
Årsredovisning 2008



volati aB

Engelbrektsplan 1

sE-114 34 stockholm, sweden

tel: 08–21 68 40

fax: 08–21 69 18

www.volati.se



volati ab  11  volati ab

iNNEHÅll

 Verksamhetsbeskrivning

2 Volati i korthet

4 VD-ord

7 Affärsidé

8 Strategi

10 Marknaden för överlåtelser av små och medelstora företag

15 Tornum

19 Sveico

23 Corroventa

27 Sandberg & Söner

30 Genomförda förvärv

32 Organisation

 Ekonomisk information

34 Förvaltningsberättelse

39 Koncernens resultaträkning

40 Koncernens balansräkning

41 Koncernens kassaflödesanalys

42 Koncernens förändringar i eget kapital

43 Noter till koncernredovisningen

68 Moderbolagets resultaträkning

69 Moderbolagets balansräkning

70 Moderbolagets kassaflödesanalys

71 Moderbolagets förändringar i eget kapital

72 Noter till moderbolagsredovisningen

77 Revisionsberättelse

78 Definitioner

79 Styrelse



2  volati ab2  volati ab

volati i KoRtHEt

VOLATI ÄR EN industriell investerare som förvärvar små och medelstora företag och ut-
vecklar dem genom ett aktivt ägande. Vi är specialiserade på att genomföra förvärv av 
familjebolag som står inför ett generationsskifte. Investeringarna är inte bundna till någon 
bransch utan genomförs i lönsamma och utvecklingsbara företag med en omsättning mellan 
50–1 000 Mkr. Vi är långsiktiga ägare och vår ambition är att bygga upp ett brett innehav av 
fristående företag. Vi har under perioden 2003–2008 förvärvat sju företag som är organi-
serade i fyra dotterbolag. Volati har ett outnyttjat investeringsutrymme på 500 Mkr.

Tornum AB
www.tornum.se

tornum är marknadsledande i Norden  
och baltikum som helhetsleverantör av 
spannmålsanläggningar till lantbruk och 
spannmålsindustri.

omsättning
Resultat före skatt
antal anställda
volatis ägarandel
investeringstidpunkt

318 Mkr
28 Mkr

69
97%

2004  

Sveico AB
www.sveico.se
www.kokskungen.se
www.gastromax.se

Sveico är en ledande leverantör av husgeråd 
i Norden. Försäljningen sker under tre 
varumärken; Sveico, GastroMax och 
Kökskungen samt under dagligvaruhandelns 
egna varumärken.

omsättning
Resultat före skatt
antal anställda
volatis ägarandel
investeringstidpunkt

109 Mkr
14 Mkr

51
100%

2005, 2006

Corroventa
Avfuktning AB
www.corroventa.se
www.lr-konsult.se

Corroventa utvecklar tekniker och system 
samt tillverkar produkter för torkning av 
vattenskador, byggavfuktning, avfuktning av 
krypgrunder och vindar samt sanering av 
radon.

omsättning
Resultat före skatt
antal anställda
volatis ägarandel
investeringstidpunkt

90 Mkr1

27 Mkr
28

100%
2007, 2008

Dotterbolag

Viktiga händelser 2008
w I september förvärvades Ragnar Sandberg & Söner Mekaniska Verkstads AB
w I oktober förvärvades LR Konsult & Installation i Linköping AB 
   av Corroventa Avfuktning AB

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
w I mars 2009 tecknades avtal om förvärv av Olmed Ortopediska AB

Ragnar Sandberg  
& Söner Mekaniska  
Verkstads AB
www.sandberg-soner.se

Sandberg & Söner tillverkar och monterar 
stora komponenter och produkter med små 
toleranser i korta serier och säljer framförallt 
till svensk verkstadsindustri.

omsättning
Rörelseresultat
antal anställda
volatis ägarandel
investeringstidpunkt

18 Mkr2

3 Mkr
49

100%
2008

1  Inkluderar LR-Konsult från och med oktober.
2  Avser 4 månader då Sandberg & Söner konsolideras från och med september 2008.
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Resultatutveckling

w Omsättningen ökade med 42% till 536 Mkr (376)
– Förvärv av Sandberg & Söner, 18 Mkr
– Förvärv av LR-Konsult, 3 Mkr
– Effekten av att Corroventa konsolideras 12 månader (10), 12 Mkr
– Organisk tillväxt, 127 Mkr
w Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (95) 

– Förvärv av Sandberg & Söner, 3 Mkr
– Förvärv av LR-Konsult, 1 Mkr
– Reavinst av fastighetsförsäljning 2007, -31 Mkr
– Effekt av att Corroventa konsolideras 12 månader (10), 3 Mkr
– Resultatförändring i befintlig verksamhet, -13 Mkr
w Resultat efter skatt uppgick till 46 Mkr (72)
w Operativt kapital minskade med 8 Mkr till 356 Mkr (364)

– Eget kapital inklusive minoriteter, 38 Mkr
– Banklån netto, -3 Mkr
– Mezzaninelån netto, -49 Mkr
– Tilläggsköpeskillingar, 5 Mkr
w Avkastning på operativt kapital minskade till 18% (32)

Mkr 2008 2007 2006 2005 2004

Nettoomsättning 536 376 253 164 83

Rörelseresultat 57 95 27 16 7

Resultat efter skatt 46 72 15 9 4

Kassaflöde från rörelsen 34 43 12 12 -1

operativt kapital 356 364 177 161 65

avkastning på operativt kapital, % 18% 32% 15% 16% 11%

Omsättning / Rörelsemarginal Operativt kapital / Avkastning
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vD-oRD

Det finns alltid en morgondag
UNDER STORA DELAR av 2008 påverkades våra dotterbolag varken av finans-
krisen eller av den globala lågkonjunkturen. Tvärtom utvecklades våra bolag 
bra och krisen tycktes isolerad till finanssektorn samt i någon mån fordons-
industrin. Under de sista månaderna av året spred sig emellertid nedgången 
till i stort sett samtliga branscher. Tornum märkte exempelvis av en markant 
minskad orderingång när bolagets kunder fick problem med att finansiera 
sina investeringar. Sandberg & Söner, som vi förvärvade i september 2008, 
gick på några veckor från en situation med stort rekryteringsbehov till över-
kapacitet i produktionen. Våra två andra dotterbolag, Sveico och Corroventa, 
har än så länge inte märkt av någon större avmattning i efterfrågan. Vi har 
med andra ord klarat oss relativt bra men inte lyckats fullt ut med vår strategi 
att förvärva stabila bolag som inte påverkas i allt för stor utsträckning av 
svängningar i konjunkturen. 

Hur skall man som ägare och ledning agera när försäljning och lönsamhet 
dramatiskt försvagas? Många svarar spontant att man skall skära kostnader, säga 
upp personal etc. Jag är tveksam till om det är rätt svar. Jag tror att den typen 
av åtgärder ofta skadar ett bolags långsiktiga konkurrenskraft samtidigt som 
besparingarna många gånger är relativt små. Den långsiktiga konkurrens-
kraften försvagas eftersom kunskap och färdigheter hos personer som jobbat 
länge i ett bolag är svåra att ersätta. De kortsiktiga effekterna blir små eftersom 
åtgärder ofta sätts in först efter att nedgången är ett faktum, vilket i sin tur 
leder till att effekterna syns först när ekonomin börjar ta fart. Därutöver tycker 
jag att man som ägare har ett stort ansvar för sin personal. Volatis utgångspunkt 
är därför att i första hand försöka övervintra lågkonjunkturer. På så sätt skapar 
vi mest värde för våra ägare, samtidigt som vi tar ett långsiktigt ansvar för vår 
personal. För att skapa flexibilitet och förmåga att möta svängningar i efter-
frågan måste bolag arbeta med inhyrd personal, tidsbanker, outsourcing etc. 
I våra bolag har vi arbetat en del med detta, men kan konstatera att vi borde 
gjort det i än större utsträckning. Vi ser mycket positivt på ramavtalet om 
permitteringslöner som IF Metall förhandlat fram med ett antal arbetsgivar-
organisationer. Vi har använt detta avtal för att kunna bibehålla personalen 
på Sandberg & Söner, trots en kraftigt minskad efterfrågan.

Ett bolag kan dock bara vara långsiktigt så länge det har finansiella resurser att 
klara av sina åtaganden. En del bolag som ägs av ”private equity” bolag har idag 
svårt att klara sina åtaganden till banker och andra finansiärer. Bolagen i sig kan 
vara sunda och välskötta, men ägarna har köpt dyrt och använt allt för hög 
skuldsättning. När efterfrågan nu viker finns det inte marginaler i kalkylerna. 

pATRIK wAhLéN

VD, VOLATI
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Måluppfyllelse 2008
 Mål 2008 2007 2006 2005 2004

Nettoomsättning, Mkr En miljard, 2009 536 376 253 164 83

avkastning på operativt kapital, % >25 % 18 32 15 16 11

Konsolideringsgrad, % 30 – 50% 37 30 22 15 26

Bolagen tvingas till stora besparingar även om det påverkar den långsiktiga 
konkurrenskraften negativt. Även börsbolag agerar på ett liknande sätt, på-
drivna av investerare med ett allt för stort fokus på kvartalsvinster. Vi har inte 
dragits med i de senaste årens värderings- och belåningsbubbla. Volati har 
idag finansiella resurser att agera långsiktigt. Våra fastighetsförsäljningar i 
slutet av 2007 och början av 2008 innebar att vi stärkte vår balansräkning. 
Under året har vi också sett över vår skattesituation, omförhandlat våra 
banklån etc. Vi står därför väl rustade att möta en lågkonjunktur. Samtidigt 
är jag ödmjuk. Om nedgången blir djupare och längre än vad vi befarar idag, 
kan även vi tvingas till åtgärder för att klara av våra kortsiktiga åtaganden 
även om det skadar vår långsiktiga konkurrenskraft.

KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING ökade under 2008 med 42% till 536 Mkr 
(376). Den organiska tillväxten var 127 Mkr och den förvärvade tillväxten 
33 Mkr. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 34%. Tornum 
var det bolag som hade den starkaste tillväxten med en ökning av nettoom-
sättningen med 147 Mkr till 318 Mkr. Tornum har nu ökat sin omsättning 
mer än tre gånger sedan vi tog över bolaget i februari 2004. För första gången 
i Tornums historia var exportförsäljningen större än försäljningen i Sverige. 
Efter förvärven av Sandberg & Söner i september 2008, LR-Konsult i oktober 
2008 och av Olmed Ortopediska i april 2009 uppgår koncernens omsätt-
ning pro-forma till 750 Mkr. Om vi genomför ytterligare ett till två förvärv 
i år kan vi pro-forma nå vår målsättning; att omsätta en miljard senast under 
slutet av 2009. 

Avkastningen på operativt kapital minskade till 18% (32). Man skall  
notera att reavinsten vid försäljningen av fastigheter på 32 Mkr ökade av-
kastningen med 10 procentenheter under 2007. För att nå en avkastning på 
25% krävs ett rörelseresultat, givet samma kapitalstruktur, på 89 Mkr vilket 
skall jämföras med 2008 års rörelseresultat på 57 Mkr. Tornums rörelseresul-
tat har belastats med reserveringar för osäkra kundfordringar i Baltikum om 
8 Mkr. Huvudförklaringen till att den operativa verksamheten inte når av-
kastningsmålet är att vi befinner oss i ett uppbyggnadsskede. Vi har ägt de 
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vD-oRD

Utsikter 2009 
Det kommer att bli ett tufft år under 2009 och vi kommer att prövas som 
ägare och ledning. Vi är ödmjuka inför detta men är samtidigt övertygande 
om att det kommer att skapa många intressanta möjligheter. Vi har en finan-
siell styrka att hantera svängningar och hoppas att kunna ta tillvara på de 
möjligheter som kommer uppstå under de kommande åren.  

Stockholm april 2009 

Patrik Wahlén, VD

flesta av våra dotterbolag en relativt kort period och det tar tid innan effek-
terna av vårt utvecklingsarbete avspeglas i avkastningen på operativt kapital. 
Vi har också fortsatt relativt höga förvaltningskostnader i förhållande till 
operativt kapital. 

Den räntebärande nettoskulden ökade med 32 Mkr till 206 Mkr och kon-
solideringsgraden uppgick till 37% (30). Vår kapitalstruktur ligger väl inom vårt 
mål med en konsolideringsgrad på 30–50%. Koncernen har dessutom tillgång 
till mezzaninefinansiering varför beredskapen vid förvärv eller en ytterligare 
försämrad konjunktur är mycket god. 
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aFFÄRSiDÉ

VOLATI ÄR EN INDUSTRIELL investerare som skapar värde genom att förvärva 
och vidareutveckla välskötta små och medelstora företag som står inför ett 
ägarskifte, t.ex. vid generationsskifte eller avknoppningar från andra bolag. 

Mål
w Senast under 2009 skall omsättningen överstiga en miljard kronor 
w Avkastningen på operativt kapital skall överstiga 25% per år 
w Konsolideringsgraden bör ligga i intervallet 30–50% 
w Likvida medel som inte bedöms kunna investeras i enlighet med bolagets  
   mål och investeringsstrategi skall delas ut till ägarna 

Investeringsstrategi 
w Investeringarna sker i stabila och välskötta bolag med starka kassaflöden
w Alltid huvudägare och i normalfallet ensam ägare 
w Långsiktigt ägande med aktiv utvärdering av utvecklingspotentialen 
w Totalt transaktionsvärde mellan 50–1 000 Mkr
 – Mindre tilläggsinvesteringar kan ske i befintliga dotterbolag
w Investeringar sker i svenska bolag
 – Mindre tilläggsinvesteringar kan ske utanför Sverige 
w Branschgeneralist
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VOLATIS STRATEGI för att skapa värde bygger på fem hörnstenar: 

Vi skall förvärva stabila och välskötta företag… 

Nyckeln till vår affärsmodell är ett inflöde av bra förvärvsobjekt. Volati har 
därför etablerat ett nätverk av företagsmäklare som kontinuerligt presenterar 
potentiella förvärvsobjekt. Under ett år tittar vi närmare på ett 100-tal före-
tag och inleder fördjupade diskussioner med fem till tio bolag, vilket i sin tur 
bör leda till ett par förvärv per år. 

Vi är främst intresserade av företag som uppfyller kriterierna: 

w Stark marknadsposition 
w Goda framtidsutsikter 
w Omsättning mellan 50 och 1 000 Mkr 
w God lönsamhet och hög soliditet 

Volati har en väl beprövad metodik för utvärdering av bolag och vi lägger 
stor vikt vid att analysera potentiella förvärvskandidater. 

till rimliga värderingar… 

Grunden för vårt värdeskapande sker redan vid förvärvet. Historiskt har vi 
förvärvat verksamheter till en värdering om 4–7 gånger resultat efter skatt. 
Värderingen av generationsskiften reflekterar de risker som finns i bolagen, 
t.ex. beroendet av tidigare ägare och svag formell intern kontroll, men är 
ytterst en funktion av utbud och efterfrågan. Vår bedömning är att det stora 
antalet generationsskiften borgar för fortsatt bra möjligheter att göra goda 
affärer. 

som vi skall vidareutveckla genom att minska rörelseriskerna… 

Den enskilt största risken vid ett förvärv av ett ägarlett bolag är beroendet av 
de tidigare ägarna. Volati prioriterar därför alltid att efter ett tillträde se över 
rekryteringsbehovet. Vår erfarenhet är att det ofta behövs ett par rekryte-
ringar för att ersätta tidigare ägare då de har varit involverade i en stor del av 
verksamheten. Genom att tillföra ny kompetens och bredda ledningen ska-
pas ofta nya möjligheter. Volati vidtar också ett antal förändringar av styrelse, 
revisor, koncernrapportering, produktkalkyler etc. för att förstärka den in-
terna kontrollen. 

StRatEGi
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förbättra kassaflödena... 

Förvärvade företag skall utöver en stabil grundaffär också ha goda utveck-
lingsmöjligheter. Vår erfarenhet är att många ägarledda bolag har stora möjlig-
heter att förbättra kassaflödena, t.ex. genom ökad försäljning, tilläggsförvärv, 
rationalisering av rörelsekapital, förändrad kapitalstruktur etc. 

Vi är långsiktiga investerare och är alltid beredda på att genomföra åtgär-
der som påverkar kassaflödet positivt även om det kortsiktigt kräver större 
investeringar. 

och kontinuerligt utvärdera våra dotterbolags utvecklingspotential. 

Vi förvärvar företag för att äga och utveckla, inte för att sälja vidare. Det kan 
dock uppstå situationer då bolag kan utvecklas bättre med en ny ägare. Där-
för utvärderar vi kontinuerligt varje enskilt dotterbolag. Vi bedömer då bo-
lagets utvecklingspotential, avkastning, samt våra möjligheter att bidra till 
den fortsatta utvecklingen. Om ett dotterbolag kan utvecklas bättre med en 
annan ägare kan en avyttring bli aktuell. 

KARL pERLhAGEN OCh pATRIK wAhLéN



10  volati ab10  volati ab

volati är verksamt på den svenska marknaden för överlåtelser av små och 
medelstora företag med en omsättning mellan 50–1 000 miljoner kronor.

Aktörerna på marknaden

Marknaden för överlåtelser av små och medelstora företag består, utöver köpare 
och säljare, även av företagsförmedlare och finansiärer. Vid en företagsöver-
låtelse är det viktigt med ett välfungerade samarbete mellan alla parter.

Köparen vid en överlåtelse representeras framförallt av fyra olika kategorier:
w Anställda
w Familjemedlemmar
w Industriella köpare (t.ex. konkurrenter, kunder, leverantörer etc.)
w Finansiella köpare (t.ex. mindre investmentbolag)

De flesta överlåtelser av små och medelstora företag sker till anställda eller 
familjemedlemmar. Dessa köpare har ofta fördelen att de känner bolaget, 
orten och de anställda mycket väl. De driver ofta bolaget vidare i samma 
anda som tidigare ägare men har många gånger svårt att lösa finansieringen 
vid ett förvärv. Flertalet företag överlåts också till industriella köpare. Dessa 
känner ofta till bolaget och marknaden väl och ser många gånger möjligheter 
till synergivinster. För att utvinna dessa synergier måste köparen ofta genom-
föra besparingsprogram och rationaliseringar. Slutligen har finansiella köpare 
ofta erfarenhet av att införa rutiner, styrning och en professionalisering av 
företag. Många av de finansiella aktörerna har också ett uttalat branschfokus 
och kräver att ledningen kvarstår under en längre tid. Till deras nackdel kan 
ställas att de sällan känner bolaget eller marknaden väl. De investerar ofta 
genom en fondstruktur vilket medför att de måste sälja bolagen inom fyra 
till sju år för att återbetala investerarna i fonden.

Säljaren vid en överlåtelse representeras ofta av en entreprenör som är i 
stånd att sälja sitt livsverk. Många gånger är det fler värden än endast pris 
som avgör när företaget ska säljas. Ett flertal undersökningar visar att ett 
genomgående tema är att anställda ska få jobba kvar och att det finns en 
kontinuitet för bolaget enligt kriterierna:
w Att företaget utvecklas och får leva kvar under egen identitet
w Att anställdas jobb tryggas
w Att verksamheten är kvar på samma ort
w Att bolaget förblir svenskt

MaRKNaDEN FÖR ÖvERlÅtElSER av             SMÅ oCH MEDElStoRa FÖREtaG 
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MaRKNaDEN FÖR ÖvERlÅtElSER av             SMÅ oCH MEDElStoRa FÖREtaG 

Marknaden är god för överlåtelser av små och medelstora företag

Det finns ett stort utbud av små och medelstora företag och årligen sker det 
200–400 företagsöverlåtelser enbart inom omsättningssegmentet 50–500 miljo-
ner kronor. Marknaden har uppvisat en god historisk tillväxt och mellan 
2002–2007 ökade antalet ägarbyten med 60%. Under 2008 observerades en 
avmattning till följd av finanskrisen och den globala lågkonjunkturen. Detta 
ledde till att antalet överlåtelser minskade med 15% jämfört med föregående 
år. Avmattningen bedöms kvarstå under 2009 då osäkerhet och finansierings-
svårigheter kommer fortsätta påverka marknaden negativt. 

Antal överlåtna företag med omsättning mellan 50 och 500 Mkr

Källa:  Adeqvat Företagsvärdering

a
nt

al

400

300

200

100

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nettoomsättning 50–100 Mkr

Nettoomsättning 100–500 Mkr

2008



12  volati ab12  volati ab

Det kommer, trots detta, finnas goda möjligheter till bra affärer de närmaste 
åren då räntorna är låga och värderingarna mer konservativa. Samtidigt 
kommer objektutbudet efterhand att öka då det finns ett uppdämt behov av 
företagsöverlåtelser som inte blivit genomförda. Efter utgången av förra låg-
konjunkturen observerades en ökning av antalet överlåtelser med 45% på 
svenska marknaden.

Samtidigt står svensk industri inför ett gigantiskt generationsskifte när 
40-talisterna närmar sig pensionen. Idag ägs uppskattningsvis 3 000 bolag i 
omsättningsintervallet 50–500 miljoner kronor av en person född på 40-talet 
och många av dessa tenderar att pensionera sig före 65 års ålder.

Det sker också en trend mot att större företag vill renodla sina verksamhe-
ter och sälja av delar som inte bedöms vara kärnverksamhet vilket ytterligare 
kommer öka utbudet av bolag till försäljning. Slutligen bedöms även antalet 
överlåtelser öka på grund av att bankerna kommer att kräva tvångsförsälj-
ning av bolag med problemkrediter.

Varför skall man då investera i små och medelstora företag?

Historiskt har små och medelstora företag värderats i intervallet 4–7 gånger 
resultatet efter skatt vilket ska jämföras med att Stockholmsbörsen historiskt 
har värderats till 10–15 gånger resultatet efter skatt. När avkastning jämförs 
måste även hänsyn tas till att riskerna i mindre onoterade bolag i många 
aspekter är väsentligt högre än i noterade bolag. Däremot erbjuder många 
mindre bolag bra tillväxtmöjligheter och har ofta hög soliditet. 
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DottERbolaGEN
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Viktiga händelser 2008
w Under första halvåret påverkade de höga spannmålspriserna lantbrukarnas  
   investeringsvilja positivt
w Stark tillväxt i Baltikum och Polen 
w Positiv utveckling i Sverige och Finland 
w Etablering av dotterbolag i Rumänien
w EU:s strukturfonder släpptes ej i Ungern, vilket påverkade marknaden  
   negativt
w EU:s budget 2007–2013 ger förutsättningar för fortsatt stöd till den agrala  
   sektorn

Fokus 2009
w Kostnadsfokus och försvara konkurrenskraften
w Fortsatta utlandsetableringar 
w Öka marknadsandelar på redan etablerade exportmarknader
w Bibehålla marknadsandelar i Sverige

Verksamheten

Tornum är marknadsledande i Norden och Baltikum som helhetsleverantör av 
spannmålsanläggningar till lantbruk och spannmålsindustri. Genom etable-
ringar i de nya EU-länderna ökar Tornums marknadsandel i Centraleuropa. 
Produktprogrammet inkluderar spannmålstorkar, luft- och lagringsfickor, 
silos samt ett brett sortiment av tillbehör, transportörer och elautomatik. 

Kunderna utgörs av enskilda lantbrukare och industrikunder t.ex. Svenska 
Lantmännen. Huvudkontor och produktion ligger i Kvänum. Bolaget har 
helägda försäljningsbolag i Finland, Polen, Ungern och Rumänien. Andra 
viktiga exportmarknader är Estland, Lettland, Litauen, Norge och Ukraina. 
Exporten står för ca 60% av omsättningen.

Den svenska marknaden

Tornum är marknadsledande på den svenska marknaden som fortsätter att 
växa. Tillväxten drivs av ökad privat handel med spannmål, vilket i sin tur 
driver ökade investeringar på gårdsnivå. Även etablerade industriella spann-
målshandlare uppgraderar sina befintliga anläggningar för att bli mer effek-
tiva och bättre kunna möta marknadens krav. Konkurrenter på den svenska 
marknaden är framförallt Akron och Antti. 

toRNUM
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Exportmarknaderna

Den globala marknaden för utrustning till spannmålshantering är mycket 
fragmenterad, framförallt för anläggningar på gårdsnivå. Olika grödor, vatten-
halter, lagstiftning, traditioner etc. har gjort att lokala aktörer oftast har en 
stark ställning på respektive hemmamarknad. På industriell nivå, och även 
för vissa produkter, t.ex. silos, finns ett antal globala aktörer, dock ingen med 
dominerande ställning. 

Jordbruket i Central- och Östeuropa, framförallt i de nya EU-medlems-
staterna, genomgår en kraftig modernisering. Det görs stora investeringar i 
hela system för spannmålshantering. EU:s jordbrukspolitik, med olika typer av 
investeringsbidrag, påskyndar utvecklingen i dessa länder. Viktiga spannmåls-
länder är Bulgarien, Polen, Rumänien, Ukraina och Ungern. I Ryssland och 
Kazakstan ökar trenden med utländska investerare som köper stora arealer, 
vilket leder till stora investeringar i utrustning för spannmålshantering. 

Affärsidé & strategier

w Tornum skall vara en heltäckande leverantör av utrustning för spannmåls- 
   hantering med fokus på den europeiska marknaden.
w Tillväxten skall främst vara organisk och strategin är att etablera Tornum  
   på en till två nya exportmarknader per år med fokus på de nya EU-länderna.
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2008 i korthet 
För första gången i Tornums historia var exportförsäljningen större än för-
säljningen i Sverige. Ordertagning och fakturering för export ökade mycket 
kraftigt. Detta var framförallt till följd av att investeringar i nya anläggningar 
i Polen och Baltikum fick fortsatt tillgång till EU-finansierade bidrag. I slutet av 
2008 drabbades Baltikum mycket hårt av finanskrisen, vilket påverkade order-
ingången negativt. Den svenska marknaden utvecklades fortsatt starkt under 
2008 och ordertagning samt fakturering var högre än någonsin. Vår bedömning 
är att marknaden växte samtidigt som Tornum tog nya marknadsandelar.

Polen hade en extremt positiv utveckling där Tornum blev ett väletablerat 
varumärke som står för kvalité och ansvar på marknaden. Ukraina och Ryssland 
drabbades hårt av det finansiella klimatet men Tornum hade trots detta en 
mycket positiv utveckling i dessa länder under 2008. I Finland ökade inves-
teringsviljan mot slutet av året sedan det blivit klart med investeringsbidrag 
på upp till 20% i samband med investeringar i tork och lagring.

I Rumänien levererades ett antal stora projekt som skall fungera som refe-
renser för en snabb tillväxt och marknadsledande position under 2009 och 
framåt. 

Resultatutveckling 
Mkr 2008 2007 2006 2005 2004*

Nettoomsättning 318 171 139 127 83

omsättningsförändring, % 86 % 22 % 10 % 53% n/a

Rörelseresultat 28 18 13 9 8

Rörelsemarginal, % 11% 11% 9 % 7% 9%

avkastning på sysselsatt kapital, % 36 % 26 % 19 % 13 % 10%

* Avser tid efter förvärvet, 8 mån
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Viktiga händelser 2008
w Ett projekt för att öka konkurrenskraften genomfördes
w Arbetet med att implementera ”lean production” påbörjades
w Sortimentsbreddning
w Rationalisering i produktionen

Fokus 2009
w Exportsatsning
w Fortsätta sortimentsbreddning
w Fortsätta arbetet med ”lean production” 

Verksamheten 

Sveico är en ledande leverantör av husgeråd i Norden. Försäljningen sker 
under tre varumärken; Sveico, GastroMax och Kökskungen samt under dag-
ligvaruhandelns egna varumärken. Sortimentet inkluderar kok- och stekkärl, 
köksredskap, bakredskap etc. Försäljning av husgeråd sker främst genom 
dagligvaruhandeln och i mindre omfattning även genom fackhandeln. För-
säljningskanaler som utvecklas på marknaden är presentreklam, vitvaruhu-
sen och elgrossisterna. Dagligvaruhandeln står för 65% av omsättningen. 
Bolaget har verksamhet i Gnosjö och Västerås. Exporten står för ca 35% av 
omsättningen. 

Den nordiska marknaden

Den nordiska marknaden för köksredskap samt stek- och kokkärl omsätter i 
producentledet ca 2 500 Mkr. Försäljningen sker främst genom dagligvaru-
handeln. Den nordiska dagligvaruhandeln är starkt koncentrerad till ett fåtal 
stora aktörer som t.ex. ICA, Coop, Norgesgruppen, S-gruppen och Dansk 
Supermarked. En relativt stor andel av försäljningen sker under dagligvaru-
handelns egna varumärken. Marknaden genomgår en förändring där buti-
kerna blir färre men allt större. Under de senaste 15 åren har antalet svenska 
butiker minskat med 40% medan den genomsnittliga butiksytan har ökat 
med 150%.

Leverantörssidan är fragmenterad och det finns en rad leverantörer på den 
nordiska marknaden t.ex. Fiskars, Daloplast, Lindéns och Groupe SEB.

SvEiCo
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Affärsidé & strategier 

w Sveico skall vara den mest kunniga samarbetspartnern inom kategorin  
   husgeråd genom att vara en innovativ och heltäckande leverantör.
w Sveico skall genom förvärv bygga en attraktiv portfölj av varumärken och  
   produkter som aktivt marknadsförs genom samtliga kanaler med fokus på  
   massmarknad.
w Sveicos varumärken skall vara självständiga med tydligt fokus på olika  
   kundsegment. 

Exportmarknaderna

Den europeiska marknaden för köksredskap är inne i en konsolideringsfas och 
marknaden förändras från utpräglade lokala aktörer till mer regionala aktö-
rer. Inom segmentet stek- och kokkärl finns det ett antal europeiska bolag.
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2008 i korthet
Husgerådsmarknaden påverkades inte nämnvärt av lågkonjunkturen. Dag-
ligvaruhandeln utvecklades fortsatt starkt medan fackhandeln, framförallt 
mindre butiker, hade ett tuffare år. Under de senaste åren har trenden mot 
egen import från lågkostnadsländer som t.ex. Kina varit mycket stark. Vi har 
nu noterat ett större intresse för att åter köpa svensktillverkat men också att 
köpa importerade produkter från grossister. Trendskiftet förklaras av den 
starka dollarn, kundernas fokus på kapitalbindning och konsumenternas 
ökade miljömedvetenhet. Det skall dock noteras att det fortfarande råder en 
hård konkurrens från lågkostnadsländer. Ett annat trendskifte är att andelen 
egna varumärken inte längre växer och utgör nu ca 16% för handeln totalt. 
Ett exempel på skiftet är att från och med maj 2009 kommer GastroMax att 
säljas under eget namn i ICA:s butiker i stället för, som tidigare, under ICA:s 
egna varumärken.

Under 2008 genomfördes även projekt för att öka bolagets konkurrens-
kraft. I produktionen påbörjades implementeringen av ”lean production”. Vi 
har också arbetat med att bredda sortimentet där vi exempelvis har lanserat 
kok- och stekkärl under varumärket GastroMax. 

Resultatutveckling 
Mkr 2008 2007* 2006 2005**

Nettoomsättning 109 115 114 37

omsättningsförändring, % -5% 1% 210% n/a

Rörelseresultat 14 14 20 10

Rörelsemarginal, % 13% 12% 17% 27%

avkastning på sysselsatt kapital, % 17% 15% 21% 26%

* Rörelseresultat före reaförlust vid fastighetsförsäljning

** Avser tid efter förvärvet, Sveico 5 mån, Kökskungen 1 mån
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Viktiga händelser 2008
w Flertalet översvämningar i Mellaneuropa
w Teknikgenombrott i England
w Förstärkt fokus på utveckling av nya produkter
w Förvärv av radonsaneringsföretaget LR Konsult & Installation i Linköping AB
w Ny ledning

Fokus 2009
w Breddning av produktsortimentet 
w Öka satsningar på produkt- och teknikutveckling
w Intensifiera försäljningsarbetet mot fler internationella kunder
w Fler etableringar i Europa
w Marknadsarbete och produktutveckling med fokus på radonsanering

Verksamheten

Corroventa utvecklar tekniker och system samt tillverkar produkter för torkning 
av vattenskador, byggavfuktning, avfuktning av krypgrunder och vindar samt 
sanering av radon. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, låg ljudnivå, 
energisnål drift och hög användarvänlighet. De flesta produkter är skyddade 
genom ett stort antal internationella patent. Kunderna är i första hand sanerings-
bolag, specialinriktade torkföretag samt byggbolag. Andelen privatkunder inom 
framförallt krypgrundsavfuktning och radonsanering har dock ökat markant. 

Huvudkontor, utveckling och produktion finns i Bankeryd. Produkterna 
säljs och hyrs ut genom egna bolag i Sverige, Tyskland, Norge och England. 
Bolaget i Tyskland bearbetar även länder i Mellan- och Sydeuropa. Export-
andelen är ca 70%.

Marknaden

Marknaden för torkning av fukt- och vattenskador är global. Tillväxten drivs 
av faktorer relaterade till byggnadskonstruktioner, ökade krav på en sund 
boendemiljö samt inte minst klimatpåverkan i form av stora översvämningar 
som blivit allt vanligare de senaste åren. Utrustning för avfuktning av kryp-
grunder och vindar samt byggavfuktning har de senaste åren visat en stabil 
tillväxt, inte minst i Sverige. Efterfrågan på utrustning för radonsanering och 
större medvetenhet om problemen förväntas stiga i takt med skärpt lagstift-
ning i framförallt Norden och England.

Den svenska marknaden för sanering av vattenskador domineras av Anti-
cimex och OCAB medan Belfor, ISS, Munters, Chemdry och Sprint är stora 
aktörer i Europa. I varje land finns dessutom ett antal mindre lokala företag.

CoRRovENta
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Affärsidé, mål och strategi 

w Corroventa skall vara tekniskt ledande på avfuktningsutrustning i Europa
w Corroventa skall tillverka avfuktningsutrustning med marknadens högsta 
   kvalitet samt leda utvecklingen inom avfuktningsteknikområdet
w Corroventa skall växa organiskt genom en breddning av produktsortimentet 
   och geografisk expansion via befintliga kunder ut på nya marknader
w Corroventa skall vara en ledande leverantör av produkter för radonsanering  
   i Norden
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2008 i korthet
Försäljningen av avfuktningsutrustning och produkter för krypgrundsavfukt-
ning höll en jämn och stabil nivå under större delen av året. Under sommar-
månaderna ökade däremot såväl försäljningen som uthyrningen till följd av 
flertalet översvämningar runt om i Mellaneuropa. 

Ett systematiskt marknadsarbete med fokus på utbildning och information 
om Corroventas produkter och tekniska fördelar vid svårare saneringsarbe-
ten gav resultat under hösten med fler förfrågningar och större efterfrågan på 
flera produkter. En ny ledning anställdes under 2008 och inkluderade ny 
VD, utvecklingschef, produktionschef och säljare för Norden.

Inom produktutvecklingen fokuserades fortsatt på trådlös kontroll och 
styrning av krypgrundsavfuktare, energisnåla kylavfuktare, utveckling av en 
ny avfuktare med förbättrade egenskaper samt radonsaneringsutrustning. 

Som en del av satsningen inom radon och den fortsatta utvecklingen av 
nya produkter, förvärvade Corroventa LR Konsult & Installation i Linköping 
som är ett av de ledande radonsaneringsföretagen i Sverige.

Resultatutveckling 
Mkr 20081 20072

Nettoomsättning 90 91

omsättningsförändring, % -1% n/a

Rörelseresultat 27 41

Rörelsemarginal, % 30% 46%

avkastning på sysselsatt kapital, % 19% 34%
1 Inkluderar LR-Konsult från och med oktober.
2 Avser tid efter förvärvet, 10 mån
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Viktiga händelser 2008
w Lågkonjunktur i slutet av året påverkade efterfrågan mycket negativt
w Höga metallpriser påverkade stålindustrins investeringsvilja positivt
w Stark efterfrågan från samtliga kunder 
w Viss omstrukturering i produktionen

Fokus 2009
w Genomföra arbetstidsförkortning
w Öka flexibilitet i produktionen
w Förstärka ledningen
w Underhåll av större maskingrupper
w Bredda kundbasen

Verksamheten 

Sandberg & Söner tillverkar och monterar stora komponenter och produkter 
med små toleranser i korta serier. Företaget har en stor och modern maskinpark 
som är ett resultat av omfattande investeringar. Bolaget är beläget i Fagersta. 

Kunderna till Sandberg & Söner finns huvudsakligen i Svealand och utgörs 
av några av Sveriges största industriföretag samt stora europeiska företag med 
tillverkning i Sverige. Utöver dessa finns ett antal mindre kunder lokalt i 
Västmanland och Dalarna. Bolaget erbjuder kunderna, förutom komponenter 
och maskiner, också stor kunskap inom konstruktion och produktionsteknik. 
Sandberg & Söners försäljning sker till svenska kunder och exportandelen är 
försumbar.

Den svenska marknaden 

Den svenska marknaden för skärande bearbetning, svetsning och maskintill-
verkning är lokal. Tillväxten drivs framförallt av produktionsoptimering, effekti-
visering samt outsourcing av specialistproduktion. Dessutom drivs efterfrågan 
av ökade infrastrukturinvesteringar i utvecklingsländer där det finns ett stort 
underliggande behov av produkter som Sandberg & Söner levererar.

Marknaden för skärande bearbetning är fragmenterad och kunderna arbetar 
ofta med lokala företag som har snabba leveranstider och god kännedom om 
produkterna. Det är vanligt att stora företag avyttrar sina mekaniska verkstäder 
och bildar nya företag med en huvudsaklig kund. Det finns ett fåtal större 
nationella svenska företag men dessa är huvudsakligen nischade mot fordons-
industrin.

Konkurrenter på den svenska marknaden är t.ex. Texor, Leax, Sund Birsta 
m.fl.

SaNDbERG & SÖNER
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Affärsidé & strategier 

w Sandberg & Söner skall vara en ledande leverantör av komponenter, system,  
   prototyper och reservdelar till svensk industri med fokus på stora, komplexa  
   detaljer med snäva toleranser.
w Sandberg & Söners tillväxt skall främst vara organisk och strategin är att  
   etablera företaget inom nya kundsegment och samtidigt öka produktions- 
   kapaciteten.
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2008 i korthet 
Marknaden för stora prototyper och reservdelar utvecklades mycket starkt 
under de första tre kvartalen 2008. Ordertagning och fakturering slog rekord. 
Vår bedömning är att Sandberg & Söner växte i takt med marknaden, kund-
basen breddades och flera av våra mindre kunder växte. 

Försäljningen inom stålsidan växte kraftigt. Höga metallpriser drev inves-
teringar inom mineralutvinningsbranschen men också inom stålverken. 
Flera av de stora stålbolagen investerade under året i nya reservdelar. Under 
oktober och november drabbades dock många av Sandberg & Söners kunder 
hårt av lågkonjunkturen och dessa sköt på sina investeringsbeslut. Sandberg 
& Söners försäljning mot fordonsindustrin drabbades också mycket hårt av 
konjunkturen. 

Resultatutveckling 

Mkr 2008*
2008 

(proforma)

Nettoomsättning 18 62

omsättningsförändring, % n/a n/a

Rörelseresultat 3 16

Rörelsemarginal, % 16% 25%

avkastning på sysselsatt kapital, % n/a 34%

* Avser tid efter förvärvet, 4 mån
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Tornum AB – Förvärvat i februari 2004

Sveico AB – Förvärvat i augusti 2005

Kökskungen AB – Förvärvat i december 2005

GENoMFÖRDa FÖRvÄRv

bakgrund till förvärvet:

w Historiskt god lönsamhet, bra tillväxt 
och hög soliditet

w Stark marknadsposition på den svenska
och norska marknaden

w Goda möjligheter att utveckla 
exportförsäljningen, inte minst  
i Östeuropa vars jordbruk genomgår 
en snabb modernisering

Utveckling efter förvärvet:

w Etablering av ny organisation inklusive
rekrytering av ny vD

w Ökat tempo i exportsatsning

w Etablering av dotterbolag i Polen, Finland, 
Rumänien och Ungern

w Förbättrade processer och it-system

w omsättningen har stigit med 265% 
från 87 Mkr till 318 Mkr

w Rörelseresultatet har stigit med 211% 
från 9 Mkr till 28 Mkr

bakgrund till förvärvet:

w Stark marknadsposition på den 
nordiska marknaden

w Möjlighet att via förvärv etablera en
ledande leverantör av husgeråd på den
nordiska marknaden

w Historiskt god lönsamhet, bra tillväxt 
och hög soliditet

Utveckling efter förvärvet:

w Etablering av ny organisation

w Kompletterande förvärv

w Konsolidering av produktion och 
försäljning av fastighet i Gnosjö

w omsättningen har minskat med 7% 
från 117 Mkr till 109 Mkr

w Rörelseresultatet har sjunkit med 22% 
från 18 till 14 Mkr

bakgrund till förvärvet:

w Stark marknadsposition på den 
svenska marknaden

w Kompletterar Sveicos sortiment 
och kanaler

w Möjligheter att öka exportförsäljningen
genom Sveicos existerande kanaler

w Historiskt god lönsamhet

Utveckling efter förvärvet:

w Fusionerat med Sveico
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Formsprutarna / GastroMax AB – Förvärvat i januari 2006

Corroventa Avfuktning AB – Förvärvat i mars 2007

Ragnar Sandberg & Söner Mek. Verk. AB – Förvärvat i september 2008

LR Konsult & Installation i Linköping AB – Förvärvat i oktober 2008

bakgrund till förvärvet:

w Stark marknadsposition på den 
svenska marknaden

w Möjlighet att öka exportförsäljningen
genom Sveicos existerande kanaler

Utveckling efter förvärvet:

w Sålt fastighet och legoproduktion

w Fusionerat med Sveico

bakgrund till förvärvet:

w Stark marknadsposition med goda 
utvecklingsmöjligheter, inte minst genom 
geografisk expansion och breddning av 
produktportföljen

w Starka kundrelationer, hög servicenivå 
samt en erkänd teknikhöjd i produkterna 
och kunnande i organisationen

w God lönsamhet

Utveckling efter förvärvet:

w Ökat produktutvecklingen

w Etablerat fotfäste på den 
engelska marknaden 

w omsättningen har ökat med 15% 
från 78 Mkr till 90 Mkr

w Rörelseresultatet har minskat med 7% 
från 29 Mkr till 27 Mkr 

bakgrund till förvärvet:

w Stark position inom marknaden för 
legotillverkning av stora komponenter med 
små toleranser på den svenska marknaden

w Möjlighet att relativt enkelt öka 
kapaciteten i produktionen utan att 
behöva genomföra stora investeringar 

w Historiskt god lönsamhet, bra tillväxt 
och hög soliditet

Utveckling efter förvärvet:

w Påbörjat utbildningssatsning av personal 
för att kunna öka flexibiliteten

w omsättningen har ökat med 7% 
från 58 Mkr till 62 Mkr (proforma)

w Rörelseresultatet har ökat med 39% 
från 11 Mkr till 15 Mkr (proforma) 

bakgrund till förvärvet:

w ledande position på den 
svenska marknaden

w Marknad med stor tillväxtpotential

w Ger Corroventa möjlighet att växa 
inom ett delvis nytt applikationsområde

Utveckling efter förvärvet:

w integrerat verksamheten i Corroventa
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Karl Perlhagen
e-mail: karl.perlhagen@volati.se

Utbildning:  
Ekonomexamen, lunds Universitet

Tidigare bl.a.:  
Cross Pharma ab
Meda ab

Volati:   
Grundade 2003 volati ab tillsammans  
med Patrik Wahlén. Sedan 2005 arbetande 
styrelseordförande.

Patrik Wahlén
e-mail: patrik.wahlen@volati.se

Utbildning:  
Magister i Ekonomi, lunds Universitet

Tidigare bl.a.:   
Kemira Kemi ab 
Cap Gemini Ernst & Young ab

Volati:  
Grundade 2003 volati ab  
tillsammans med Karl Perlhagen.

oRGaNiSatioN

Mattias Elfgren
e-mail: mattias.elfgren@volati.se

Utbildning:  
Ekonomexamen, Uppsala Universitet

Tidigare bl.a.:  
Ernst & Young ab
autoliv ab

Volati:  
Sedan 2006
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Susanne Jönsson
e-mail: susanne.jonsson@volati.se

Utbildning:
Gymnasieekonom, Karlstad

Tidigare bl.a.: 
Kuredu island Resort
Korn/Ferry international

Volati:  
Sedan 2008

Johan Svarts
e-mail: johan.svarts@volati.se

Utbildning:  
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 
Civilingenjör, Kungliga tekniska Högskolan

Tidigare bl.a.:   
booz allen Hamilton ab

Volati:  
Sedan 2007

Martin Modig
e-mail: martin.modig@volati.se

Utbildning:  
Civilingenjör, lunds tekniska Högskola

Tidigare bl.a.:  
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styrelsen för volati ab, org.nr. 556555-4317 med säte i Stockholm avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2008. 

Verksamhet 
Volati är en industriell investerare som utvecklar små och medelstora företag inom olika 
branscher genom ett aktivt  ägande. Koncernen har fyra rörelsedrivande dotterbolag, Tornum 
AB, Sveico AB, Corroventa Luftbehandling AB och Ragnar Sandberg & Söner Mekaniska 
Verkstads AB. 

Tornum är marknadsledande i Norden och Baltikum som helhetsleverantör av spann-
målsanläggningar till lantbruk och spannmålsindustri. Huvudkontor och produktion är 
beläget i Kvänum. Tornum har dotterbolag i Finland, Polen, Ungern och Rumänien. 

Sveico är en ledande leverantör av husgeråd i Norden. Försäljningen sker under tre 
varumärken; Sveico, GastroMax och Kökskungen samt under dagligvaruhandelns egna 
varumärken. Sveico har verksamhet i Gnosjö och Västerås.

Corroventa utvecklar, tillverkar, marknadsför, säljer och hyr ut avfuktnings- och radon-
saneringsutrustning. Produkterna används i applikationer som avfuktning av vatten skador, 
krypgrunder, vindar, byggavfuktning och sanering av radon. Huvudkontoret ligger i  
Bankeryd. Corroventa har dotter bolag i Tyskland, England och Finland.

Sandberg & Söner bearbetar, svetsar och monterar stora komponenter och maskiner åt 
ledande stål- och verkstadsföretag. Bolaget fokuserar på stora komponenter med höga 
toleranskrav och tillverkning i korta serier. Bolaget är beläget i Fagersta.

Förvärv

Sandberg & Söner förvärvades i september 2008 genom Volati Mekano AB. LR Konsult 
& Installation i Linköping AB förvärvades i oktober 2008 genom Volati Luftbehandling AB. 
I december förvärvades tre bolag med skattemässiga underskott av Volati Finans AB. 

Utveckling under året

Tornum har ökat försäljningen till både svenska och utländska kunder under året till nya 
rekordnivåer. För första gången i Tornums historia var exportförsäljningen större än försälj-
ningen i Sverige. Ett nytt dotterbolag har bildats i Rumänien för bearbetning av den lokala 
marknaden. Den starka organiska tillväxten har resulterat i en ökad rörelsemarginal trots 
ökade kostnader då organisationen förstärkts. 

För Sveico har försäljningen minskat något under 2008. Rörelseresultatet var i det 
närmaste oförändrat som ett resultat av besparingar och effektiviseringar. 

Corroventas försäljning 2008 nådde inte upp till föregående års försäljningsrekord. Ett 
flertal extrema regnväder drabbade Europa i likhet med tidigare år. Rörelseresultatet har 
minskat bl.a. till följd av ökade personalkostnader och utvecklingskostnader. 

FÖRvaltNiNGSbERÄttElSE
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Under årets tre första kvartal utvecklades Sandberg & Söner starkt till följd av att faktu-
rering till kunder inom stålindustrin ökade. Som ett resultat av snabb efterfrågeminskning 
under hösten var både orderingång och resultat under årets sista kvartal lägre än förgående 
år (proforma). Sandberg & Söner konsolideras fr.o.m. september 2008. 

Volati avyttrade i februari en industrianläggning i Jönköping, via Fastighetsbolaget 
Rivjärnet AB till Fastighets AB Corallen med en reavinst om 858 Tkr. I april återbetalades 
aktieägartillskott om 8 050 Tkr. I december omförhandlades samtliga lån från kreditinstitut. 
Lånen är därefter upptagna av Volati AB. 

Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen ökade under året med 42% till 535 756 Tkr (376 072). Organisk 
tillväxt bidrog med 34% och förvärvade bolag med 8%. 

Rörelseresultatet minskade med 40% och uppgick till 57 424 Tkr (95 079). Rörelsemar-
ginalen minskade med 15 procentenheter till 10,7% (25,3). I 2007 års rörelseresultat ingick 
realisationsvinst vid försäljning av fastigheter med 32 085 Tkr och 2008 ingick 858 Tkr. 
Exklusive dessa reavinster minskade rörelseresultatet med 10%. 

Resultatet efter skatt minskade med 25 944 Tkr till 45 703 Tkr (71 647), motsvarande 
ett resultat per aktie om 2,15 kr (3,38) efter full utspädning. 

Bolag som förvärvats under året ingår från sin förvärvstidpunkt, vilket är från 1:a septem-
ber för  Sandberg & Söner och från 1:a oktober 2008 för LR-Konsult. 

Medarbetare
Medelantalet anställda uppgick under året till 202 (124). De förvärvade bolagen har ökat 
antalet anställda med 56 personer.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 25 233 Tkr (75 901). Outnyttjad 
checkräkningskredit uppgick till 8 868 Tkr (10 000). Räntebärande skulder uppgick till 
228 175 Tkr (250 009). Av de räntebärande skulderna är 25 000 Tkr (65 908) av mezza-
ninekaraktär och efterställda banklånen. Konsolideringsgraden uppgick till 37% (30). 

Eget kapital uppgick till 144 676 Tkr (105 796). Soliditeten uppgick till 30% (24). 
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,4 (1,6). 

Finansiering
För att säkerställa att Volati kan tillgodose behoven av främmande kapital krävs en stark 
finansiell ställning i koncernen. Volatis finansiering baseras på sedvanliga krav, sk cove-
nants, från Volatis finansiärer. Koncernen har inte brutit mot några covenants under året. 
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Ränterisk
Ränterisken avser risken för negativ påverkan på koncernresultatet till följd av förändringar 
i marknadsräntorna. Koncernens ränterisk hanteras av moderbolaget. Volatis upplåning 
sker till rörlig ränta. 

Valutarisk och valutapolicy
Valutarisken för Volati avser den valutaexponering som följer av dotterbolagens interna-
tionella handel. Exponeringen består i att växelkursen kan förändras vid försäljning och 
inköp i annan valuta än lokal valuta. Styrelserna i respektive dotterbolag har beslutat om 
valutasäkringspolicy varför policyn skiljer sig åt mellan bolagen. Valutasäkringar sker t.ex. 
av projekt, inköpsorder och förväntade betalningsflöden. 

Forskning och utveckling
Koncernens totala utgifter för forskning och utveckling uppgår till 5,5 Mkr (3,2), som i 
sin helhet har kostnadsförts.

Händelser efter balansdagen
Volati har i mars 2009 slutit avtal om förvärv av 100% av aktierna i Olmed Ortopediska 
AB. Affären är villkorad av en väsentlig kunds godkännande. Bolaget, med huvudkontor 
i Uppsala, bedriver ortopedteknisk verksamhet och tillverkning av specialanpassade pro-
dukter. Verksamheten bedrivs utifrån fleråriga serviceavtal med offentlig sjukvård. Där-
utöver bedriver bolaget butiksverksamhet under namnet Fot & Skospecialisten. Olmed 
har 130 anställda och omsatte 133 Mkr med ett rörelseresultat om 11 Mkr under 2008. 

Framtida utveckling
Dotterbolagen

Under hösten 2008 bromsades ekonomin upp som en direkt följd av många företags 
agerande i finanskrisens spår. Tornum och Sandberg & Söner känner mest av konjunktur-
förändringen. Tornums kunder har i flera fall svårigheter att få finansiering till sina projekt, 
särskilt i Baltikum och Östeuropa. Sandberg & Söners orderingång följer den svenska 
verkstadssektorns utveckling, vilken förväntas bli svag under 2009. Sveico och Corroventas 
verksamheter påverkas också av konjunkturförändringar, men inte i samma grad. Sveico 
fortsätter arbetet med att erbjuda sina kunder nya produkter, såväl importerade som egen-
tillverkade, för att bibehålla och stärka marknadspositionen. Den befintliga marknaden 
för Corroventa förväntas växa med tillväxt på nya marknader och nya produkter. Den del 
av försäljningen som uppstår till följd av kraftiga översvämningar är svår att förutsäga.  
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När konjunkturen vänder uppåt ger det om fattande arbetet med både tillväxt- och 
effek tiviseringsåtgärder som pågår i våra dotterbolag, förutsättningar för en fortsatt god 
underliggande utveckling.

Moderbolaget

Volatis ambition är att fortsätta växa genom kompletteringsförvärv inom befintliga dotter-
bolag och genom förvärv av bolag i andra branscher. Inflödet av investeringsobjekt är något 
svagare till följd av lågkonjunkturen, men då värderingarna börjat normaliseras räknar vi 
med att kunna öka förvärvstakten. Volati har en stark finansiell ställning via eget kapital, 
tillgänglig mezzaninefinansiering och dotterbolagens positiva kassaflöden. Beredskapen för 
förvärv eller en ytterligare försämrad konjunktur är därför god.

Redogörelse för styrelsearbetet
Volatis styrelse består av tre ledamöter. Verkställande direktören ingår i styrelsen. 

Moderbolaget har haft sju styrelsemöten under året. Styrelsens arbete regleras enligt en 
årligen fastställd arbetsordning. Den fastställer bland annat: 
w Instruktioner till verkställande direktören
w Styrelsens mötesordning och arbetsfördelning
w Ordförandens arbetsuppgifter
w Vilka frågor som kräver beslut av styrelsen

Styrelsen har utsett en ersättningskommitté som består av ordförande och en ledamot. 
Den behandlar ersättning till VD och till VD rapporterande befattningshavare samt er-
sättningsfrågor av principiell natur. 

Miljöpåverkan
Inom dotterbolagen bedrivs tillståndspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen. Till-
stånden avser miljöpåverkan avseende utsläpp av lösningsmedel till luft, stoft, avloppsvatten 
samt buller.

Ägare
Volati AB ägs till 90,1% av Karl Perlhagen och till 9,9% av Patrik Wahlén. 
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Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten i moderbolaget: 

Kr  

balanserade vinstmedel 81 520 754

Årets vinst 33 384 022

 114 904 776

behandlas så att

till aktieägarna utdelas 0,50 kr per aktie, totalt 10 000 000

i ny räkning överföres 104 904 776

 114 904 776

Den föreslagna utdelningen reducerar moderbolagets soliditet från 34,4% till 31,1%. 
Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, 
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande 
nivå. 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna återbetalningen ej hindrar bolaget från att 
fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investe-
ringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs 
i ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket.



38  volati ab volati ab  3938  volati ab

Koncernens resultaträkning

Tkr Not 2008 2007

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 535 756 376 072

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 8 -293 422 -184 404

Övriga externa kostnader 9 -84 752 -48 843

Personalkostnader 7 -91 813 -70 770

avskrivningar -11 303 -9 810

Övriga rörelseintäkter 3 3 239 33 719

Övriga rörelsekostnader 3 -116 -923

andelar i intresseföretags resultat 15 -165 38

Rörelseresultat  57 424 95 079

Finansiella intäkter och kostnader

Resultat från andelar i koncernföretag 6 - 1 602

Finansiella intäkter 10 1 125 921

Finansiella kostnader 10 -12 842 -13 248

Resultat före skatt 45 707 84 354

Skatt 11 -4 -12 707

Årets resultat  45 703 71 647

Hänförligt till:

Moderbolagets ägare 45 076 70 927

Minoritetsägare 627 720

Resultat per aktie, SEK 12 2,25 3,55

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 12 2,15 3,38
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Koncernens balansräkning
Tkr Not 2008-12-31 2007-12-31

tillGÅNGaR

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 13 182 559 159 166

Materiella anläggningstillgångar 14 62 217 45 209

andelar i intressebolag 15 132 297

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 16 781 786

Uppskjutna skattefordringar 11 34 420 2 972

Summa anläggningstillgångar  280 109 208 430

Omsättningstillgångar

varulager 17 80 472 66 853

Kundfordringar 18 83 981 71 204

Skattefordran 2 294 5 633

Övriga kortfristiga fordringar 2 187 2 421

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 4 930 7 428

Övriga kortfristiga placeringar - 10 010

likvida medel 25 25 233 75 901

Summa omsättningstillgångar  199 097 239 450

Summa tillgångar  479 206 447 880

EGEt KaPital oCH SKUlDER

Eget kapital 20

aktiekapital 5 000 5 000

andra reserver 492 43

balanserat resultat inklusive årets resultat 135 271 98 112

Minoritetsintresse 3 647 2 641

Summa eget kapital  144 410 105 796

Skulder

långfristiga räntebärande skulder 21, 25 133 891 144 014

Garantiåtaganden 23 4 367 2 411

Uppskjutna skatter 11 31 900 28 487

Summa långfristiga skulder  170 158 174 912

Kortfristiga räntebärande skulder 21, 25 97 133 105 995

Förskott från kunder 22 1 222 5 509

leverantörsskulder 29 487 29 463

Skatteskulder 3 502 2 180

Övriga kortfristiga skulder 3 929 6 027

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 29 365 17 998

Summa kortfristiga skulder  164 638 167 172

Summa skulder 334 796 342 084

Summa eget kapital och skulder  479 206 447 880

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 27.
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Koncernens kassaflödesanalys
Tkr Not 2008 2007

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster 45 707 84 354

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
avskrivningar 11 303 9 810

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar -1 377 -32 301

Övriga ej likviditetspåverkande poster 1 411 -340

betald inkomstskatt -9 920 -14 103

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändringar av rörelsekapitalet 47 124 47 420

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager -6 662 -5 539

Förändring av fordringar -2 660 -14 220

Förändring av rörelseskulder -4 196 15 315

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet  -13 518 -4 444

Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 606 42 976

Investeringsverksamheten
investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 -8 738 -14 369

Sålda materiella och immateriella anläggningstillgångar 9 917 50 607

investeringar i koncernföretag 5 -60 558 -129 541

investeringar i finansiella anläggningstillgångar - -10 166

avyttrade övriga finansiella anläggningstillgångar 10 015 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -49 364 -103 469

Finansieringsverksamheten
optionspremier 133 647

Återbetalt aktieägartillskott -8 050 -

Upptagna lån 240 917 161 355

Förändring checkräkningskredit 21 818 -

amortering -289 589 -32 586

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -34 771 129 416

Årets kassaflöde -50 529 68 923

likvida medel vid årets början 75 901 6 884

Kursdifferenser i likvida medel -139 94

likvida medel vid årets slut  25 233 75 901
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Koncernens förändringar i eget kapital

Tkr
Aktie-
kapital

Andra 
reserver

Balanserad 
vinst inkl 

årets resultat Minoritet
Summa 

eget kapital

ingående balans 2007-01-01 5 000 -1 26 538 - 31 537

omräkningsdifferens avseende 
utländska dotterföretag - 44 - 38 82

Summa transaktioner redovisade 
direkt i eget kapital 5 000 43 26 538 38 31 619

Årets resultat - - 70 927 720 71 647

Summa före transaktioner  
med bolagets ägare 5 000 43 97 465 758 103 266

Rörelseförvärv - - - 1 880 1 880

Rörelseavyttring - - - 3 3

optionspremier - - 647 - 647

Utgående balans 2007-12-31 5 000 43 98 112 2 641 105 796

ingående balans 2008-01-01 5 000 43 98 112 2 641 105 796

omräkningsdifferens avseende 
utländska dotterföretag - 933 - 379 1 312

Årets förändring av säkrings- och 
verkligt värde reserv - -484 - - -484

Summa transaktioner redovisade 
direkt i eget kapital 5 000 492 98 112 3 020 106 624

Årets resultat - - 45 076 627 45 703

Summa före transaktioner  
med bolagets ägare 5 000 492 143 188 3 647 152 327

Återbetalning av villkorat  
aktieägartillskott - - -8 050 - -8 050

optionspremier - - 133 - 133

Utgående balans 2008-12-31 5 000 492 135 271 3 647 144 410
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Not 1 Redovisningsprinciper 
Överensstämmelse med normgivning och lag 

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsut-
talanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som 
har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare tillämpas Redovisnings-
rådets rekommendation RR 30:06 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall 
som anges i not 1 till moderbolagets årsredovisning.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter 

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvaluta 
för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras 
i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade till närmaste tusental kronor. 

Värdering av tillgångar och skulder sker utifrån historiska anskaffningsvärden. 
Koncernens redovisningsprinciper, som återges nedan, tillämpas konsekvent för samtliga 

perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter.

Klassificering 

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 

Koncernredovisning 
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Volati AB. 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett 
dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotter-
företagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncern-
mässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I 
analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga 
värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och 
eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen 
utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller över-
tagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte 
mot de förvärvade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara 
till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av för-
värvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden 
som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen. 

Noter till koncernredovisningen
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Förvärv och försäljning av företag 

Vid förvärv inkluderas företagets resultat från och med då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen i koncernens resultat. Under året avyttrade företag ingår i koncernens 
resultaträkning med intäkter och kostnader till det datum då det bestämmande inflytandet 
upphör. 

Transaktioner som elimineras vid konsolidering 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller 
förluster som uppkommer från transaktioner mellan koncernbolag, elimineras i sin helhet.  

Intressebolag
Volati tillämpar kapitalandelsmetoden för intressebolag. Kapitalandelsmetoden innebär 
att det bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i 
intresseföretagens eget kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- eller 
undervärden reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas 
koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt som ”Andelar  i intresseföretags 
resultat”. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. 

Utländsk valuta 
Transaktioner 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor till den valutakurs som före-
ligger på transaktionsdagen. 

Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor till den 
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräk-
ningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas 
till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-
monetära tillgångar som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valu-
tan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursför-
ändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeförändring avseende tillgången 
eller skulden. 

Utländska verksamheters finansiella rapporter 

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga 
över- och undervärden, omräknas till svenska kronor till den valutakurs som råder på 
balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till 
en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid respektive transaktions-
tidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksam-
heter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv. 
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Intäktsredovisning 
Intäktsredovisning sker när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med före-
tagens varor övergår till köparen och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillfalla bolaget. Därutöver sker intäktsredovisning först när intäkten och de utgifter 
som uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som 
pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. Inkom-
ster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget 
utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag.

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivränte-
metoden. När värdet på en fordran har gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet 
till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat 
med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskon-
teringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lån redovisas till ursprunglig 
effektiv ränta.

Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts.

Finansiella intäkter och kostnader 
I finansnettot redovisas bl. a utdelning, ränta, kostnader för att uppta lån och valutakurs-
förändringar avseende finansiella tillgångar och skulder. Även realisationsresultat och ned-
skrivningar av finansiella tillgångar redovisas i finansnettot. Värdeförändringar avseende  
finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via resultaträkningen, inklusive derivat-
instrument som inte pga säkringsredovisning redovisas direkt mot eget kapital. 

Därutöver fördelas betalningar avseende finansiella leasar mellan räntekostnad och 
amortering. Räntekostnaden redovisas som finansiell kostnad. 

Immateriella tillgångar 
Goodwill 

Om det vid förvärv av en rörelse uppstår en positiv skillnad mellan anskaffningsvärde och 
verkligt värde på förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser utgör 
skillnaden goodwill. 

Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Goodwill testas årligen för nedskrivningsbehov. Goodwill som uppkommit vid förvärv av 
intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag. 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvas av koncernen redovisas till  
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anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivningar samt, om tillgången har en bestämbar 
nyttjandeperiod, ackumulerade avskrivningar. 

Nedlagda kostnader för internt genererad goodwill och internt genererade varumärken 
redovisas i resultaträkningen när kostnaden uppkommer. 

Avskrivning 

Avskrivning redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade 
nyttjandeperioder. 

Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga 
för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är:  

Antal år

Patent 5

varumärken 10

teknologi 10

Materiella anläggningstillgångar 
Ägda tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sanno-
likt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma koncernen till del och anskaff-
ningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats 
och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt 
hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, 
installation, lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. 

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder be-
handlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen 
vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer 
vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset 
och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och 
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. 

Leasade tillgångar 

Avseende leasade tillgångar tillämpas IAS 17. Leasing klassificeras i koncernredovisningen 
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antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de eko-
nomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är 
överförda till leasetagaren. Om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing.  

Lånekostnader 

Lånekostnader som är direkt hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion av en 
tillgång och som tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller 
försäljning inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde. Aktivering av lånekostnader sker 
under förutsättningen att det är troligt att de kommer att leda till framtida ekonomiska 
fördelar och kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Lånekostnader redovisas i  
resultaträkningen i den period de är hänförliga till.

Avskrivningsprinciper 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. 
Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda 
nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. 

Antal år 

byggnader 20-50

Maskiner och inventarier 3-10

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. 

Nedskrivningar 
Vid varje bokslutstillfälle görs en bedömning om det föreligger någon indikation som 
tyder på att en tillgång minskat i värde. Om en indikation på värdenedgång finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. 

Bedömning av redovisat värde sker på annat sätt för vissa tillgångar. Detta gäller varulager, 
tillgångar för försäljning och uppskjutna skattefordringar samt finansiella instrument, se 
respektive rubrik. 

I koncernen hänförs goodwill med obestämbar nyttjandeperiod till ett innehav, där 
varje innehav utgör en kassagenererande enhet. Nedskrivningsprövning görs per dotterföre-
tag, inklusive värdet på goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjande-
period som är hänförlig till innehavet i fråga. En prövning av värdet på investeringar i 
dotterföretag sker årligen genom att beräkna återvinningsvärde oavsett om en indikation 
på värdenedgång föreligger eller ej. 

En nedskrivning redovisas när redovisat värde överstiger återvinningsvärdet. En ned-
skrivning belastar resultaträkningen. 
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Beräkning av återvinningsvärdet 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nyttjandevärdet. För utförlig beskrivning, se not 13.

Återföring av nedskrivningar 

Nedskrivningar på goodwill återförs inte. 
Nedskrivningar på andra tillgångar återförs om det har skett en förändring i de antagan-

den som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs 
endast i den utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det 
redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, 
med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts. 

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar derivat, likvida medel, 
värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, lånefordringar, leverantörsskul-
der och låneskulder. Initial värdering för kundfordringar och lånefordringar är verkligt värde, 
efterföljande värdering är upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt ut-
släckts.

Kundfordringar och lånefordringar

I denna kategori ingår kundfordringar, lånefordringar och övriga fordringar. Kundford-
ringar redovisas till det belopp, varmed de förväntas inflyta, efter avdrag för individuell 
bedömning av osäkra fordringar. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens 
kostnader. Kundfordringar har kort återstående löptid och värderas därför till nominellt 
belopp utan diskontering. 

För lånefordringar och övriga fordringar gäller att om den förväntade innehavstiden 
överstiger ett år rubriceras fordringarna som långfristiga fordringar, i annat fall som övriga 
fordringar. 

Värdepapper och finansiella fordringar

Värdepapper och finansiella fordringar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas 
till anskaffningsvärde. Nedskrivning görs om varaktig värdenedgång konstateras. Kort-
siktiga finansiella innehav redovisas till anskaffningsvärde, som i huvudsak överensstäm-
mer med marknadsvärdet. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.
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Finansiella skulder/Upplåning

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 
Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i 
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Derivatinstrument 

Volati utnyttjar derivatinstrument för att täcka risker avseende valutakursförändringar. 
Valutasäkringsåtgärder sker för den kommersiella exponeringen inom ramen för respektive 
dotterbolags finanspolicy.

Samtliga derivatinstrument redovisas till verkligt värde i balansräkningen. De värdeför-
ändringar som uppstår vid omvärdering kan redovisas på olika sätt, beroende på om derivat-
instrumentet klassificerats som säkringsinstrument eller inte. 

Om derivatinstrumentet inte klassificerats som säkringsinstrument redovisas värdeför-
ändringen direkt i resultaträkningen. Om derivatinstrumentet klassificerats som säkrings-
instrument redovisas värdeförändringen i eget kapital. 

För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39 krävs att det finns en 
tydlig koppling till den säkrade posten. Det krävs även att säkringen effektivt skyddar den 
säkrade posten, att säkringsdokumentation upprättats och att effektiviteten kan visas vara 
tillräckligt hög genom effektivitetsmätning. Resultatet av säkringar redovisas i resultaträk-
ningen samtidigt som resultat redovisas för de poster som säkrats. 

Om säkringsredovisningen avbryts före derivatinstrumentets förfallodag övergår derivat-
instrumentets värdeförändring till verkligt värde att redovisas via resultaträkningen.

Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen eller genom metoder 
som bygger på vägda genomsnitt. Egentillverkade hel- och halvfabrikat värderas till varor-
nas tillverkningskostnad med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. 

Ersättning till anställda 
Avgiftsbestämda planer 

Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i  
resultaträkningen när de uppstår. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller infor-
mell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av 
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ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, 
beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en 
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde 
och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. 

Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan redovisat och skatte-
mässigt värde på tillgångar och skulder. En värdering görs baserat på de skattesatser och 
skatteregler som har beslutats eller aviserats per balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskotts-
avdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas 
inom de närmaste åren. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser 
eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund 
av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 

Segmentredovisning
Koncernens verksamhet styrs och rapporteras primärt per dotterbolag. Ingen rapportering 
görs per geografiskt område. Segment konsolideras enligt samma principer som koncernen 
i dess helhet. Segmentens resultat representerar deras bidrag till koncernens resultat. Till-
gångar i ett segment inkluderar alla operativa tillgångar som nyttjas av segmentet och består 
huvudsakligen av immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar, varu-
lager, externa kundfordringar, övriga fordringar,  förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter. Skulder i ett segment inkluderar alla operativa- och räntebärande skulder som 
nyttjas av segmentet och består huvudsakligen av avsättningar, uppskjuten skatteskuld, 
externa leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter. Ofördelade tillgångar och skulder inkluderar i huvudsak moderbolagets tillgångar, 
skulder och koncernelimineringar av interna mellanhavanden. 
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Not 2 Intäkternas fördelning 
Nettoomsättning 2008 2007

varuförsäljning 510 934 353 526

tjänster 3 105 -

Uthyrning av maskiner 20 093 21 835

licensintäkter 1 265 669

Hyresintäkter - 42

Övrigt 359 -

 535 756 376 072

 
Not 3 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter 2008 2007

Resultat vid försäljning av maskiner och inventarier 592 593

Resultat vid försäljning av byggnader och mark 858 32 085

aktiverat arbete för egen räkning 1 274 1 027

Övrigt 515 14

 3 239 33 719

Övriga rörelsekostnader 2008 2007

Nedskrivning av goodwill - -919

Övrigt -116 -4

 -116 -923

 
Not 4 Segmentredovisning

Nettoomsättning 2008 2007

tornum 318 353 170 518

Sveico 109 337 114 956

Corroventa (1) 89 728 90 598

Sandberg & Söner (2) 18 338 -

 535 756 376 072

Rörelseresultat 2008 2007

tornum 28 071 18 131

Sveico 13 680 2 979

Corroventa (1) 26 703 41 215

Sandberg & Söner (2) 2 958 -

Moderbolaget / Övriga -13 988 32 754

 57 424 95 079
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Avskrivningar 2008 2007

tornum 1 634 2 166

Sveico 4 152 4 913

Corroventa (1) 3 543 2 563

Sandberg & Söner (2) 1 051 -

Moderbolaget / Övriga 923 168

 11 303 9 810

Årets resultat 2008 2007

tornum 15 518 11 967

Sveico 8 482 -163

Corroventa (1) 14 138 25 666

Sandberg & Söner (2) 1 720 -

Moderbolaget / Övriga 5 845 34 177

 45 703 71 647

Tillgångar 2008 2007

tornum 161 458 116 727

Sveico 98 641 98 962

Corroventa 162 035 167 708

Sandberg & Söner 69 251 -

ofördelade tillgångar -12 179 64 483

 479 206 447 880

Skulder 2008 2007

tornum 154 143 146 374

Sveico 64 641 92 388

Corroventa 145 123 140 023

Sandberg & Söner 66 747 -

ofördelade skulder -95 858 -36 701

 334 796 342 084

Investeringar 2008 2007

tornum 1 477 2 313

Sveico 866 2 257

Corroventa (1) 3 444 9 568

Sandberg & Söner (2) 239 -

Moderbolaget / Övriga 2 712 231

 8 738 14 369

(1) Corroventa 2007 omfattar 10 månader
(2) Sandberg & Söner 2008 omfattar 4 månader
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Not 5 Företagsförvärv 
2007

I mars 2007 förvärvades 100% av Corroventa Avfuktning AB med dotterbolagen Corro venta 
Entfeuchtnung GmbH, Corroventa Ltd och Corroventa Finland Oy Ab samt intressebolaget 
Corroventa Avfukting Norge AS. Corroventa är verksamt inom avfuktning- och radon-
saneringsutrustning. Om förvärvet skett i januari skulle koncernens nettoomsättning, 
rörelseresultat och nettoresultat varit 10 844 Tkr, 2 230 Tkr respektive 1 585 Tkr högre. 
Övervärden har identifierats och allokerats till materiella och immateriella tillgångar. Den 
goodwillpost som uppkommer består av upparbetat strukturkapital. 

2008

I september förvärvades 100% av Ragnar Sandberg & Söner Mekaniska Verkstads AB. 
Sandberg & Söner bearbetar, svetsar och monterar stora komponenter och maskiner åt 
Sveriges ledande stål- och verkstadsföretag. Övervärden har identifierats och allokerats till 
materiella tillgångar. Den goodwillpost som uppkommer består av upparbetat strukturkapital.

I oktober förvärvades 100% av LR Konsult & Installation i Linköping AB. Bolaget är 
verksamt inom radonsanering. Inga övervärden har identifierats. Den goodwillpost som 
uppkommer består av synergier från Corroventa och upparbetat strukturkapital.

Om förvärven skett i januari skulle koncernens nettoomsättning, rörelseresultat och 
nettoresultat varit 51 306 Tkr, 12 916 Tkr respektive 9 131 Tkr högre. 

I december förvärvades 100% av Oigna AB, Crystal Palace Finans AB, Oxid Finans AB 
och Fastighetsaktiebolaget Strömsmeden 1 med skattemässiga underskott av Volati Finans 
AB. Övervärden har identifierats och allokerats till uppskjutna skattefordringar.

 2008 2007

immateriella tillgångar - 4

Materiella tillgångar 20 709 7 543

Finansiella tillgångar - 1 717

varulager 5 509 19 440

Övriga fordringar 7 058 18 299

likvida medel 12 919 13 357

Minoritetsintresse - -1 880

avsättningar -5 121 -5 768

Kortfristiga skulder -9 960 -13 400

 31 114 39 312

identifierade övervärden netto för uppskjuten skatt 22 824 11 304

Goodwill 24 559 77 785

Förvärvsvärde 78 497 128 401

tilläggsköpeskilling -5 921 -901

likvida medel i förvärvade bolag vid förvärvstillfället -12 919 -13 357

Påverkan på koncernens likvida medel 59 657 114 143
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Påverkan på koncernens likvida medel
 2008 2007

Sveico - 15 398

Corroventa 901 114 143

lR-Konsult 1 795 -

Sandberg & Söner 42 399 -

volati Finans dotterbolag 15 463 -

 60 558 129 541

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag. 

 2008 2007

Förändrad köpeskilling - 1 602

Not 7 Anställda och personalkostnader 
2008 2008 2008 2007 2007 2007

 Män Kvinnor totalt Män Kvinnor Totalt

tornum

  tornum Sverige 50 7 57 40 5 45

  tornum Finland 1 - 1 1 - 1

  tornum Polen 7 - 7 4 - 4

  tornum Ungern 2 - 2 1 - 1

  tornum Rumänien 2 - 2 - - -

Sveico

  Sveico 19 32 51 29 19 48

Corroventa avfuktning

  Corroventa Sverige 12 1 13 11 1 12

  Corroventa tyskland 7 1 8 7 1 8

  Corroventa England - - - 1 - 1

  lR-Konsult 6 1 7 - - -

Sandberg & Söner

  Sandberg & Söner 47 2 49 - - -

Koncernledning 4 1 5 4 - 4

 157 45 202 98 26 124

2008 2008 2007 2007

Fördelning ledande befattningshavare på balansdagen i % Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelseledamöter 67% 33% 75% 25%

andra personer i företagets ledning inklusive vD 100% - 100% -
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Löner och andra ersättningar   2008 2007

Styrelse och vD, Sverige 7 077 6 409

Övriga anställda, Sverige 49 945 37 724

Övriga anställda, utanför Sverige 8 514 5 756

   65 536 49 889

varav tantiem styrelse och vD 1 741 1 452

Sociala kostnader   2008 2007

Sociala kostnader enligt lag och avtal 19 229 17 171

Pensionskostnader för styrelser och vD 2 080 658

Övriga pensionskostnader 2 069 904

   23 378 18 733

Under 2008 har VD uppburit fast lön om 1 090 Tkr (1 015) och förmåner om 51 Tkr  
(49 Tkr). Pensionskostnaden för 2008 har uppgått till 243 Tkr (177). VD har i sitt anställ-
ningsavtal en uppsägningstid från bolagets sida om 12 månader. Uppsägningstiden från 
VD:s sida är 12 månader. Styrelseordförandes fasta ersättning uppgick till 720 Tkr (800) 
med förmåner om 7 Tkr (67). Inga pensionskostnader har erlagts.

Optionsprogram

Vid en extra bolagsstämma den 5 december 2007 beslutades att emittera 1 000 000 tecknings-
optioner till marknadsvärde med åtföljande rätt till teckning av 1 000 000 nya aktier. 
Optionerna har värderats enligt Black-Scholes modellen av ett oberoende värderingsföretag. 
Volatiliteten vid värderingen har bestämts med utgångspunkt från jämförbara noterade 
företag. Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt, riktas till dotterbolaget Volati Verkstad AB, org. nr 556691-3629, med rätt och 
skyldighet för Volati Verkstad AB att erbjuda ledande befattningshavare samt styrelseleda-
möter i Volati AB och dotterbolag till Volati AB att förvärva teckningsoptionerna. Volati 
Verkstad har överlåtit 840 000 optioner till ledande befattningshavare.

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden 5 september–5 december 
2011, för en (1) teckningsoption, teckna en (1) aktie i Volati AB, till en teckningskurs 
motsvarande 14,82 kronor, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde. 

De nytecknade aktierna ger rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2012.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 250 000 

kronor genom utgivande av 1 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,25 kronor, 
dock med förbehåll för den förändring som kan föranledas av att omräkning enligt options-
villkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt ut-
nyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att 
motsvara 5,0 procent av utelöpande aktier med 5,0 procent av rösterna i Volati AB.
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Not 8  Valutakursdifferenser
Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande: 

 Valutakursdifferenser 2008 2007

Råvaror och förnödenheter -138 69

Not 9  Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
Öhrlings pricewaterhouseCoopers AB 2008 2007

Revisionsuppdrag 811 640

andra uppdrag 193 532

 1 004 1 172

Övriga revisorer 2008 2007

Revisionsuppdrag - 71

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 10 Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter 2008 2007

Ränteintäkter 1 125 921

Finansiella kostnader 2008 2007

Räntekostnader -12 842 -13 248

Not 11 Skatter 
 2008 2007

aktuell skattekostnad -13 472 -10 746

Uppskjuten skatt 13 468 -1 961

Årets skattekostnad -4 -12 707

Avstämning effektiv skatt 2008 2007

Resultat före skatt 45 707 84 354

avgår resultat från intressebolag 165 -38

 45 872 84 316

Skatt enligt gällande skattesats -14 077 -28 453

Ej avdragsgilla kostnader -862 -3 121

Ej skattepliktiga intäkter 2 763 20 831

Skatt schablonränta periodiseringsfond -541 -332

inkomstskatt från tidigare år -142 -

Övrigt -613 329

Redovisad effektiv skatt -13 472 -10 746
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 2008 2007

Uppskjuten skatt 2008 2007

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

  Materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 900 1 302

  lager 469 -187

  obeskattade reserver -479 -4 772

  Underskottsavdrag 8 402 1 618

  Ej avdragsgill reservering 2 104 -

  Övrigt 72 78

 13 468 -1 961

Uppskjuten skattefordran 2008 2007

varulager 1 517 1 048

Underskottsavdrag 30 320 1 620

Ej avdragsgill reservering 2 104 -

Övrigt 479 304

 34 420 2 972

Uppskjuten skatteskuld 2008 2007

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 5 870 8 057

obeskattade reserver 26 030 20 430

 31 900 28 487

Not 12 Resultat per aktie 
 2008 2007

Resultat hänförligt till moderbolagets ägare 45 076 70 927

Utestående stamaktier, tusental 20 000 20 000

Resultat per aktie 2,25 3,55

Justering för aktieoptioner, tusental 1 000 1 000

antal stamaktier efter utspädning 21 000 21 000

Resultat per aktie efter utspädning 2,15 3,38
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Not 13 Immateriella anläggningstillgångar 

Anskaffningsvärde Goodwill
patent / 

Teknologi
Varumärken / 

 Övrigt Totalt

Per 1 januari 2007 67 008 1 058 1 700 69 766

investeringar 4 750 - 12 4 762

i nya bolag vid förvärv 77 785 10 000 134 87 919

avyttringar -919 - - -919

Per 1 januari 2008 148 624 11 058 1 846 161 528

investeringar - - 4 4

i nya bolag vid förvärv 24 560 - - 24 560

avyttringar - - - 0

omräkningsdifferens - - 23 23

Per 31 december 2008 173 184 11 058 1 873 186 115

Ackumulerade avskrivningar     

Per 1 januari 2007 -1 035 -170 -1 205

Årets avskrivningar -853 -175 -1 028

i nya bolag vid förvärv - -129 -129

Per 1 januari 2008  -1 888 -474 -2 362

Årets avskrivningar -996 -176 -1 172

omräkningsdifferens - -22 -22

Per 31 december 2008  -2 884 -672 -3 556

bokfört värde

2007-12-31 148 624 9 170 1 372 159 166

2008-12-31 173 184 8 174 1 201 182 559

Nedskrivningsprövningar för goodwill

Fördelning av koncernens goodwill 2008 2007

tornum 29 727 29 727

Sveico 36 362 36 362

Corroventa 84 851 82 535

Sandberg & Söner 22 244 -

 173 184 148 624

Goodwill i koncernens balansräkning har uppkommit vid förvärvsanalyser och hänför sig till 
dotterbolagen. Goodwillvärdet per dotterföretag prövas årligen mot beräknat återvinnings-
värde, vilket antingen är  nyttjandevärdet eller verkligt värde med avdrag för försäljnings-
kostnader. Samtliga innehav har prövats mot nyttjandevärde per 2008–09–30. 
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Nyttjandevärde 

Nyttjandevärdet beräknas som koncernens andel av nuvärdet av framtida beräknade kassa-
flöden genererade av innehavet. 

Bedömningen av framtida kassaflöden baseras på rimliga och verifierbara antaganden som 
utgör Volatis bästa uppskattningar av de ekonomiska förhållanden som beräknas råda, 
varvid stor vikt ges externa faktorer. Bedömningen av framtida kassaflöden baseras på de 
senaste budgetar/prognoser som fastställts. Dessa omfattar normalt budget för nästkom-
mande år eller en period om högst fem år. Kassaflöden efter prognosperioden beräknas 
med ett antagande om ett oförändrat kassaflöde, om inte en ökande eller avtagande till-
växttakt kan motiveras. 

Uppskattningar av framtida kassaflöden omfattar inte framtida betalningar hänförliga 
till framtida åtgärder som innehavet ännu inte är bundet att genomföra. Så snart innehavet 
är bundet att genomföra åtgärder  innefattar framtida kassaflöden besparingar och andra 
fördelar som åtgärderna samt utbetalningar som åtgärderna väntas ge upphov till. 

Bedömda framtida kassaflöden omfattar inte heller in- eller utbetalningar från finansierings-
verksamheten. Däremot omfattas in- och utbetalningar av skatter. Det beräknade nyttjan-
devärdet ska jämföras med det redovisade värdet på innehavet, som inkluderar skatteford-
ringar och skatteskulder. För att få värderingen jämförbar med det redovisade värdet väljer 
Volati att inkludera in- och utbetalningar av skatter i de beräknade framtida kassaflödena.

Diskonteringsfaktorn vid kassaflödesberäkningen är beräknad före skatt, då beräknade 
framtida kassaflöden inte omfattar skatt. Diskonteringsfaktorn återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de specifika risker som är knutna till tillgången. 
Diskonteringsfaktorn återspeglar inte sådana risker som beaktats när de framtida kassaflödena 
beräknats. Som utgångspunkt vid beräkning av diskonteringsränta används företagets vägda 
genomsnittliga kapitalkostnad, företagets marginella upplåningsränta och andra marknads-
mässiga upplåningsräntor oberoende av Volatis kapitalstruktur. Volati använder en diskon-
teringsränta mellan 9–11% vid nuvärdesberäkningen av de prognosticerade kassaflödena. 

Bedömningen är att inga rimliga förändringar i viktiga antaganden leder till att det 
beräknade återvinningsvärdet blir lägre än redovisat värde.  
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Not 14 Materiella anläggningstillgångar 

Anskaffningsvärde
Byggnader  
och mark Inventarier

Maskiner 
med finansiell 

leasing Totalt

Per 1 januari 2007 37 401 95 270 - 132 671

investeringar 1 634 7 973 - 9 607

i nya bolag vid förvärv 6 791 16 585 - 23 376

Försäljningar/Utrangeringar -30 435 -4 530 - -34 965

omräkningsdifferens - 64 - 64

Per 1 januari 2008 15 391 115 362 - 130 753

investeringar 1 401 6 421 912 8 734

värde finansiell leasing - - 2 849 2 849

i nya bolag vid förvärv 13 116 51 859 - 64 975

Försäljningar/Utrangeringar -8 600 -2 988 - -11 588

omräkningsdifferens - 485 - 485

Per 31 december 2008 21 308 171 139 3 761 196 208

Ackumulerade avskrivningar     

Per 1 januari 2007 -11 342 -71 422 - -82 903

Årets avskrivningar -1 107 -7 675 - -8 782

i nya bolag vid förvärv -1 463 -8 764 - -10 227

Försäljningar/Utrangeringar 11 915 4 348 - 16 263

omräkningsdifferens - -34 - -34

Per 1 januari 2008 -1 997 -83 547 - -85 544

Årets avskrivningar -287 -9 370 -474 -10 131

i nya bolag vid förvärv -5 117 -35 837 - -40 954

Försäljningar/Utrangeringar 418 2 629 - 3 047

omräkningsdifferens - -409 - -409

Per 31 december 2008 -6 983 -126 534 -474 -133 991

bokfört värde

2007-12-31 13 394 31 815 - 45 209

2008-12-31 14 325 44 605 3 287 62 217

Taxeringsvärden i Sverige 2008 2007

byggnader och mark 9 477 2 767

Not 15 Andelar i intressebolag
 2008 2007

ingående anskaffningsvärde 297 -

i nya bolag vid förvärv - 259

Årets kapitalandel -165 38

 132 297



60  volati ab volati ab  6160  volati ab

Not 16 Övriga långfristiga värdepappersinnehav
 2008 2007

ingående anskaffningsvärde 786 786

investeringar - -

avyttringar -5 -

 781 786

Not 17 Varulager 
 2008 2007

Råvaror och förnödenheter 12 576 5 225

varor under tillverkning 19 701 15 681

Färdiga varor och handelsvaror 47 074 45 947

Pågående arbete för annans räkning 1 121 -

 80 472 66 853

Not 18 Kundfordringar
 2008 2007

Kundfordringar 93 571 71 954

Reservering för osäkra kundfordringar -9 590 -750

 83 981 71 204

Förfalloanalys 2008 2007

Ej förfallna kundfordringar 53 554 41 162

Förfallna mindre än 3 månader 24 332 20 475

Förfallna över 3 månader 6 095 9 567

 83 981 71 204

Kundfordringar per valuta 2008 2007

SEK 67 067 54 699

EUR 13 599 8 650

GbP 1 563 7 534

PlN 1 389 248

andra valutor 363 73

 83 981 71 204

Något ytterligare nedskrivningsbehov anses inte föreligga för kundfordringar som är för-
fallna. Av reservering för osäkra kundfordringar härrör 8 Mkr från Tornums verksamhet i 
Baltikum. Kundfordringar förfallna över tre månader består av ett antal oberoende kunder. 
För några projekt inom Tornum har kunden krav på åtgärder före betalning. Dessa krav 
redovisas som förändring av garantiavsättning. 
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Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2008 2007

Upplupna ränteintäkter 41 183

Övriga interimsfordringar 4 889 7 245

 4 930 7 428

Not 20 Eget kapital 
Reserver

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning  
av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella 
rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras 
i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Balanserat resultat inklusive årets resultat 

I balanserat resultat inklusive årets resultat ingår resultat i moderbolaget och dess koncern-
företag samt för 2007 erhållet villkorat aktieägartillskott med 8 050 Tkr.

Not 21 Räntebärande skulder 
Långfristiga lån 2008 2007

Skulder till kreditinstitut 130 381 142 817

Skuld till övriga finansiärer 1 269 1 197

Övriga skulder 2 241 -

 133 891 144 014

Kortfristiga lån 2008 2007

Skulder till kreditinstitut 43 786 39 186

Checkräkningskredit 21 818 -

Skuld till aktieägare - 39 216

Skuld till övriga finansiärer 25 000 26 692

Förvärvsrelaterade skulder 5 921 901

Övriga skulder 608 -

 97 133 105 995

Not 22 Förskott från kunder
 2008 2007

Fakturerade delbelopp 1 222 5 509
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Not 23 Garantiåtaganden
 2008 2007

ingående balans 2 411 1 570

i nya bolag vid förvärv - 1 263

Garantiavsättningar 2 792 641

ianspråktagna avsättningar -836 -1 063

 4 367 2 411

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2008 2007

Personalkostnader 21 031 12 310

Försäljningsprovisioner 3 221 2 509

Räntor 91 230

Övrigt 5 022 2 949

 29 365 17 998

Not 25 Finansiell riskhantering 
Volatikoncernen är i sin verksamhet exponerad för olika finansiella risker. Koncernen har 
en finanspolicy som reglerar ansvar och befogenheter mellan dotterbolagen och centrala 
funktioner i dessa frågor. 

Ränterisker

Volatis finansnetto och resultat påverkas av fluktuationer i räntenivåerna. Samtliga låneskulder 
är till rörlig ränta. En förändring av räntan med en (1) procentenhet påverkar per 2008–
12–31 resultatet efter skatt med 1,6 Mkr. Volati följer löpande ränteutvecklingen och 
bedömer utifrån detta vilka räntevillkor som är de bästa för koncernen på lång och kort sikt.

Refinansieringsrisk

Volatis upplåning från kreditinstitut har olika löptider, sker i svenska kronor och löper med 
rörlig ränta. Låneavtalen är beroende av att bolagets finansiella ställning uppfyller vissa 
gränsvärden, så kallade covenants, bl.a. nettoskuld dividerat med resultat före avskrivningar 
och andel riskbärande kapital. Volati har inte brutit mot några covenants under 2008.  

Mezzanineliknande finansiering från övriga långivare är efterställt skulder till kreditin-
stitut, har olika löptider, sker i svenska kronor och löper med rörlig ränta. 

Förfallotidpunkter

Förfallotidpunkterna för ej räntebärande och räntebärande finansiella tillgångar och skulder 
i infaller i huvudsak inom ett år.  
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 2008
Inom  
ett år 1-5 år >5 år 2007

Inom  
ett år 1-5 år >5 år

tillgångar

Kassa och bank 25 233 25 233 - - 75 901 75 901 - -

Skulder

Skulder till kreditinstitut, 
långfristiga 130 381 - 130 381 - 142 817 - 142 817 -

Skulder till kreditinstitut, 
kortfristiga 43 786 43 786 - - 39 186 39 186 - -

Checkräkningskredit 21 818 21 818 - - - - - -

Skuld till aktieägare - - - - 39 216 39 216 - -

Skuld till  
övriga finansiärer 26 269 25 000 1 269 - 27 889 26 692 1 197 -

Förvärvsrelaterade 
skulder 5 921 4 921 1 000 - 901 901 - -

Övriga skulder 2 849 608 2 241

 231 024 96 133 134 891 - 250 009 105 995 144 014 -

Räntebärande netto 205 791 174 108

Beräknade räntebetalningar

   2009 2009–2011 > 2012

Skulder till kreditinstitut 5 645 4 505 448

Skulder till övriga finansiärer 1 512 3 226 3 230

   7 157 7 731 3 678

Valutarisk

Transaktionsexponering

Koncernens bolag har intäkter och kostnader i olika valutor och därmed är koncernen 
exponerad för risker avseende valutakursrörelser. Hanteringen av transaktionsriskerna 
sker i dotterbolagen utifrån Volatis finanspolicy som formuleras och beslutas separat för 
respektive dotterbolag baserat på dess verksamhet och risk. 

Vid utgången av 2008 fanns ett negativt verkligt värde i derivatinstrumenten på 483 Tkr 
som har påverkat eget kapital, efter avdrag för uppskjuten skatt, då denna säkring är effektiv. 
Vid utgången av 2007 fanns ett positivt värde på 60 Tkr som påverkade föregående års 
resultat, efter avdrag för uppskjuten skatt då denna säkring inte var effektiv. 

Omräkningsexponering

Volati redovisar resultat- och balansräkningar i SEK. Utländska bolag har sin redovisning 
i annan valuta. Detta innebär att koncernens resultat och eget kapital exponeras vid kon-
cernkonsolideringen när utländska valutor, främst euro, pund och polska zloty, omräknas 
till SEK. Omräkningsexponeringen utgör inte något väsentligt belopp på balansdagen. 
Denna exponering säkras inte.
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Kapitalrisk

Koncernen eftersträvar en konsolideringsgrad mellan 30 och 50%. Kapitalstrukturen reflek-
terar de relativt låga operationella riskerna som finns i koncernen. Skuldsättningen ger 
möjlighet att generera en god avkastning till aktieägarna samtidigt som det egna kapitalet 
är tillräckligt för att trygga koncernens långsiktiga förmåga att fortsätta sin verksamhet. 
Likvida medel som inte bedöms kunna investeras i enlighet med bolagets mål och investe-
ringsstrategi ska delas ut till ägarna. 

Not 26 Operationell leasing 
Koncernens leasingavgifter avseende operationella leasingavtal som maskiner och bilar, 
samt framtida avgifter för ingångna avtal som t.ex. långsiktiga hyresavtal uppgår till: 

Leasingavgifter 2008 2007

betalda under året 6 197 888

avgifter inom ett år 7 261 5 561

Mellan ett och fem år 23 629 16 460

längre än fem år 27 914 20 994

 65 001 43 902

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Ställda säkerheter 2008 2007

Företagsinteckningar 10 700 10 000

aktier i dotterbolag 227 464 195 713

 238 164 205 713

Ansvarsförbindelser 2008 2007

borgensåtagande för checkkredit - 10 000

Hyresgaranti 40 542 37 257

Fullgörandegaranti, Projekt - 831

Fullgörandegaranti, tullverket - 125

Övriga ansvarsförbindelser - 59

 40 542 48 272
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Not 28  Andelar i koncernföretag

Dotterföretag, org.nr., säte Antal Andel

Tornum

volati agri ab, 556744-8955, vara 997 97%

tornum ab, 556552-1399, vara 1 000 100%

oy tornum ab, 19633318, Paipis, Finland 100 100%

tornum Polska Sp. Z.o.o., 7752500766, Kutno, Polen 100 100%

tornum Kft., 01-09-880602, Debrecen, Ungern 100 100%

tornum Dryer S.R.l., 24851384, bukarest, Rumänien 100 100%

Sveico

Sveico ab, 556202-6384, Gnosjö 10 000 100%

Corroventa

volati luftbehandling ab, 556717-4122, Stockholm 1 000 100%

Corroventa avfuktning ab, 556393-4669, bankeryd 1 000 100%

Corroventa Entfeuchtnung GmbH, Meerbusch, tyskland - 75%

Corroventa ltd, Southampton, Storbritanien 45 000 90%

Corroventa Finland oy ab, Esbo, Finland 100 100%

lR Konsult & installation i linköping ab, 556451-6101, linköping 1 000 100%

Sandberg & Söner

Ragnar Sandberg & Söner Mekaniska 
verkstads ab, 556194-2154, Fagersta 1 100 100%

Övriga

volati verkstad ab, 556691-3629, Stockholm 1 000 100%

volati Finans ab, 556762-3334, Stockholm 1 000 100%

oigna ab, 556761-4200, Stockholm 1 010 101 100%

Crystal Palace Finans ab, 556607-3564, Stockholm 1 035 350 100%

oxid Finans ab, 556683-6812, Stockholm 1 000 100%

Fastighetsaktiebolaget Strömsmeden 1, 556750-6117, Stockholm 1 000 100%

Not 29  Andelar i intresseföretag

Intresseföretag Antal
Andel  

& Röster
Andel av  

eget kapital
Andel  

i resultat

Corroventa

Corroventa avfukting Norge aS 35 35% 132 -165
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Not 30  Viktiga antaganden 
De viktigaste antagandena om framtiden i uppskattningar på balansdagen berör; 

Prövning av redovisat värde på goodwill

Värdet på dotterbolag inklusive goodwill prövas årligen genom att beräkna ett återvinnings-
värde, dvs ett nyttjandevärde för respektive bolag. Beräkning av dessa värden kräver att 
flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar görs, såsom 
diskonteringsränta och framtida kassaflöde. En beskrivning av tillvägagångssättet återfinns i 
not 13. Bedömningen är att inga rimliga förändringar i viktiga antaganden leder till att 
det beräknade återvinningsvärdet blir lägre än redovisat värde. Även om nedskrivnings-
prövningen innebär antaganden om framtiden bedöms inte detta innebära en betydande risk 
för en väsentlig justering av de redovisade beloppen för goodwill under nästkommande 
räkenskapsår. 

Redovisat värde på goodwill på balansdagen uppgår till 173 184 Tkr. Goodwill redovisad 
i koncernen hänförs i samtliga fall till respektive koncernföretag då ytterligare nedbrytning 
till under denna nivå inte bedöms som relevant. 

Not 31 Händelser efter balansdagen
Volati har i mars 2009 slutit avtal om förvärv av 100% av aktierna i Olmed Ortopediska 
AB. Affären är villkorad av en väsentlig kunds godkännande. Bolaget, med huvudkontor 
i Uppsala, bedriver ortopedteknisk verksamhet och tillverkning av specialanpassade pro-
dukter. Verksamheten bedrivs utifrån fleråriga serviceavtal med offentlig sjukvård. Där-
utöver bedriver bolaget butiksverksamhet under namnet Fot & Skospecialisten. Olmed 
har 130 anställda och omsatte 133 Mkr med ett rörelseresultat om 11 Mkr under 2008. 

Not 32 Närståenderelationer
Personalkostnader till ägare framgår av not 7. 

Skuld till aktieägare uppgår till 0 Tkr per 2008–12–31. Per 2007–12–31 uppgick skulden 
till 39 216 och var  efterställd skulder till kreditinstitut och löpte till rörlig ränta på marknads-
mässiga villkor. 

Not 33 Uppgifter om moderbolaget 
Volati AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Post och besöksadressen 
till huvudkontoret är Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm. 

Koncernredovisningen för år 2008 består av moderbolaget och dess koncernföretag, 
tillsammans benämnd koncernen.
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Moderbolagets resultaträkning Not 2008 2007

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 924 4 553

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6 -7 027 -6 712

Personalkostnader 5 -7 440 -5 237

Övriga rörelsekostnader -18 -

avskrivning av materiella anläggningstillgångar -449 -168
    
Rörelseresultat -13 010 -7 564

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 2 47 681 74 282

Ränteintäkter och liknande intäkter 3 6 931 929

Räntekostnader och liknande kostnader 4 -2 966 -2 290
    
Resultat efter finansiella poster 38 636 65 357

bokslutsdispositioner 9 -2 791 -962

Skatt 7 -2 461 -809

Årets resultat  33 384 63 586
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Moderbolagets balansräkning Not 2008–12–31 2007–12–31

tillGÅNGaR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 8 1 689 387

andelar i koncernföretag 10 346 670 19 997

Fordringar hos koncernföretag - 58 800

Summa anläggningstillgångar  348 359 79 184

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 37 976 13 427

Kundfordringar 100 -

Skattefordringar - 691

Övriga kortfristiga fordringar 362 581

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 631 414

Övriga kortfristiga placeringar - 10 010

likvida medel - 63 152

Summa omsättningstillgångar  39 069 88 275

Summa tillgångar  387 428 167 459

EGEt KaPital oCH SKUlDER

Eget kapital 12

Bundet eget kapital

aktiekapital: antal a-aktier 20 000 000 5 000 5 000

Fritt eget kapital

balanserat resultat 81 521 26 669

Årets resultat 33 384 63 586

Summa eget kapital  119 905 95 255

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 5 864 3 073

Skulder

Långfristiga skulder

långfristiga räntebärande skulder 11 130 381 -

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 11 89 918 30 102

Skulder till koncernföretag 36 010 36 452

leverantörsskulder 270 897

Skatteskulder 2 074 -

Övriga kortfristiga skulder 133 1 286

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 873 394

Summa kortfristiga skulder  131 278 69 131

Summa eget kapital och skulder  387 428 167 459

Ställda säkerheter 13 19 897 19 997

ansvarsförbindelser 13 40 542 20 000
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Moderbolagets kassaflödesanalys
  2008 2007

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster 38 636 65 357

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

avskrivningar 449 168

Realisationsvinst vid försäljning av 

materiella anläggningstillgångar 18 -

Realisationsvinst vid försäljning av andelar i koncernföretag -7 381 -58 882

betald inkomstskatt 570 -2 455

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändringar av rörelsekapitalet 32 292 4 188

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av fordringar 3 434 -3 585

Förändring av rörelseskulder 700 1 665

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet  4 134 -1 920

Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 426 2 268

Investeringsverksamheten

investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 800 -98

avyttringar av materiella anläggningstillgångar 30 -

investeringar i dotterföretag -326 772 -20 000

avyttringar av dotterföretag 7 481 116 985

investeringar i finansiella anläggningstillgångar - -10 010

avyttringar av finansiella anläggningstillgångar 10 010 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -311 051 86 877

Finansieringsverksamheten

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott -8 050 -

Utbetalat koncernbidrag -950 -

Upptagna lån 207 476 1 501

Förändring checkkredit 21 132 -

Förändring mellanhavande med koncernföretag 30 276 -24 991

amortering av skulder -38 411 -6 450

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  211 473 -29 940

Årets kassaflöde -63 152 59 205

likvida medel vid årets början 63 152 3 947

likvida medel vid årets slut  - 63 152
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

 Aktiekapital
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa eget 

kapital

ingående balans 2007-01-01 5000 18 188 8 481 31 669

Övriga vinstdispositioner - 8 481 -8 481 -

Årets resultat - - 63 586 63 586

Utgående balans 2007–12–31 5 000 26 669 63 586 95 255

Övriga vinstdispositioner - 63 586 -63 586 -

Återbetalat villkorat aktieägartillskott - -8 050 - -8 050

lämnat koncernbidrag - -950 - -950

Skatteeffekt koncernbidrag - 266 - 266

Årets resultat - - 33 384 33 384

Utgående balans 2008–12–31 5 000 81 521 33 384 119 905
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Not 1 Redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Redovisningsrådets rekommendationer RR 32 Redovisning för juridisk person samt 
Akutgruppens uttalanden. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juri-
diska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som 
skall göras från IFRS. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisnings-
principer framgår nedan. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent 
på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. 

Intäktsredovisning 

Utdelningar till moderbolaget intäktsförs. 

Materiella anläggningstillgångar 

Moderbolaget redovisar materiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningsprinciper 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Antal år 

inventarier 3–10

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. 

Koncernbidrag

Moderbolaget redovisar koncernbidrag i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets 
Akutgrupp, URA 7. Koncernbidrag då syftet är förlusttäckning förs direkt mot eget kapital 
hos mottagaren med tillhörande skatteeffekt. Koncernbidrag som ges från dotter- till 
moderbolag med syftet att ge utdelning redovisas som finansiell intäkt. 

Skatt 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning. 

Noter till moderbolagsredovisningen
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Andelar i koncernföretag

Endast i det fall dotterbolagets värde understiger nyttjandevärdet enligt not 12 i noter till 
koncernredovisningen sker nedskrivning av det bokförda värdet på andelarna i moderbolaget. 
 
Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag

 2008 2007

Utdelningar 19 800 3 000

Koncernbidrag 20 500 12 400

Resultat vid koncernintern 
försäljning av aktier och andelar - 22 000

Resultat vid försäljning av aktier och andelar 7 381 36 882

 47 681 74 282

Not 3 Ränteintäkter och liknande intäkter
 2008 2007

Ränteintäkter från koncernföretag 6 157 480

Ränteintäkter 774 449

 6 931 929

Not 4 Räntekostnader och liknande kostnader
 2008 2007

Räntekostnader till koncernföretag -1 289 -162

Räntekostnader -1 677 -2 128

 -2 966 -2 290

Not 5 Anställda och personalkostnader 
Medelantal anställda i moderbolaget har varit 5 (4) varav 4 (4) män.  

2008 2008 2008 2007 2007 2007

 
Styrelse  

& VD Övriga Totalt
Styrelse  

& VD Övriga Totalt

löner och ersättningar 2 573 1 746 4 319 2 458 721 3 179

Pensionskostnader 494 194 688 277 96 373

 3 067 1 940 5 007 2 735 817 3 552

Sociala kostnader   1 428   1 184

6 435 4 736
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Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
Öhrlings pricewaterhouse Coopers AB 2008 2007

Revisionsuppdrag 205 209

andra uppdrag 87 381

 292 590

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 7 Skatter
 2008 2007

aktuell skattekostnad -2 461 -809

Avstämning effektiv skatt 2008 2007

Resultat före skatt 35 845 64 395

Skatt enligt gällande skattesats -10 037 -18 030

Ej skattepliktiga intäkter 7 614 17 327

Ej avdragsgilla kostnader -38 -106

Redovisad effektiv skatt -2 461 -809

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 2008 2007

ackumulerade anskaffningsvärden

ingående anskaffningsvärde 840 742

investeringar 1 800 98

avyttringar -242 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 2 398 840

ackumulerade avskrivningar enligt plan

ingående avskrivningar -453 -285

Årets avskrivningar -449 -168

avyttringar 193 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -709 -453

Utgående planenligt restvärde 1 689 387

Not 9 Bokslutsdispositioner
 2008 2007

avsättning till periodiseringsfond  -2 612 -962

Förändring överavskrivningar -179 -

-2 791 -962
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Not 10 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden 2008 2007

vid årets början 19 997 58 100

investerat 326 773 500

aktieägartillskott vid fusion, netto - 19 500

avyttrat -100 -58 103

 346 670 19 997

Bokfört värde, Tkr

Dotterföretag, org.nr., säte Antal Andel 2008 2007

volati agri ab, 556744-8955, vara 970 97% 97 97

Sveico ab, 556202-6384, Gnosjö 10 000 100% 19 600 19 600

volati luftbehandling ab, 556717-4122, 
Stockholm 1 000 100% 100 100

volati Mekano ab, 556759-4188, Stockholm 1 000 100% 100 -

volati verkstad ab, 556691-3629, Stockholm 1 000 100% 100 100

Fastighetsbolaget Rivjärnet ab, 
556737-4656, Stockholm - - - 100

volati Finans ab, 556762-3334, Stockholm 1 000 100% 326 673 -

   346 670 19 997

 
Not 11 Räntebärande lån

Långfristiga lån 2008 2007

Skulder till kreditinstitut 130 381 -

Kortfristiga lån 2008 2007

Skulder till kreditinstitut 43 786 2 000

Checkräkningskredit 21 132 -

Övriga skulder 25 000 28 102

 89 918 30 102

Not 12 Eget kapital 
Villkorat aktieägartillskott

Återbetalning har skett av villkorat aktieägartillskott med 8 050 Tkr. 

Balanserade vinstmedel 

Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital. Dessa utgör tillsammans 
med årets resultat summa fritt eget kapital, dvs det belopp som finns tillgängligt för  
utdelning till aktieägarna.
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Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Ställda säkerheter 2008 2007

aktier i dotterbolag 19 897 19 997

Ansvarsförbindelser 2008 2007

borgen till förmån för dotterbolag - 20 000

Hyresgaranti 40 542 37 257

 40 542 57 257

Not 14 Närståenderelationer 
Moderbolaget har en närståenderelation med sina koncernföretag, se not 28 
i notförteckningen för koncernen. 

Under året har koncernbidrag mottagits från Volati Agri AB. Volati Luft-
behandling AB har lämnat utdelning och koncernbidrag. 

Personalkostnader till ägare framgår av not 7 i koncernen.
Skuld till aktieägare uppgår till 0 Tkr (28 102).

Styrelsen försäkrar härmed, att såvitt vi känner till, årsredovisningen är  
upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att lämnade uppgif-
ter stämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig 
betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild som skapats av 
årsredovisningen. 

Stockholm den 15 april 2009

Karl Perlhagen    Anna Ringby  
Styrelsens ordförande

Patrik Wahlén
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 15 april 2009

Sten Håkansson
Auktoriserad revisor
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Till årsstämman i Volati AB 
Organisationsnummer 556555-4317 

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Volati AB för år 2008. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 34–76. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att 
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredo-
visningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att års-
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern-
redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för 
mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och 
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltnings berättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 15 april 2009

Sten Håkansson
Auktoriserad revisor

REviSioNSbERÄttElSE
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Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt 
operativt kapital

Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt 
sysselsatt kapital

Riskbärande kapital dividerat med balansomslutning

Räntebärande skulder minus likvida medel

Nettoskuld dividerat med eget kapital

Eget kapital plus räntebärande skulder

Eget kapital plus uppskjuten skatteskuld 

Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat  
med finansiella kostnader

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning

Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella  
och immateriella tillgångar

Eget kapital dividerat med balansomslutning

Rörelsekapital netto plus anläggningstillgångar  
(inkl goodwill) minus avsättningar

Definitioner

Avkastning på operativt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

Konsolideringsgrad

Nettoskuld

Nettoskuldsättningsgrad

Operativt kapital

Riskbärande kapital

Ränteteckningsgrad

Rörelsemarginal

Rörelseresultat

Soliditet

Sysselsatt kapital 
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Anna Ringby

Född: 1973             

Ledamot i Volati AB: sedan 2007

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan  

i Stockholm

Styrelseuppdrag: –

Aktier Volati AB: –

Optioner i Volati AB: 40 000

Karl Perlhagen

arbetande styrelseordförande

Född: 1970

Ledamot i Volati AB: sedan 2003

Utbildning: Ekonomexamen, lunds Universitet

Styrelseuppdrag: orifice Medical ab, 

Kustvakten Fastighets ab, bilskrotarna Siv ab,

Sjöläget Fastighets ab, Case investment ab, 

Eldbekämparna Holding ab. italo invest ab, 

Spitfire Consulting ab

Aktier Volati AB: 18 020 000

Optioner i Volati AB: 200 000

Patrik Wahlén

vD

Född: 1969                    

Ledamot i Volati AB: sedan 2006

Utbildning: Magister i Ekonomi,  

lunds Universitet

Styrelseuppdrag: tricorona ab,   

orifice Medical ab

Aktier Volati AB: 1 980 000

Optioner i Volati AB:  

200 000 utställda av bolaget

800 000 utställda av Karl Perlhagen

StYRElSEN
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NotERiNGaR
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