952.
Revisor i Alfa Laval sedan 2004.
Vald till ordinarie revisor vid stämman 2004.
Lång erfarenhet av revision av börsnoterade bolag, 
bland annat revisor i Cardo AB och Strålfors AB.

Arbetstagarrepresentanter

Suppleanter för arbetstagarrepresentanter

Revisorer Revisorssuppleanter

Håkan Olsson
Auktoriserad revisor, 
Ernst & Young AB, Malmö.
Född: 1961.
Revisorssuppleant i Alfa Laval 
sedan 2000.

Thomas Swensson
Auktoriserad revisor, 
Ernst & Young AB, Malmö.
Född: 1957.
Revisorssuppleant i Alfa Laval 
sedan 2004.
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Lars Renström
VD och koncernchef.
Född: 1951.
Koncernchef sedan 1 oktober 2004.
Kommer närmast från Seco Tools AB, där han var VD 
och koncernchef mellan 2000 och 2004. Tidigare bland 
annat divisionschef i Ericsson AB och Atlas Copco AB.
Styrelseledamot i Profi lgruppen AB.
Utbildning: Civilingenjör, ekonomie kandidat.
Antal aktier: 10 100* (10 100**).

Thomas Thuresson
Ekonomi- och fi nansdirektör.
Född: 1957.
Anställd i Alfa Laval sedan 1988.
Ekonomi- och fi nansdirektör sedan 1995. 
Tidigare bland annat controller inom affärsområde
Flow och koncerncontroller för Alfa Laval-koncernen.
Styrelseledamot i Dynapac AB.
Utbildning: Civilekonom (IMD, BPSE).
Antal aktier: 40 000* (45 000**).

Göran Mathiasson
Direktör, Operations-divisionen.
Född: 1953.
Anställd i Alfa Laval sedan 1979.
Chef för Operations-divisionen sedan april 2003. 
Tidigare bland annat ansvarig för Alfa Laval Manu-
facturing och Thermal Technology
Utbildning: Civilingenjör.
Antal aktier: 5 647* (8 647**).

Svante Karlsson
Direktör, Equipment-divisionen.
Född: 1955.
Anställd i Alfa Laval sedan 1984.
Chef för Equipment-divisionen sedan 2001. Tidigare 
bland annat chef för affärsområde Thermal och VD för 
Marine & Power.
Utbildning: Civilekonom.
Antal aktier: 30 686* (37 486**).

Ulf Granstrand
Direktör, Process Technology-divisionen.
Född: 1947.
Anställd i Alfa Laval sedan 1975.
Ansvarig för Process Technology-divisionen sedan 
2003. Tidigare bland annat ansvarig för Operations-
divisionen, delar av den regionala försäljningen och 
affärsområde Thermal.
Styrelseledamot i Exirgruppen AB.
Utbildning: Civilingenjör.
Antal aktier: 59 672* (73 572**).

Peter Leifl and
Direktör, region Västeuropa och Nordamerika.
Född: 1954.
Anställd i Alfa Laval sedan 1985.
Regionsansvarig sedan 1999. Tidigare bland annat 
VD för Alfa Laval International Engineering AB.
Styrelseledamot i Observer AB.
Utbildning: Jur. kand, lic.spec., IMD (PED).
Antal aktier: 116 716* (116 716**).

*Innehav per den 31 december 2006.    **Innehav per den 31 december 2005.

Ledningsgrupp

Lars Renström Thomas Thuresson

Göran Mathiasson

Svante Karlsson

Ulf Granstrand

Peter Leifl and
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Peter Torstensson
Informationsdirektör.
Född: 1955.
Anställd i Alfa Laval sedan 1999.
Informationsdirektör sedan 1999. Tidigare bland annat 
VD för Borstahusen Informationsdesign.
Ledamot i Advisory Board för Bona Kemi AB.
Antal aktier: 19 000* (24 000**).

Lars Henriksson
Direktör, region Central- och Östeuropa samt 
Latinamerika.
Född: 1950.
Anställd i Alfa Laval sedan 1977.
Ansvarig för region Central- och Östeuropa samt 
Latinamerika sedan den 1 september 2004. Innan 
dess bland annat VD för Alfa Laval Inc. i Kanada samt 
i ledande befattningar för Alfa Laval i Sverige, Spanien 
och Brasilien.
Utbildning: Civilingenjör.
Antal aktier: 9 000* (9 000**).

Ray Field
Direktör, region Asien, Oceanien och 
Mellanöstern.
Född: 1954.
Anställd i Alfa Laval sedan 1985.
Ansvarig för region Asien, Oceanien och Mellanöstern 
sedan den 1 september 2004. Innan dess bland annat 
VD för Alfa Laval i Kina i drygt tio år.
Utbildning: Civilingenjör.
Antal aktier: 13 647* (13 647**).

Jesper Bulskov
Personaldirektör.
Född: 1956.
Anställd i Alfa Laval sedan 2002.
Personaldirektör sedan den 1 januari 2005.
Tidigare ansvarig för personalfrågor inom bland 
annat Gate Gourmet Int. och Rockwool.
Utbildning: Civilekonom.

Nils Olof Björk
Direktör, Affärsutveckling.
Född: 1947.
Anställd i Alfa Laval sedan 1975.
Ansvarig för Affärsutveckling sedan 2002. 
Tidigare bland annat chef för Thermal i Kanada, mark-
nadsdirektör för Alfa Laval i Lund, ansvarig för Alfa 
Laval i Asien, Hong Kong och VD för Alfa Laval, Japan.
Styrelseledamot i Österlens Kraft AB.
Utbildning: Fil. dr, kemi.
Antal aktier: 9 944* (15 944**).

Lars Henriksson Ray Field

Jesper Bulskov

Nils Olof Björk

Peter Torstensson
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Tioårsöversikt**

                    

                                 

       pro forma    

Belopp i MSEK, om inget annat anges 2006 2005 2004 * 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Resultatinformation          

Nettoomsättning 19 801,5 16 330,4 14 985,8 13 909,3 14 594,9 15 829,6 15 012,3 14 405,4 14 733,6 15 676,4

Jämförelsestörande poster -119,9 -73,3 36,7 5,6 -29,2 5,3 129,9 29,8 497,2 236,3

Rörelseresultat 2 551,9 1 377,2 1 438,4 1 138,5 1 219,5 1 231,4 810,1 248,9 772,4 562,5

Finansnetto -176,6 -278,2 -176,8 -321,1 -542,6 -1 189,6 -1 106,6 -132,9 -204,8 -394,3

Resultat efter fi nansiella poster 2 375,3 1 099,0 1 261,6 817,4 372,1 41,8 -296,5 116,0 567,6 168,2

Minoritetens andel i resultatet    -41,6 -33,6 -32,0 -47,6 -26,7 -15,6 4,0

Skatt -650,3 -171,0 -421,5 -130,0 -218,3 26,3 -60,6 -333,3 39,7 -278,8

ÅRETS RESULTAT 1 725,0 928,0 840,1 645,8 120,2 36,1 -404,7 -244,0 591,6 -120,1

          

Balansinformation          

Goodwill 3 706,3 3 530,6 2 977,6 3 098,5 3 369,0 3 372,9 3 314,2 1 692,2 2 069,1 2 758,8

Övriga immateriella anläggningstillg. 1 190,6 1 067,5 923,9 1 101,5 1 334,3 1 640,4 1 805,4 22,9 24,8 32,6

Materiella anläggningstillgångar 2 514,3 2 552,8 2 480,3 2 756,5 3 082,7 3 598,9 4 111,8 2 882,5 2 913,0 3 070,0

Finansiella anläggningstillgångar 784,3 676,5 601,4 670,7 751,9 1 102,4 1 094,5 324,4 635,1 135,9

Varulager 3 792,4 3 090,7 2 452,5 2 217,8 2 279,0 2 623,9 2 882,0 2 930,4 3 321,1 3 432,3

Kortfristiga fordringar 5 986,3 4 467,1 3 976,3 3 631,3 3 590,3 4 333,7 4 353,3 3 891,1 4 037,6 4 883,4

Kortfristiga placeringar 229,4 342,4 257,2 658,6 414,3 293,3 595,5 283,1 95,7 163,9

Kassa och bank 546,0 478,8 414,8 554,6 605,9 666,4 634,5 677,0 550,7 506,2

SUMMA TILLGÅNGAR 18 749,6 16 206,4 14 084,0 14 689,5 15 427,3 17 631,8 18 791,2 12 703,5 13 647,1 14 983,1

          

Eget kapital 6 830,8 5 811,4 5 269,2 4 897,0 4 512,3 1 445,1 1 312,3 3 342,6 3 652,1 2 967,4

Minoritet    104,2 108,2 131,8 169,5 147,7 119,0 173,0

Avsättningar till pensioner etc 940,5 902,8 788,9 754,8 720,6 774,9 658,3 520,5 671,8 745,8

Avsättning för skatter 949,5 766,8 760,3 817,0 990,3 1 143,6 1 413,1 199,1 182,0 240,0

Övriga avsättningar 1 280,8 957,4 948,2 891,2 989,3 1 063,2 1 179,1 949,7 0,0 0,0

Långfristiga skulder 2 006,3 2 701,8 2 307,1 3 491,8 4 233,4 8 321,4 8 899,3 449,3 2 957,4 3 313,0

Kortfristiga skulder 6 741,7 5 066,2 4 010,3 3 733,5 3 873,3 4 751,6 5 159,6 7 094,7 6 064,8 7 543,9

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 18 749,6 16 206,4 14 084,0 14 689,5 15 427,3 17 631,8 18 791,2 12 703,5 13 647,1 14 983,1

Efterträdaren
Alfa Laval

Företrädaren
Alfa Laval Holding

* Omräknad till IFRS.   ** 2003 och tidigare enligt svensk GAAP



Produktion: Alfa Laval Ab, Investor relations / Corporate Communications / rHr Corporate Communications Repro och Tryck: jmS mediacenter Syd

* Omräknad till IFrS.   ** 2003 och tidigare enligt svensk gAAP

                    

                                 

       pro forma    

belopp i mSEK, om inget annat anges 2006 2005 2004 * 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

NycKElTal          

Orderingång 24 018,1 18 516,3 15 740,0 14 145,3 14 674,8 15 893,9 15 374,4 13 896,8 13 865,7 14 551,3

Orderstock vid utgången av året 12 359,5 7 496,9 4 763,4 4 021,1 4 340,1 4 313,5 4 063,0 3 532,0 3 906,7 4 362,9

EbItA 2 890,6 1 692,4 1 731,8 1 632,6 1 726,2 1 743,3 1 289,8 964,0 1 462,1 1 252,2

EbItDA 3 153,3 1 956,7 1 992,7 1 925,7 2 057,5 2 143,6 1 756,0 1 439,8 1 957,9 1 776,6

EbItA-marginal % 14,6 10,4 11,6 11,7 11,8 11,0 8,6 6,7 9,9 8,0

EbItDA-marginal % 15,9 12,0 13,3 13,8 14,1 13,5 11,7 10,0 13,3 11,3

justerad EbItA 3 010,5 1 765,7 1 695,1 1 627,0 1 755,4 1 738,0 1 159,9 934,2 964,9 1 015,9

justerad EbItDA 3 273,2 2 030,0 1 956,0 1 920,1 2 086,7 2 138,3 1 626,1 1 410,0 1 460,7 1 540,3

justerad EbItA-marginal % 15,2 10,8 11,3 11,7 12,0 11,0 7,7 6,5 6,5 6,5

justerad EbItDA-marginal % 16,5 12,4 13,1 13,8 14,3 13,5 10,8 9,8 9,9 9,8

Vinstmarginal % 12,0 6,7 8,4 5,9 2,5 0,3 -2,0 0,8 3,9 1,1

           

Exkl. goodwill och övervärden:          

Kapitalomsättningshastighet, ggr 6,3 5,5 5,3 5,0 4,4 4,1 3,4 3,2 3,4 3,7

Sysselsatt kapital 3 136,5 2 957,5 2 821,5 2 807,2 3 283,0 3 901,0 4 385,1 4 475,8 4 367,0 4 281,7

Avkastning på sysselsatt kapital % 92,2 57,2 61,4 58,2 52,6 44,7 29,4 21,5 33,5 29,2

           

Inkl. goodwill och övervärden:          

Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,7 1,9 2,3 2,2 2,4

Sysselsatt kapital 8 061,9 7 469,8 7 317,3 7 667,2 8 564,5 9 401,2 8 010,8 6 356,5 6 781,0 6 631,4

Avkastning på sysselsatt kapital % 35,9 22,7 23,7 21,3 20,2 18,5 16,1 15,2 21,6 18,9

           

Avkastning på eget kapital % 25,3 16,0 15,9 13,2 2,7 2,5 -30,8 -7,3 16,2 -4,0

Soliditet % 36,4 35,9 37,4 33,3 29,2 8,2 7,0 26,3 26,8 19,8

nettoskuld 1 477,6 2 012,7 1 883,5 2 401,1 3 498,5 7 777,5 8 422,4 2 854,5 2 808,7 4 079,5

nettoskuld jämfört med EbItDA, ggr 0,5 1,0 0,9 1,2 1,7 3,6 4,8 2,0 1,4 2,3

Skuldsättningsgrad, ggr 0,22 0,35 0,36 0,49 0,78 5,38 6,42 0,85 0,77 1,37

räntetäckningsgrad, ggr 14,4 6,9 7,4 5,0 3,0 1,9 1,6 5,9 6,2 4,1

           

Kassaflöde från:           

rörelseverksamheten 2 618,8 1 616,5 1 203,3 1 653,5 1 923,8 1 998,7 1 630,4 1 324,4 911,0 -83,0

investeringsverksamheten -1 577,5 -664,6 35,8 -457,4 -547,8 114,9 -8 284,0 -599,5 -256,4 -3 199,0

finansieringsverksamheten -935,4 -972,7 -1 353,2 -1 167,2 -1 320,3 -2 095,0 6 617,9 -586,4 -625,7 3 042,1

           

Investeringar 373,1 323,7 387,5 258,5 276,7 274,9 311,7 431,2 438,4 485,9

medeltal anställda 9 923 9 524 9 400 9 194 9 292 9 693 11 001 11 696 12 613 13 704

resultat per aktie SEK 15,10 7,92 7,12 5,78 1,41 0,96 -10,79 -19,52 47,30 -4,00

Fritt kassaflöde per aktie SEK 9,32 8,52 11,10 10,71 16,10 56,37 -177,45 57,99 52,37 -109,40

Efterträdaren
Alfa Laval

Företrädaren
Alfa Laval Holding



Nettoomsättning
Intäkter från sålda varor och utförda tjänster 
som ingår i koncernens normala verksamhet, 
efter avdrag för lämnade rabatter, mervärdes-
skatt och annan skatt som är direkt knuten till 
omsättningen.

Jämförelsestörande poster
Poster som inte har direkt med koncernens 
normala verksamhet att göra eller som är av 
engångskaraktär, där en redovisning tillsam-
mans med övriga poster i resultaträkningen 
hade givit en jämförelsestörande påverkan som 
hade gjort det svårare att bedöma utvecklingen 
av den normala verksamheten för en utomstå-
ende betraktare. 

Orderingång
Order som har inkommit under kalenderåret, 
beräknat på samma sätt som nettoomsättning-
en. Orderingången ger en hänvisning om den 
aktuella efterfrågan på koncernens produkter 
och tjänster, som med varierande fördröjning 
visar sig i nettoomsättningen.

Orderstock vid utgången av året
Order som inkommit som ännu inte har blivit 
fakturerade. Orderstocken vid årets slut är lika 
med summan av orderstocken vid årets ingång 
med tillägg för orderingången under året och 
med avdrag för nettoomsättningen under året. 
ger en indikation om hur nettoomsättningen kan 
förväntas utvecklas framöver.

EBITa
"Earnings before Interest, taxes and Amortisa-
tions" eller rörelseresultat före goodwillavskriv-
ningar och avskrivningar på övriga övervärden. 
Detta resultatmått är fullt jämförbart över tiden 
oberoende av vilka finansieringskostnader och 
vilken avskrivning på goodwill och övervärden 
som från tid till annan belastar koncernen.

EBITDA
"Earnings before Interest, taxes, Deprecia-
tions and Amortisations" eller rörelseresultat 
före avskrivningar och goodwillavskrivningar 
samt avskrivningar på övriga övervärden. Detta 
resultatmått är fullt jämförbart över tiden obero-
ende av vilka finansieringskostnader och vilken 
avskrivning på goodwill och övervärden som 
från tid till annan belastar koncernen.

EBITa-marginal %
rörelseresultat före goodwillavskrivningar och 
avskrivningar på övriga övervärden (EbItA) i för-
hållande till nettoomsättning, uttryckt i procent. 

EBITDa-marginal %
rörelseresultat före avskrivningar och good-
willavskrivningar samt avskrivningar på övriga 
övervärden (EbItDA) i förhållande till nettoom-
sättning, uttryckt i procent. 

Justerad EBITa
Samma som EbItA, men justerad för jämförel-
sestörande poster.

Justerad EBITDa
Samma som EbItDA, men justerad för jämförel-
sestörande poster.

Justerad EBITa-marginal %
Samma som EbItA-marginal, men justerad för 
jämförelsestörande poster.

Justerad EBITDa-marginal %
Samma som EbItDA-marginal, men justerad för 
jämförelsestörande poster.

Vinstmarginal %
resultat efter finansiella poster i förhållande till 
nettoomsättning, uttryckt i procent. 

Kapitalomsättningshastighet, ggr
nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt 
sysselsatt kapital, uttryckt i gånger. Visas exklu-
sive respektive inklusive goodwill och övervär-
den och motsvarande uppskjuten skatteskuld.

Sysselsatt kapital
totala tillgångar med avdrag för likvida medel, 
kapitaliserade finansieringskostnader, andra 
långfristiga värdepappersinnehav, upplupna 
ränteintäkter, rörelseskulder samt övriga ej 
räntebärande skulder, inklusive skatt och upp-
skjuten skatt men exklusive upplupna ränte-
kostnader. Visas exklusive respektive inklusive 
goodwill och övervärden och motsvarande 
uppskjuten skatt. Visar det kapital som används 
i den löpande verksamheten. Sysselsatt kapital 
för koncernen skiljer sig från nettokapitalet för 
segmenten avseende skatter, uppskjutna skat-
ter och pensioner.

avkastning på sysselsatt kapital %
EbItA i förhållande till genomsnittligt sysselsatt 
kapital, uttryckt i procent. Visas exklusive res-
pektive inklusive goodwill och övervärden och 
motsvarande uppskjuten skatteskuld.

avkastning på eget kapital %
årets resultat i förhållande till eget kapital, 
uttryckt i procent. På grund av ägarförändringen 
under 2000 blir en beräkning av avkastningen 
i förhållande till genomsnittligt eget kapital inte 
rättvisande.

Soliditet %
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar, 
uttryckt i procent.

Nettoskuld
räntebärande skulder inklusive räntebärande 
pensionsskulder och kapitaliserade finansiella 
leasar med avdrag för likvida medel.

Nettoskuld jämfört med EBITDa, ggr
nettoskulden i relation till EbItDA är ett av de 
finansiella villkoren till Alfa Lavals syndikerade 
lån och ett viktigt nyckeltal för att bedöma den 
föreslagna utdelningen.

Skuldsättningsgrad, ggr
nettoskuld i förhållande till eget kapital, uttryckt 
i gånger.

Räntetäckningsgrad, ggr
EbItDA plus finansnettot ökat med räntekost-
nader i förhållande till räntekostnader. uttrycks i 
antalet gånger som resultat före räntekostnader 
överstiger räntekostnader. ger uttryck för kon-
cernens förmåga att betala räntor. Anledningen 
till att EbItDA används som utgångspunkt är 
att detta bildar utgångspunkten för ett kassa-
flödesperspektiv på förmågan att betala räntor. 
Finansiella poster som klassificerats som jämfö-
relsestörande är exkluderade i beräkningen.

Kassaflöde från rörelseverksamheten
Visar koncernens kassaflöde från den operativa 
verksamheten, det vill säga vad den dagliga 
rörelseverksamheten genererar kassamässigt.

Kassaflöde från investeringsverk-
samheten
Visar koncernens kassaflöde från investerings-
verksamheten, det vill säga vad framförallt 
koncernens avyttringar och förvärv av verksam-
heter och försäljning av fastigheter genererar 
kassamässigt.

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten
Visar koncernens kassaflöde från finansierings-
verksamheten, det vill säga vad framförallt kon-
cernens upplåning kräver kassamässigt i form 
av räntebetalningar och amorteringar.

Investeringar
Investeringar representerar en viktig komponent 
i koncernens kassaflöde. Investeringsnivån 
under några år i följd ger en bild av koncernens 
kapacitetsuppbyggnad. 

Medeltal anställda
De kostnader som har med antalet anställda att 
göra representerar en stor del av koncernens 
totala kostnader. utvecklingen av medelantalet 
anställda över tiden i förhållande till utvecklingen 
av nettoomsättningen ger därför en indikation 
på den kostnadsrationalisering som sker. 

Resultat per aktie, SEK
årets resultat hänförligt till aktieägarna i moder-
bolaget dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

Fritt kassaflöde per aktie, SEK
Summan av kassaflödena från rörelse- och 
investeringsverksamheterna under året divi-
derat med genomsnittligt antal aktier. Detta 
representerar det tillgängliga kassaflödet för 
räntebetalningar, amorteringar och utdelningar 
till investerare.

Definitioner



Finansiell information under 2007
rapport för det första kvartalet 2007  23 april
årsstämma i Lund  23 april
rapport för det andra kvartalet 2007  19 juli
rapport för det tredje kvartalet 2007  23 oktober
Kapitalmarknadsdag i Köpenhamn 13 november

Finansiell information

Aktieägarinformation
mikael Sjöblom
Investor relations manager
tel: 046 – 36 74 82.
mobil: 0709 – 78 74 82
e-mail: mikael.sjoblom@alfalaval.com

Analytiker som följer Alfa Laval

Abg Sundal Collier  
Anders jegers
anders.jegers@abgsc.com
+44 20 7905 5631

Carnegie  
Oscar Stjerngren
oscstj@carnegie.se
08-676 87 69

Cazenove 
glen Liddy
glen.liddy@cazenove.com
+44 20 7155 5000

Chevreux  
Patrik Sjöblom
psjoblom@caicheuvreux.com 
08-723 51 15

Credit Suisse First boston  
Patrick marshall
patrick.marshall@csfb.com  
+44 20 7888 0289

Danske Securities  
Patrik V. Setterberg
PSE@danskebank.dk
+45 5121 1901

Deutsche bank  
johan Wettergren
johan.wettergren@db.com
08-463 55 18

Dresdner Kleinwort Wasserstein  
Alasdair Leslie
alasdair.leslie@drkw.com
+44 20 7475 2467

Evli bank  
magnus Axén
magnus.axen@evli.com
08-407 80 38

goldman Sachs 
jonathan rodgers
jonathan.rodgers@gs.com
+44 207552 9384

HQ bank 
Hans-Olov Öberg
hans-olov.oberg@hq.se
08-696 20 47

Handelsbanken  
Peder Frölén
pefr15@handelsbanken.se
08-701 1251

jP morgan  
julia Varesko
julia.varesko@jpmorgan.com
+44 20 7325 6394

Kaupthing  
joakim Höglund
joakim.hoglund@kaupthing.se
08-791 48 69

Lehman brothers  
brian Hall
brhall@lehman.com
+44 20 7256 4726

morgan Stanley  
gustaf Lindskog
gustaf.lindskog@morganstanley.com
+44 207 425 2057

Oppenheim research  
ulrich Scholz
ulrich.scholz@oppenheim.de
+49 69 7134 5498

SEb Enskilda  
Anders Eriksson
anders.eriksson@enskilda.se
08-5222 9639 

Standard & Poor´s  
Lars glemstedt
lars_glemstedt@standardandpoors.com
08-545 069 68

Swedbank  
mats Liss
mats.liss@foreningssparbanken.se
08-5859 1262

Alfa Laval använder flera kanaler för att informera om bolagets verksamhet  
och finansiella utveckling. Information som offentliggjorts i form av årsredo-
visningar, kvartalsrapporter och pressmeddelande läggs löpande ut på  
www.alfalaval.com/investors. Där finns också presentationsmaterial från kapital-
marknadsdagar samt press- och analytikerträffar tillgängligt för nedladdning.  
årsredovisningen skickas till de aktieägare som anmält att de så önskar. 
årsredovisningar och delårsrapporter kan beställas på www.alfalaval.com  
eller per telefon 040 – 36 65 00. 
 Alfa Laval arrangerar press- och analytikermöten efter det att bolaget 
offentliggjort sina kvartalsrapporter. Därutöver träffar representanter för företags-
ledningen analytiker, investerare och journalister löpande för att säkerställa att 
dessa har korrekt och aktuell information som utgångspunkt för sitt arbete. 
I enlighet med bolagets avtal med Stockholmsbörsen lämnas aldrig kurspå-

verkande information som inte redan är känd vid denna typ av möten eller kon-
takter. Alfa Laval arrangerar också årligen en så kallad kapitalmarknadsdag då 
representanter från den finansiella marknaden erbjuds fördjupad information  
kring företagets verksamhet.
 Alfa Laval tillämpar en så kallad tyst period om tre veckor. Det innebär att  
VD och ekonomidirektör inte träffar eller pratar med representanter från finans-
marknaden tre veckor innan en kvartalsrapport.
 Kallelsen till årsstämman införs, i enlighet med bolagsordningen, som en  
kungörelse i Dagens nyheter samt Post- och Inrikes tidningar tidigast sex och 
senast fyra veckor innan stämman. nedanstående information om stämman 
utgör inte någon legal kallelse. Som en service till befintliga aktieägare får de  
information om årsstämman hemskickad per post.

ubS Warburg  
Sven Weier
sven.weier@ubs.com
+49 69 1369 8278

Öhmans  
Anders roslund
anders.roslund@ohman.se
08-402 52 69

Årsstämma 2007
årsstämma i Alfa Laval Ab (publ) hålls måndagen den 23 april 2007 klockan 
16.00 på Scandic Star Hotel i Lund, glimmervägen 5. Efter stämman bjuds på 
lättare förtäring.

Stämmoprogram
Kl. 13.30  buss avgår från Star Hotel till Alfa Lavals produktions-  
  anläggning för värmeväxlare i Lund

Kl. 15.30  Inregistrering påbörjas

Kl. 16.00  årsstämman börjar

Anmälan om deltagande
För rätt att delta i stämman och äga rösträtt måste aktieägare dels vara införd i 
den av VPC Ab förda aktieboken senast tisdagen den 17 april 2007, dels  
anmäla sin avsikt att delta – eventuellt jämte biträde – senast tisdagen den  
17 april 2007 kl. 12.00.
 Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den   
17 april tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Sådan registrering bör  
begäras ett par arbetsdagar i förväg hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande lämnas till:
Alfa Laval Ab, Koncernstab juridik, box 73, 221 00 Lund.
E-post: arsstamma.lund@alfalaval.com. Hemsida: www.alfalaval.com.
telefon: 046-36 72 22, 36 65 26 eller 36 65 00. Fax: 046-36 71 87.
Vid anmälan skall namn, personnummer och telefonnummer uppges. Sker  
deltagandet med stöd av fullmakt skall fullmakten insändas till bolaget före  
årsstämman.

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdela  
6:25 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen 
den 26 april 2007. beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen 
komma att skickas ut från VPC onsdagen den 2 maj 2007.
 Avstämningsdag respektive utdelningsdag kan dock komma att senare-
läggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av  
utbetalningen.

Visning av produktionsanläggningen i Lund
Innan årsstämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av  
plattvärmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningarna börjar med samling  
vid Star Hotel i Lund, senast klockan 13.30. bussar kommer sedan att  
transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till  
stämmolokalen. Anmälan till visningen skall göras i samband med anmälan  
till årsstämman. ObS! Deltagarantalet är begränsat.
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Om alfa laval

Alfa Laval är en ledande, global  
leverantör av specialprodukter och 
processtekniska lösningar. 
 Företagets utrustning, system  
och service bidrar till att förbättra  
prestanda i kundernas processer.  
Om och om igen. 
 med Alfa Lavals hjälp värmer,  
kyler, separerar och transporterar  
Alfa Lavals kunder produkter som  
olja, vatten, kemikalier, drycker,  
mat, läkemedel och stärkelse. 
 Alfa Lavals världsomspännande  
organisation arbetar nära kunderna  
i 100 länder och hjälper dem att ligga  
i frontlinjen.

Mer information på Internet 

Alfa Lavals hemsida blir kontinuerligt  
uppdaterad med upplysningar om före-
tagets kontaktuppgifter världen över. 

läs mer på www.alfalaval.com
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