
Å R S B E R Ä T T E L S E

2019



AHOLA TRANSPORT ÅRSBERÄTTELSE2 3

Året i korthet

Under 2019 hölls både omsättningen och rörelseresultatet 
för Ahola Transport-koncernen på ungefär samma nivå som 
2018. Omsättningen uppgick till 100,7 miljoner euro och rö-

relseresultatet uppgick till 2,2 miljoner euro. Godsmängderna var 
i början av året i balans, för att sedan svikta något, men till slut 
stabiliseras. Genom nya satsningar har ett flertal segment och 
verksamhetsområden hos Ahola Transport vuxit.

Under 2019 har monteringssidan hos dotterbolaget AT Install 
förstärkts genom ett företagsköp. Segmentet chassi- och lastbil-
stransporter hos Ahola Transport har expanderat till Sverige och 
dotterbolaget Attracs har expanderat inom utvecklingen av led-
ningssystem för persontransporter.

Ett flertal nya kundavtal har ingåtts under året. I Baltikum av-
slutade Ahola Transport året med betydelsefulla nya avtal, och 
i CEE-området har transporterna på Rumänien och Ungern ökat. 
Även dotterbolaget AT Special Transport har ingått ett nytt och stort 
flerårigt kundavtal. Ahola Transport har fortsatt arbeta för förbätt-
rad kundservice med ett nytt styrningssystem som sätter människ-
an i fokus, effektiverar transporterna och gynnar miljön.

År 2019 har för Ahola Transport inneburit en extra stark insats 
för miljöarbetet. Ahola Transports nya tjänst Green Kilometers är 
ett steg på vägen för att i god tid nå EU:s klimatmål för år 2030. 
Tjänsten ger kunderna möjlighet att minska transporternas mil-
jöpåverkan på ett mätbart och konkret sätt. Med tjänsten körs 
transporterna med miljödiesel, vilket leder till 90% lägre utsläpp 
av växthusgaser. 

Under 2019 har Ahola Transport också investerat i en omfat-
tande modernisering av fordonsflottan. Över 70 procent av flottan 
består nu av fordon med den högsta miljöklassificeringen Euro 6. 
Totalt 80 nya fordon började trafikera för Ahola Transport under 
året. Dessutom har kundernas behov liksom, vikt- och volymopti-
mering, prioriterats vid inköp av 115 nya släp.

Under året fick Ahola Transports chaufförer ett viktigt erkän-
nande för det långsiktiga miljöarbetet i bolaget. I en europeisk 
tävling med över 9 000 förare blev Ahola Transport bästa trans-
portbolag i miljömedveten körning. Samtliga miljösatsningar upp-
fyller principerna i Ahola Transports miljöprogram Green Wheels.

Den ökade satsningen på synlighet och marknadskommuni-
kation har också fortsatt. Ahola Transport har deltagit i ett flertal 
evenemang och mässor i Norden och Baltikum. Målet är att synas 
hos och kommunicera med både kunderna och samhället i stort.

Fordon

431
Anställda

225

Omsättning

100,7 milj. euro
Rörelseresultat

2,2 milj. euro

Godsmängd

1,6 milj. ton
Soliditet

46,16% 
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År 2019 fick en rätt bra start tack vare det gynnsamma 
marknadsläget som varade hela första halvåret fram till 
sommarsemestrarna. Samtliga marknadsområden stod 

under det första halvåret för en god balans mellan export och 
import samt goda transportvolymer. Under andra hälften av året 
sviktade volymerna något.

Godsflödena på de olika marknaderna där Ahola Transport 
verkar varierade något under året. Under andra hälften av året 
upplevde den nordiska marknaden en viss avmattning i expor-
ten från Finland, senare sjönk volymerna till den nordiska och 
främst svenska marknaden. För Ahola Transports del balansera-
des minskningen mot slutet av året, delvis tack vare nya kunder.

På den baltiska marknaden inleddes året något svagare, men 
transportvolymerna stärktes under speciellt tredje kvartalet tack 
vare flera nya transportavtal och kunder. Inom CEE-området har 
volymerna varit stabila. Tack vare utökad trafik på Ungern och 
Rumänien har en viss tillväxt uppnåtts.

Ahola Transports omsättning har under 2019 ökat något jäm-
fört med 2018. Totalt omsatte koncernen 100,7 miljoner euro un-
der 2019. Rörelseresultatet har hållits stabilt och uppgick till 2,2 
miljoner euro. Rörelseresultatet för 2019 belastades av en kre-
ditförlust på 0,5 miljoner euro till följd av en samarbetspartners 
konkurs. Utan kreditförlusten skulle årets rörelseresultat ha varit 
betydligt bättre än föregående år. Anmärkningsvärt är även att 
jämförelseåret innehöll betydande engångsposter från föränd-
ringar av leasingupplägg, medan rörelseresultatet för 2019 kom 
från den operativa verksamheten.

För Ahola Transport har fokus under hela året legat på håll-
bara transporter och på att förbättra samarbetet med kunderna. 
Målsättningen är att hela tiden förbättra det operativa arbetet 
till kundernas fördel. Kundservice, liksom hållbara och kvalita-
tiva transporter, går också hand i hand med lönsamheten. De 
organisatoriska förändringar som inleddes under 2018 började ge 
full effekt under 2019, vilket syns i nöjdare kunder och bättre 
lönsamhet.

År 2019 var ett år med extra starkt fokus på miljöarbetet. 
Ahola Transport har långa traditioner inom både ekonomisk och 
trafiksäker körning. Det första programmet för ett miljömedvetet 
körbeteende startade år 1998 under namnet HED, Heavy Eco Dri-
ving. Detta program fortsatte fram till 2002 då Ahola Transport 
blev miljöcertifierat med standarden ISO 14001.  

Från och med 2002 har hållbara transporter och logistiklös-
ningar gått under namnet Green Wheels. Green Wheels är för 
Ahola Transport ett heltäckande koncept och ett registrerat varu-
märke. Green Wheels är också Ahola Transports program för att 
möjliggöra utvecklingen av hållbara transportlösningar. För det 
behövs fungerande verktyg och metoder för tillförlitlig mätning 
och uppföljning, liksom en kunnig personal. 

Under 2019 har flera steg tagits för detta arbete. Den största 
nyheten är den nya tjänsten Green Kilometers. En storsatsning på 
HVO-bränsle ger kunderna och Ahola Transport möjlighet att bidra 
till en lägre miljöpåverkan med sina transporter. 

Ett nytt styrningssystem har utvecklat organisationen för att 
effektivera och förbättra kvaliteten. Systemet utvecklar arbets-
metoderna för att sätta människan i fokus, och gynna både miljön 
och kundservicen. Fokus har också legat på den fortsatta optime-
ringen av Ahola Transports eget transportstyrningssystem som 
fungerar i realtid och styrs från Ahola Transports servicecenter.

Utöver detta satsar Ahola Transport starkt på förarutbildning, 
och deltar årligen i en europeisk tävling för miljömedveten kör-
ning. Behovet av kunnig personal är även i övrigt ett krav för 
framtiden. Som ett led i detta har koncernen fortsatt samarbetet 
med utbildningsenheten KPEDU under 2019.

 
Under 2019 har Ahola Transport också moderniserat sin for-

donsflotta, som nu till över 70 procent består av fordon med den 
högsta miljöklassificeringen Euro 6. Ahola Transport har också 
investerat i ett nytt ändamålsenligt kontor för den baltiska trans-
portplaneringen och verksamheten i Tallinn. År 2019 firade verk-
samheten i Estland 10 år. Tillväxten har fortsatt och bolaget har 
satsat på mer synlighet på den baltiska marknaden. 

Ahola Transport-koncernen består idag av tre segment. Det 
största, Road Transport, stod för över 90 procent av omsättningen 
under 2019. Inom landsvägstransporterna har utvecklingen varit 
mycket positiv. Genom effektiveringsåtgärder har de rörliga kost-
naderna minskat och segmentets försäljningsbidragsprocent har 
ökat från 18,9 till 21,8. Effektiveringen härstammar även från öka-
de fyllnadsgrader och effektivare resursanvändning. Ett förändrat 
finansieringsupplägg har även väsentligt förbättrat koncernens 
soliditet och minskat skuldsättningsgraden. Ahola Transports för-
stärkta satsning på marknadsföring och ökad synlighet har också 
fortsatt.

Verkställande direktörens översikt

Hans Ahola
Verkställande
direktör

Under 2018 förvärvades två bolag till de två övriga segmen-
ten i koncernen, ett till segmentet Special Transport och ett till 
segmentet IT. Under 2019 har fokus varit att integrera förvärven 
i koncernen.

Inom segmentet special- och projekttransporter har dotter-
bolaget AT Special Transport gjort betydande investeringar för 
att kunna svara på behovet av större och tyngre transporter. Ett 
resultat är ett nytt flerårigt och omfattande kundavtal som kun-
de ingås tack vare investeringen. Segmentet har i sin helhet ut-
vecklats i en positiv riktning trots en svår start på året då många 
projekt blev uppskjutna. För att undvika detta är långvariga avtal 
till nytta för bägge parter. Under 2019 har dotterbolaget AT Install 
också förvärvat en affärsverksamhet för installation av beton-
gelement, vilket breddar segmentets utbud och skapar förutsätt-
ningen för tillväxt.

Inom it–segmentet har en stark utveckling skett inom per-
sontrafiken och den urbana logistiken. Bolaget FCG Smart Trans-
portation, där Ahola Transport är minoritetsägare, har vunnit flera 
upphandlingar inom persontrafik och färdtjänster. Framgången 
har stärkt bolaget och bekräftat målsättningarna.

Det strategiska samarbetet med Scania kring semiautonom 
körning har fortsatt, bland annat med en uppgradering av for-
donsflottan till följande nivå. Ett nära samarbete med det fin-
ländska trafikverket Traficom och trafikministeriet har utvecklats. 
Genom detta samarbete finns det planer på att starta upp ett 
gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan Ryssland och Fin-
land med EU-finansiering.

Utsikter för 2020

Ahola Transports vision är att uppnå en ledande position i 
Nordeuropa i att förnya den traditionella logistiken och transport-
branschen. Detta uppnås genom fortsatta satsningar på digitala 
lösningar och innovationer för hållbara transporter och logistik-
lösningar.

Under 2020 kommer utvecklingen av vårt transportplane-
ringssystem att fortsätta. Ahola Transport ser med stor tillförsikt 
på framtiden och det påbörjade året 2020. Vi tror på en gynnsam 
utveckling inom samtliga segment i transportkoncernen. Inled-
ningen av år 2020 har fortsatt i den positiva riktning som vi såg 
under slutet av 2019. Konjunktursvängningar utgör det största 
hotet.

I början av år 2020 förvärvades affärsverksamheten för tem-
pererade transporter av Swanline Oü. Genom förvärvet utvidgar 
koncernen sitt utbud, och vi ser goda möjligheter till tillväxt inom 
marknadsområdet. Utsikterna för både specialtransporter och 
montering ser gynnsamma ut, trots att marknaderna inom vissa 
områden varit svaga. Ett fortsatt fokus på helhetslösningar och 
nya kundavtal ska ge lönsamhet och tillväxt även år 2020.

Bedömningen är att omsättningen för Ahola Transport-kon-
cernen under 2020 kommer att hållas på samma nivå, eller för-
sämras något, jämfört med 2019. Med den ökade effektivitet som 
bolaget nått under slutet av år 2019, bedöms rörelseresultatet 
förbättras jämfört med 2019.
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Effektivitet och kvalitet för alla parter, kombinerat med en 
mindre miljöpåverkan, är ledord som år efter år motiverar 
Ahola Transport till nya satsningar. Under 2019 fortsatte bo-

laget arbeta för miljön på ett flertal sätt. Lanseringen av det nya 
konceptet Green Kilometers är ett steg inom det långsiktiga mil-
jötänkandet som går under namnet Green Wheels.

I och med tjänsten Green Kilometers har Ahola Transport infört 
en konkret och mätbar möjlighet för både bolaget och kunderna 
att bidra till en mindre miljöpåverkan. Transporter inom Green 
Kilometers körs med HVO-bränsle som ger samma prestanda som 
traditionell diesel, men innebär 90 procent lägre utsläpp av växt-
husgaser. HVO står för Hydrogenated vegetable oil och tillverkas 
av exempelvis matolja och matlagningsfett från matindustrin och 
restauranger. 

Ahola Transport har redan i många år bedrivit ett målmedve-
tet miljöarbete. Genom effektiva transporter, hög fyllnadsgrad, 
digitalisering, samt en modern och bränsleekonomisk fordons-
flotta, har bolaget nått många milstolpar, certifieringar och miljö-
vinster. Utöver detta satsar företaget på att utbilda sina chaufförer 
i miljömedveten körning. Programmet Green Wheels innehåller 
tekniska lösningar som både mäter framgångarna och coachar 
chaufförerna i realtid. 

Miljödieseln är ytterligare ett steg på vägen för att nå både 
egna mål och de miljömål som EU ställt upp för transporterna i 
Europa framtill år 2030 respektive 2050 då växthusgaserna i EU 
ska ha minskat med minst 80%. Ahola Transports ambitiösa mål 
är att uppnå EU:s utsläppsmål i god tid.

Ny tjänst gynnar miljön

Bränsleförbrukningen
liter/100 kilometer

Koldioxidutsläpp
gram/tonkilometer

Redan under 2019 visade ett flertal kunder intresse för tjäns-
ten Green Kilometers. De första kunderna har redan valt tjänsten, 
och flera är på väg. Tack vare kundernas val och Ahola Trans-
ports arbete för att minska bränsleåtgången överlag, nådde man 
de ambitiösa målen för 2019 och minskade koldioxidutsläppen 
med hela 9 procent. Under år 2019 lyckades Ahola Transport även 
minska tomkörningen med drygt 5 procent samt öka fyllnadsgra-
den med 2,5 procent jämfört med året innan. 

Satsningen på miljödiesel är ett viktigt steg mot lägre utsläpp, 
men Ahola Transport fortsätter också se på andra alternativ och 
följa upp resultaten. Utvecklingen sker snabbt, och Ahola Trans-
port följer den noggrant.
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Fordonsflottan nådde milstolpar

För att säkerställa effektiva, miljövänliga och säkra transporter 
behövs en modern fordonsflotta. I och med det stora antal 
fordon som trafikerar för Ahola Transport utförs även stora 

moderniseringar årligen. 

Under 2019 gjordes betydande investeringar. Fordonsflottan 
uppgraderades med totalt 80 nya fordon med den högsta miljö-
klassificeringen Euro 6. Det betyder att över 80 procent av flottan 
på den nordiska marknaden nu består av Euro 6. Resten utgörs 
av Euro 5.

Ahola Transports totala fordonsflotta består nu av över 70 
procent fordon med klassen Euro 6. Tack vare investeringarna 
kommer samtliga fordon som trafikerar för Ahola Transport ha 
klasserna Euro 5 och Euro 6 vid utgången av 2020.

Ahola Transport har också fortsatt investera i vikt- och 
volymoptimerade släp som minskar bränsleförbrukningen och 
miljöpåverkan. Dessutom har kundernas behov beaktats genom 
inköp av bland annat breddningsbara trailers. Totalt har Ahola 
Transports flotta uppgraderats med 115 nya trailers under 2019.

Ahola Transport har också fortsatt uppgradera sina fordon med 
den senaste utrustningen för uppföljning av körbeteende, kvalitet 
och säkerhet. Därtill har det strategiska samarbetet med lastbils-
tillverkaren Scania fortgått genom testkörningar inom semiau-
tonom körning, som också går under namnet platooning. Under 
2019 har transportutrustningen för detta projekt uppgraderats så 
att fordonen uppnår nivå 3 inom autonomkörning. 

Erkännande för förarutbildningen

För att säkerställa effektiva och miljövänliga transporter sat-
sar Ahola Transport kontinuerligt på utbildning av chaufförer. 
Tyngdpunkterna i utbildningen ligger på effektivitet och kva-

litet för kunden, samt bränsleekonomi för miljöns bästa.

Under 2019 mottog Ahola Transport ett viktigt erkännande för 
att bolaget arbetar i rätt riktning i sitt arbete för miljömedveten 
körning. Bland drygt 9 100 förare och 120 lag vann Ahola Transport 
den europeiska tävlingen Vehco Eco-driving Challenge med det 
bästa resultatet för transportföretag 2018.

I tävlingen följdes en stor del av de delområden som Aho-
la Transport satsar på även i vardagen upp. Indexet i tävlingen 
består av sex olika parametrar: överhastighet, tomgång, utrull-

ning, noll-gas, kraftiga inbromsningar och bortbromsad energi. 
I vardagen följer Ahola Transport upp detta med utrustning som 
finns som standard i nästan alla bilar som trafikerar för bolaget. 
Chaufförerna kan kontinuerligt följa med och påverka sitt eget 
körbeteende tack vare utrustningen. Under 2019 startade Ahola 
Transport dessutom en intern tävling för att ytterligare motivera 
till ekonomiskt och miljömedvetet körbeteende.

Chaufförerna har en nyckelroll i både kundservicen och miljö-
arbetet. Därför fortsätter utbildningen kontinuerligt för att nå ett 
körbeteende i världsklass. Ahola Transport fortsätter också delta-
gandet i både interna och externa mätningar, tävlingar och tester 
för att sträva ännu högre än tidigare. I dessa har man även under 
2019 nått goda resultat, som ger nya erkännanden under 2020.

Caj Björkskog mottar Ahola Transports pris för bästa europeiska 
transportföretag i ekonomisk körning. 

Nya fordon tas i bruk vid Nådendals lastoptimeringscenter.
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Yhteistyössä Scanian ja Norjan tielaitoksen kanssa toteutetuista 
letka-ajotesteistä saatiin hyviä kokemuksia.

Kund och chaufför i fokus

Under 2019 har Ahola Transport tagit nya steg för en mer 
proaktiv och effektiv transportplanering. Utvecklingen har 
möjliggjorts av bland annat ett nytt styrningssystem och nya 

arbetsrutiner som sätter människan i fokus.

Planeringen av det nya styrningssystemet som beaktar samtli-
ga arbetsmoment inom transportplaneringen inleddes redan 2018, 
men slutfördes under 2019. Systemet tar kundservicen till nästa 
nivå genom en proaktiv transportplanering av kundernas godsflö-
den. Därtill förbättras både kundservicen och kontakten till chauf-
förerna. Även effektiviteten och miljön gynnas. 

Systemet kan planera in kundernas transportbehov i färdiga 
lastplaner, effektivare och miljövänligare redan i det skede när kun-
den bokar transporten. Det innebär en tidigareläggning av trans-
portplaneringen vilket ger resurser till ytterligare optimering i ske-
det då transporten ska utföras. Därmed kan transportkapaciteten 
nyttjas i ännu högre grad än tidigare.

Det nya systemet omformar Ahola Transports operativa orga-
nisation mot att arbeta enligt efterfrågan på och utbudet av trans-
porttjänster i två roller: Customer Care och Route Planning. Sam-
tidigt förstärks kontakten till chaufförerna då varje fordon har en 

personlig ansvarsperson. Det underlättar chaufförens vardag och 
säkerställer kvalitet och effektivitet i transporterna. Människan 
sätts i centrum för att skapa bättre kontakt mellan chaufför, kund 
och transportplanering. 

Det nya systemet uppfyller Ahola Transports mission om ”varu-
flöde på vårt ansvar”. De nya arbetsrutinerna fungerar också som 
ett komplement till den starka digitalisering som Ahola Transport 
satsat på genom åren. Tillsammans ger det nya systemet och digi-
taliseringen en fungerande balans.

Ahola Transports kundservice och transportplanering sköts huvud-
sakligen från servicecentret i Karleby, Finland. 
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Under 2019 har Ahola Transports dotterbolag AT Special 
Transport fortsatt sin tillväxt inom flera områden. Monte-
rings- och projektstyrningsföretaget AT Install, som köptes 

av Ahola Transport 2018, har under 2019 vuxit genom köpet av 
monteringssidan av betongelement hos företaget Turun Nostoko-
nepalvelu. Monteringsdelen som ligger i Uleåborg gav AT Install 
nya kunder, kunnande och personal.

AT Special Transport har också uppdaterat sin fordonsflotta 
och vagnpark för att svara på behovet av både större och tyngre 
transporter. Under 2019 har bolaget gjort en omfattande investe-
ring i ett nytt specialsläp med modulaxlar. Släpet möjliggör trans-
porter av mycket tunga laster. Investeringen har redan resulterat 

i nya transportlösningar och ett nytt flerårigt avtal med en stor 
kund. AT Special Transport har även gjort satsningar på Baltikum 
och utökat sin försäljningspersonal. Dessa satsningar är en del i 
bolagets strategi att expandera sin verksamhet utanför Norden 
och Baltikum.

Förutom specialtransporter och projekt i hela Europa kan AT 
Special Transport och AT Install nu erbjuda helhetslösningar med 
transporter, projektstyrning och montering inom tre områden: 
stålkonstruktioner, bodmonteringar och betongelement. Det 
kompletterade utbudet av tjänster ger ännu bättre lösningar för 
kunderna som allt oftare upphandlar större helheter.

Bredare utbud hos AT Special Transport

AT Special Transport mottar sitt nya specialsläp i Luxemburg.
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Ahola Transports långvariga satsning på it och olika styr-
ningssystem för logistik har gjort bolaget till en föregånga-
re inom branschen. Idag utvecklar dotterbolaget Attracs nya 

it- och logistiklösningar både internt för Ahola Transport och externt 
för kunder inom logistikbranschen. Under 2019 har Attracs fokuserat 
starkt på personlogistik. 

Fokus har legat specifikt på urban logistik och persontranspor-
ter. Attracs har bland annat levererat nya helhetssystem för styr-

ningen av persontransporter till företaget FCG Smart Transportation, 
där Ahola Transport är minoritetsägare. FCG Smart Transportation 
har i sin tur vunnit flera nya avtal för förmedlingen av färdtjänster 
och personlogistik i finländska städer och regioner.

Genom de nya systemen kan persontrafik och färdtjänster ef-
fektiveras med till och med över 40 procent. Både resursanvänd-
ningen och miljöpåverkan reduceras.

Tillväxt inom
personlogistiken
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Styrelsens 
verksamhetsberättelse  

Koncernens ekonomiska situation
Oyj Ahola Transport Abp:s omsättning under redovisningspe-

rioden uppgick till 100,8 (100,8 ) milj. euro och rörelseresultatet 
till 2,2 (2,2) milj. euro. Nettoresultatet var 1,2 (1,4) milj. euro, vilket 
per aktie motsvarar 0,082 (0,096) euro. Bokslutet inkluderar kre-
ditförluster av engångskaraktär som uppgår till 0,6 miljoner euro, 
varav 0,5 milj. euro hänför sig till en konkurs i ett närstående bolag. 
Av bolagets aktier är 98,28 % noterade på First North Finland och 
B-aktiernas andel är 1,72 procent. 

Ahola Transport är en koncern där moderbolaget Oyj Ahola 
Transport Abp står för cirka 91,6 procent av omsättningen. Moder-
bolagets verksamhet består av landsvägstransporter som utförs 
med inhyrt transportekipage under varumärket Ahola Transport. 
Fordonsparken omfattar cirka 500 fordonskombinationer.

 
Ahola-koncernen har en bolagsstruktur där Oyj Ahola Transport 

Abp är moderbolag med följande sju dotterbolag: 

•  Ab AT Cargo Oy utför liknande landsvägstransporter som 
moderbolaget, men äger sin egen transportflotta.

•  Ahola Transport AB, Ahola Transport Oü och Ahola Tran-
sport Sp. z o.o. är dotterbolag i Sverige, Estland och Polen 
som ansvarar för verksamheten i respektive land.  

•  Oy AT Special Transport Ab utför specialtransporter som 
kräver specialkompetens med för ändamålet lämpliga for-
don. 

•  AT Install Oy tillhandahåller projektstyrnings- och monte-
ringstjänster.

•  Oy Attracs Ab tillhandahåller IT- och logistiktjänster för 
koncernen och externa kunder. 

Ahola-koncernen inkluderar även intresseföretaget FCG Smart 
Transportation Ab, varav Attracs äger 25 procent. Oyj Ahola Tran-
sport Abp har under räkenskapsperioden beviljat ett kapitallån på 
125 000 euro till FCG Smart Transportation för att finansiera upps-
tartskedet i bolaget. 

Affärsmiljö 
Ahola Transports huvudsakliga marknadsområde är Finland, 

Sverige och Baltikum. Därtill utförs en del transporter i övriga delar 
av Europa. Kapaciteten på färjorna mellan länderna är en avgöran-
de faktor för både ökningen av godsvolymerna och för lönsamhe-
ten. Efterfrågan på transporttjänster minskade något mot slutet 
av året.

Kraven på ökad hållbarhet i samhället fortsätter bland såväl 
kunder som myndigheter. Miljöfrågor och etik har blivit allt vikti-
gare faktorer i branschen allteftersom klimatförändringarnas kon-
sekvenser fått mer uppmärksamhet i medierna. Detta ställer krav 
på att modernisera logistiken och hitta nya effektivare lösningar. 
Ahola Transport jobbar aktivt för nya miljövänligare arbetssätt och 
tekniska lösningar för att effektivisera logistiken. Under året lan-
serade Ahola Transport det nya konceptet Green Kilometers, där 
kunden kan välja att få sina transporter utförda med miljövänligare 
HVO-diesel.

Verksamhetens utveckling 
Under rapporteringsperioden fortsatte Ahola Transport genom-

föra omstruktureringarna och effektiviseringsåtgärderna som inled-
des 2018. Bolaget satsade starkt på utbildning av personalen och 14 
nya chefer slutförde sina chefsutbildningar under året.

* 2018 års jämförelsesiffror för omsättning, material och tjänster, 
personalkostnader samt övriga rörelsekostnader har korrigerats 
för att överensstämma med 2019 års redovisningsprinciper.

*
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marbetet inom logistikbranschen. Samtidigt sparar utvecklingsar-
betet samhällsresurser och transporternas miljöpåverkan minskar. 
Utvecklingsprojektet väntas ge långsiktiga resultat stegvis under de 
närmaste åren allteftersom digitaliseringsgraden ökar

Framtidsutsikter
Styrelsens bedömning är att efterfrågan på traditionella land-

svägstransporter kommer att försämras under 2020 jämfört med 
året innan. Special Transport har goda förutsättningar för tillväxt 
under 2020. IT-segmentet erbjuder betydande tillväxtmöjligheter 
för koncernen, och vi förväntar oss även positiva resultateffekter 
av FCG Smart Transportation under 2020.

Enligt styrelsens bedömning kommer den ökade effektiviteten i 
kombination med externa faktorer att innebära att Ahola Transports 
omsättning under 2020 ligger kvar på samma nivå eller minskar 
något. Ahola-koncernens rörelseresultat väntas dock öka jämfört 
med året innan.

Personal, styrelse och revisorer 
Antalet anställda i Ahola Transport-koncernen uppgick vid 

utgången av redovisningsperioden till 225 personer. Koncer-
nens verkställande direktör var Hans Ahola. Koncernen betala-
de ut totalt 10,9 miljoner euro i löner och ersättningar. Vid Oyj 
Ahola Transport Abp:s bolagsstämma 12.4.2019 utsågs styrel-
sen som består av följande ordinarie medlemmar: Martti Vähä-
kangas (ordförande), Nils Ahola, Jukka Karhula och Ida Saavalai-
nen. Revisionsbyrån EY och ansvarig revisor Kjell Berts från Ernst 
& Young Ab har varit revisor för Ahola Transports koncernbolag.  

Vinstutdelning
De utdelningsbara medlen i moderbolagets bokslut uppgår 

till 7  561  258,78 euro, varav redovisningsperiodens vinst utgör 
1 851 250,61 euro. Företagets ekonomiska situation har förbättrats 
under året och användningen av de utdelningsbara medlen på-
verkas inte av  solvenstestet enligt 13 kap. 2 § i aktiebolagslagen. 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen fördelas enligt följande: Som 
dividend till A-aktierna utbetalas 0,022 euro/aktie, sammanlagt 
320 569,46 euro. Som dividend till de personalägda B-aktierna 
utbetalas i enlighet med bolagsordningen sammanlagt 25 463 euro. 
Som fritt eget kapital kvarstår 7 215 226,32 euro. 

Händelser efter räkenskapsperioden
Marknadssituationen för godstransporter uppvisar i början av 

2020 tecken på en återhämtning, Koncernen har fortsatt arbetet 
med att effektivisera logistikprocesserna och utnyttja möjligheter-
na som digitaliseringen innebär. Ahola Transport har även förvärvat 
Swanline Oü:s verksamhet inom temperaturreglerade transporter, 
vilket breddar företagets utbud och öppnar för nya tillväxtmöjlig-
heter.  

Projektstyrnings- och installationsföretaget AT Install Oy som 
förvärvades året innan har utvecklats i enlighet med planerna. 
Företaget har vunnit ett flertal nya projekt och ökat såväl omsät-
tningen som resultatet. För att bredda sitt servicekoncept köpte 
AT Install under året Turun Nostokonepalvelus elementinstallation-
sverksamhet.

För intresseföretaget FCG Smart Transportation var 2019 det 
första hela räkenskapsåret och företagets fokus har som planerat 
legat på att starta upp verksamheten. Företaget har under året 
deltagit i offentliga upphandlingar och utvecklat sina produkter. Vi 
förväntar oss att se resultat redan under 2020.

Ahola Transport övergick under året från den tidigare factoring-
tjänsten för kundfordringar till bankens tjänst för fakturaköp. Förän-
dringen har lättat upp balansräkningen och minskat de finansiella 
riskerna, och därmed förbättrat företagets nyckeltal.

Risker
De största riskerna utgörs av ekonomiska risker förknippade 

med transportbranschen, som främst beror på en varierande balans 
i godsvolymerna mellan länderna. En god balans mellan tur- och 
returtransporter är mycket viktig ur ekonomisk synpunkt. Koncer-
nen förebygger de ekonomiska riskerna genom att effektivisera 
sin egen verksamhet och genom att flexibelt anpassa sig till de 
rådande omständigheterna. Marknadssituationen och dess risker 
kan förändras snabbt i och med den tilltagande oron inom världs-
politiken och världsekonomin, och kan snabbt påverka efterfrågan 
på koncernens tjänster. 

Övriga risker utgörs av oförutsägbara olyckor i samband med 
landsvägstransporterna samt fordonsskador. Dessa risker förebyggs 

genom att utbilda personalen samt genom säkerhetsföreskrifter 
och heltäckande försäkringar. Fordonen har försetts med utrustning 
som förbättrar trafiksäkerheten och underlättar chaufförernas ar-
bete. 

Styrelsen övervakar bolagets riskhantering och medverkar i 
dess utveckling.

Samhällsansvar 
Logistikföretag har en betydande miljöpåverkan. För att minska 

denna påverkan moderniserar Ahola Transport kontinuerligt sin for-
donspark. Fordonen väljs utifrån de bästa tekniska egenskaperna 
och kontinuerlig minskning av utsläppen är ett av de viktigaste kri-
terierna vid inköp av nya ekipage. Uppföljning och stöd till chauffö-
rerna för att förbättra körvanorna har en direkt effekt på fordonens 
bränslekonsumtion och därmed även utsläppsnivåerna.

Ahola Transport strävar efter att transportera gods i i fullastade 
fordon enligt den så kallade dynamiska logistikens principer, vilket 
innebär att körsträckorna med tomma eller halvfulla fordon mini-
meras. Ahola Transport utvecklar kontinuerligt nya affärsmodeller 
som bygger på en hög digitaliseringsgrad och miljösmarta lösnin-
gar. Alternativa bränslen testas kontinuerligt för att hitta de mest 
klimatsmarta lösningarna på marknaden. 

Produktutveckling 
Ahola Transport har fortsatt med digitaliseringsprojektet i syfte 

att främja bolagets dynamiska logistik. Projektet genererar bes-
paringar för både kunderna och för Ahola Transport. Byggande av 
nätverk blir allt viktigare och utgör en del av digitaliseringssats-
ningarna, som har som målsättning att utveckla och bredda sa-

Nyckeltal se sid. 32

Periodens omsättning
100 756 T€ (100 846 T€, 2018)
Periodens rörelseresultat
2 210 T€ (2 199 T€, 2018)
Periodens resultat 
1 222 T€ (1 425 T€, 2018)
Resultat per aktie
0,082 € (0,096 €, 2018)

1 Omsättningen för år 2018 har korrigerats för att 
vara direkt jämförbar med årets omsättning.

1
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KONCERNEN OYJ AHOLA TRANSPORT ABP  1.1.2019 - 31.12.2019 1.1.2018 - 31.12.2018 

   not  

Omsättning 1. 100 755 633 100 845 744

Tillverkning för eget bruk  398 598 143 358

Övriga rörelseintäkter 2. 627 141 2 601 936 

Material och tjänster 3. -77 963 273 -81 271 335

Personalkostnader 4. -10 942 334 -10 084 352

Avskrivningar och nedskrivningar 5. -1 077 902 -998 066

Övriga rörelsekostnader 6. -9 587 667 -9 038 093 

    

Rörelsevinst (-förlust)  2 210 196 2 199 192

Finansiella intäkter och kostnader 7. -516 189 -345 468 

    

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter  1 694 007 1 853 724 

   

Direkta skatter 9. -446 350 -366 388

Minoritetsandelar  -25 533 -62 793 

    

Räkenskapsperiodens vinst  1 222 124 1 424 543 

      

 

Resultaträkning
1.1–31.12.2019

KONCERNEN OYJ AHOLA TRANSPORT ABP   31.12.2019  31.3.21018

AKTIVA  not   

Bestående aktiva     

Immateriella tillgångar 10.  1 145 445 1 434 549

Materiella tillgångar 10.  1 996 393 2 096 342

Placeringar 11.  211 951 462 742 

Långfristiga fordringar 12.  125 000

Bestående aktiva totalt   3 478 789 3 993 633

      

Rörliga aktiva     

Omsättningstillgångar 13.  186 538 512 384

Kortfristiga fordringar 14.  12 110 888 18 055 778

Kassa och bank   5 252 373 3 530 121

Rörliga aktiva totalt   17 549 799 22 098 283 

   

Aktiva totalt   21 028 588 26 091 916

     

 
PASSIVA      

Eget kapital 15.   

Aktiekapital   1 362 803 1 362 803

Överkursfond   4 425 4 474

Fond för fritt inbetalt eget kapital   6 311 655 6 657 688

Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder   805 503 -602 346

Räkenskapsperiodens resultat   1 222 124 1 424 543

Eget kapital totalt   9 706 511 8 847 162

Minoritetsandelar   218 758 153 226

      

Främmande kapital     

Långfristigt främmande kapital 16.  954 311 5 516 741

Kortfristigt främmande kapital 17.  10 149 007 11 574 787

Främmande kapital totalt   11 103 318 17 091 528

Passiva totalt   21 028 588 26 091 916

Balansräkning
31.12.2019

1 Omsättningen för år 2018 har korrigerats för att 
vara direkt jämförbar med årets omsättning.

1
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Finansieringsanalys
1.1–31.12.2019

KONCERNEN OYJ AHOLA TRANSPORT ABP 1.1.2019– 31.12.2019 1.1.2018– 31.12.2018

Verksamhetens kassaflöde:   
 Resultat före bokslutsdispositioner 1 694 007 1 853 724
 Planenliga avskrivningar 1 077 903 998 066 
 Finansiella intäkter och kostnader 516 189 345 468
   Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 3 288 099 3 197 258

   Förändringar i rörelsekapitalet   
 Förändringar i kortfristiga fodringar 5 945 113 -972 777 
 Förändringar i omsättningstillgångar 325 462 -234 351 
 Förändringar i räntefria kortfristiga skulder -795 461 -665 430   
   Förändringar i rörelsekapitalet 5 475 114 -1 872 558   

   Kassaflöde före finanseringsposter och skatter 8 763 213 1 324 700

 Räntor och andra finansiella kostnader -463 768 -438 049 
 Erhållna räntor från verksamheten 173 132 92 400 
 Erhållna dividender 181 181
 Skatter -446 350 -366 388
Kassaflöde från verksamheten (A) 8 026 408 612 844

Investeringarnas kassaflöde:   
 Investeringar i matriella och immatriella tillgångar -667 766 -868 838 
 Intäkter från försäljning av tillgångar 27 864 582 253
 Investeringar i aktier och placeringar -125 000 -1 139 455
Investeringarnas kassaflöde (B) -764 902 -1 426 040

Finansieringens kassaflöde:   
 Vederlag från emission   
 Förändring av kortfristiga lån -629 533 546 118 
 Förändring av långfristiga lån -4 563 689 62 966 
 Betalda dividender -346 032 -235 291
Finansieringens kassaflöde (C) -5 539 254 373 793

Förändringar i kassaflöden (A+B+C) 1 722 252 -439 403

Kassamedel i räkenskapsperiodens början 3 530 121 3 969 524
Kassamedel vid räkenskapsperiodens slut 5 252 373 3 530 121
Förändringar i kassamedel 1 722 252 -439 403

Resultaträkning
1.1–31.12.2019

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP  1.1.2019– 31.12.2019 1.1.2018– 31.12.2018

   not   

Omsättning 1. 92 352 330 92 435 936

Övriga rörelseintäkter 2. 519 588 1 625 503 

Tillverkning för eget bruk  115 547  

Material och tjänster 3. -74 824 275 -77 954 124

Personalkostnader 4. -5 919 746 -5 971 228

Avskrivningar och nedskrivningar 5. -222 717 -203 576

Övriga rörelsekostnader 6. -9 264 050 -9 027 277

Rörelsevinst (-förlust)  2 756 678 905 234

Finansiella intäkter och kostnader 7. -254 518 -326 263

Resultat före bokslutsdispositioner  2 502 161 578 971 

     

Bokslutsdispositioner 8. -175 585 162 902

      

Resultat före skatter  2 326 575 741 873 

    

Direkta skatter 9. -475 325 -79 143

      

Räkenskapsperiodens resultat  1 851 251 662 730 
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Balansräkning
31.12.2019 

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP  31.12.2019  31.12.2108

AKTIVA  not   

Bestående aktiva    

Immateriella tillgångar 10. 160 482 191 075

Materiella tillgångar 10. 537 503 493 280

Placeringar 11. 3 781 288 3 721 288 

Långfristiga fordringar 12. 125 000 0

Bestående aktiva totalt  4 604 273 4 405 643

      

Rörliga aktiva    

Omsättningstillgångar 13. 186 538 512 384

Kortfristiga fordringar 14. 10 145 302 15 966 450

Kassa och bank  3 396 098 1 291 314

Rörliga aktiva totalt  13 727 938 17 770 147

Aktiva totalt  18 332 211 22 175 790 

     

 

PASSIVA    

Eget kapital 15.   

Aktiekapital  1 362 803 1 362 803

Fond för fritt inbetalt eget kapital  6 311 655 6 657 688

Vinst (-förlust) från tidigare räkenskapsperioder  -601 647 -1 264 377

Räkenskapsperiodens resultat  1 851 251 662 730

Eget kapital totalt  8 924 062 7 418 844

Ackumulerade bokslutsdispositioner  44 113 18 527 

  

Främmande kapital    

Långfristigt främmande kapital 16. 501 409 4 836 628

Kortfristigt främmande kapital 17. 8 862 627 9 901 791

Främmande kapital totalt  9 364 037 14 738 419

Passiva totalt  18 332 211 22 175 790 

     

 

Finansieringsanalys
1.1–31.12.2019

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP 1.1.2019 – 31.12.2019 1.1.2018– 31.12.2018

Verksamhetens kassaflöde:   
 Resultat före bokslutsdispositioner 2 502 161 578 971 
 Planenliga avskrivningar 222 717 203 576 
 Finasiella intäkter och kostnader 254 518 326 263   
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 2 979 395 1 108 810

Förändringar i rörelsekapitalet   
 Förändringar i kortfristiga fodringar 5 821 148 -6 279 
 Förändringar i omsättningstillgångar 325 846 -234 351 
 Förändringar i räntefria kortfristiga skulder -633 791 -776 085   

Förändringar i rörelsekapitalet 5 513 203 -1 016 714   

Kassaflöde före finaseringsposter och skatter 8 492 597 92 097

 Räntor och andra finansiella kostnader -427 416 -403 892 
 Erhållna räntor från verksamheten 172 717 77 447 
 Erhållna dividender 181 181 
 Skatter -475 325 -79 143
Kassaflöde från verksamheten (A) 7 762 755 -313 310

Investeringarnas kassaflöde:   
 Investeringar i materiella och immatriella tillgångar -297 746 -90 765 
 Investeringar i placeringar -60 000 -1 037 350 
 Intäkter från försäljning av tillgångar 15 000 0
Investeringarnas kassaflöde (B) -342 746 -1 128 115

Finansieringens kassaflöde:   
 Förändring av kortfristiga lån -483 973 383 057 
 Förändring av långfristiga lån -4 335 218 104 438 
 Erhållna och erlagda koncernbidrag -150 000 180 000 
 Betalda dividender -346 032 -235 290
Finansieringens kassaflöde (C) -5 315 224 432 205

Förändringar i kassaflöden (A+B+C) 2 104 785 -1 009 220

Kassamedel i räkenskapsperiodens början 1 291 314 2 300 533
Kassamedel vid räkenskapsperiodens slut 3 396 098 1 291 314
Förändringar i kassamedel 2 104 785 -1 009 220
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Noter till bokslut
1.1–31.12.2019

BOKSLUTSSTANDARDER       
Bokslutet är uppgjort enligt finsk bokföringslagstiftning, IFRS-bokslut har inte uppgjorts.     
 
KONCERNBOKSLUTS PRINCIPER      
Koncerntillhörighet       
• Oy Ahola Group Ab är moderbolag i Ahola koncernen i vilken Oyj Ahola Transport Abp utgör en underkoncern.
• Oyj Ahola Transport Abp koncernens hemort är Karleby, Finland.      
• Koncernboksluten kan fås från adressen: Oy Ahola Group Ab, PB 550, 67701 KARLEBY.
Koncernbokslutet omfattar förutom moderbolaget Oyj Ahola Transport Abp, koncernföretagen:
     

Alla följande notuppgifter anges i enheten 1 000 euro.

RESULTATRÄKNINGENS NOTER  KONCERNEN MODERBOLAGET
  2019 2018 2019 2018
1.  Omsättning enligt marknadsområde  
 Marknadsområde      
 Finland 51 688 54 139 45 160 47 607  
 Övriga skandinavien och Baltikum 49 068 46 707 47 192 44 829  
 Totalt 100 756 100 846 92 352 92 436

2.  Övriga rörelseintäkter 
 Hyresintäkter 9 257 0 0
 Försäljningsvinst av anläggningstillgångar 31 1 097 0 364
 Leasingavtalsarrangemang 156 796  156 796
 Tjänster 195 185 195 185
 Övrigt 236 267 169 280  
 Totalt 627 2 602 520 1 625

3.  Material och tjänster       
 Inköp under perioden 9 519 8 960 8 521 6 367  
 Förändring av lager ökn. - /minskn. + 195 234 195 234
 Inköp och lagerförändring 9 714 9 194 8 716 6 601
 Utomstående tjänster 68 249 72 077 66 108 71 353
 Totalt 77 963 81 271 74 824 77 954 

4. Personalkostnader      
 Löner och arvoden 9 038 8 289 4 949 4 967  
 Pensionskostnader 1 375 1 348 870 928  
 Övriga lönebikostnader 529 447 102 76  
 Totalt 10 942 10 084 5 920 5 971

 Ledningens löner och arvoden

 Styrelse och verkställande direktörer 494 435 243 251

 Anställda under räkenskapsperioden i genomsnitt 225 209 110 109

 Pensionsskyddet handhas av utomstående pensionsförsäkringsbolag och kostnaderna bokförs enligt prestationsprincipen.

5.  Planmässiga avskrivningar      
 Immateriella rättigheter 208 237 40 38
 Byggnader och konstruktioner 28 20 
 Maskiner och inventarier 467 432 146 129
 Koncernaffärsvärde 375 309 37 37  
 Totalt 1078 998 223 204

6.  Övriga rörelsekostnader      
 Hyror och leasinghyror 5 502 5 414 4 225 3 909  
 Köpta tjänster 691 779 3 097 3 323  
 Rese- och möteskostnader 818 694 335 335  
 Fastighetskostnader 375 371 229 224  
 Fordonskostnader 264 369 161 280  
 Marknadsföringskostnader 317 287 267 261  
 Kreditförluster 616 20 373 27  
 Övriga personalkostnader 207 207 121 146  
 Övriga rörelsekostnader 798 897 456 522  
 Totalt 9 588 9 038 9 264 9 027

 Revisorns arvoden som ingår i övriga rörelsekostnader      
 Revisionsarvode 63 46 52 41  
 Övriga tjänster 0 0 0 0  
 Totalt 63 46 52 41

• Ab AT Cargo Oy / FO-nummer: 2002533-6
• Oy Attracs Ab / FO-nummer: 2203169-2
• Oy AT Special Transport Ab / FO-nummer: 0357150-3 
• Oy AT Install Ab / FO-nummer: 0630672-1

• Ahola Transport AB, Sverige / VAT-nummer: SE5563967537
• Ahola Transport Oü, Estland / VAT-nummer: EE100814866
• Ahola Transport Sp z o.o., Polen / VAT-nummer 

0000276880 

Internt aktieinnehav       
• Det pris som erlagts för dotterbolagens aktier har eliminerats från moderbolagets placeringar.
• Koncernaktiva som uppstått har bokats som goodwill.      
Interna transaktioner
• Koncernens interna affärstransaktioner, orealiserade bidrag på interna leveranser, interna fordringar och skulder samt intern vinstut-

delning har eliminerats.
Intresseföretag
• Koncernbokslutet omfattar även resultatet och förändringen av det egna kapitalet i intressebolagen i förhållande till ägarandelen. 

Intresseföretag: FCG Smart Transportation Oy 25 % / 2932535-1  
Försäljningsfordringar
• Oyj Ahola Transport Abp har under året överfört sina försäljningsfordringar från ett factoringavtal till ett fakturakontantavtal. Ändringen 

medför en lättare balans samt minskar företagets finansieringsrisker. Ändringen har även förbättrat företagets nyckeltal.  
Kreditförluster       
• Bokslutet innehåller en kreditförlust på 0,5 milj. euro från Oy Karleby Limetec Ab. Oy Karleby Limetec Ab ägdes av Oy Ahola Group Ab, 

som även är majoritetsägare i Oyj Ahola Transport Abp.
Kapitallån till närstående krets
• Oyj Ahola Transport Abp har under året beviljat ett kapitallån på 125 T€ till intresseföretaget FCG Smart Transportation. 
Minoritetsandelar       
• Minoritetsandelarna har avskilts från koncernens egna kapital och resultat och de ha upptagits som en separat post. 
Latenta skattefodringar       
• Koncernen har latenta skattefordringar i Sverige om 48 T€. De latenta skattefordringarna har enligt finsk redovisningspraxis och med 

beaktande av försiktighetsprincipen inte tagits upp som en post i balansräkningen.
Omräkningsdifferenser       
• Resultaträkningarna för de utländska koncernbolagen har omräknats till finsk valuta enligt medelkursen under räkenskapsperioden 

och balansräkningarna enligt bokslutsdagens kurs. Uppkomna kursdifferenser har upptagits i posten balanserad vinst från tidigare 
räkenskapsperioder.

Vidarefakturering kostnader
• Redovisningsprincipen för vidarefakturering av kostnader har ändrats så att intäkten flyttats till omsättningen istället för att minska 

kostnadskonto. Vidarefaktureringen sker med provision. 2018 års jämförelsesiffror för omsättning, material och tjänster, personalkos-
tnader samt övriga rörelse- kostnader har korrigerats för att överensstämma med 2019 års redovisningsprinciper. Korrigeringen innebär 
att 1,3M€ flyttats från kostnader till omsättning i 2018 års jämförelsesiffror.

Händelser efter räkenskapsårets slut       
• Oyj Ahola Transport Abp har under 2020 köpt Swanline Oü:s transportverksamhet för tempererade transporter. Förvärvet breddar Oyj 

Ahola Transport Abp:s utbud av tjänster och ger nya tillväxtmöjligheter.
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   KONCERNEN MODERBOLAGET
  2019 2018 2019 2018
7.  Finansiella intäkter och kostnader       
 Dividendintäkter      
      Av företag inom koncernen    
      Av företag utanför koncernen   0
 Övriga finansiella intäkter     
      Av företag inom koncernen   2 64 
      Av övriga 174 93 171 77
 Värdeminskningar
      Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva
 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
      Till företag inom koncernen      
      Till övriga 464 -438 -427 -403 
 Andel av intressebolagens resultat
      Av intressebolag -226
 Totalt 516 -345  -255 -326

8. Bokslutsdispositioner     
 Erhållna koncernbidrag   0 180
 Givna koncernbidrag   -150 0
 Avskrivningsdifferens   -26 -17  
 Totalt 0 0 -176 163

9.  Direkta skatter
 Latent skatt -58 -12    
 Inkomstskatt på den egentliga verksamheten 504 378 475 79
 Totalt 446 366 475 79

KONCERNEN

10.  Bestående aktiva

Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt rörliga anskaffningsutgifter minskat med de gjorda årliga avskrivningarna. 
Avskrivningarna baseras på ekonomiska användningstiden för anläggningstillgångarna. Avskrivningstiderna enligt plan är följande:

Byggnader    Enligt 20 år linjär plan
Maskiner och inventarier  Enligt 5 - 10 år linjär plan
Övriga materiella tillgångar  Enligt 10 år linjär plan
Utgifter med lång verkningstid  Enligt 5 år linjär plan 
Affärsvärde    Enligt 5 år linjär plan
Utvecklingsutgifter   Enligt 5 år linjär plan

Kvarvarande anskaffningsutgift 1.1.2019  127 372 935 1 434 84  479  1 533 2 096
Ökningar  264 30 294     367 367
Minskningar         28 28
Anskaffningsutgift 31.12.2019 127 636 965 1 728 84  479  1 928 2 491
Avskrivningar under räkenskapsperioden 47 161 375 583   28  467 495
Bokföringsvärde 31.12.2019 80 475 590 1 145 84  451  1 461 1 996

11.  Placeringar

Anskaffningsutgift 1.1.2019 463  
Ökningar 0
Minskningar 251
Anskaffningsutgift 31.12.2019 212
Bokföringsvärde 31.12.2019 212

Immateriella tillgångar 
 Immateriella 

rättigheter
Koncern- 

affärs- 
värde

Utveck-
lings- 

utgifter

Totalt Byggnader 
och 

konstruktioner

Mark- 
om- 

råden

Maskiner 
och 

inventarier

Totalt
Materiella tillgångar 
  

Placeringar

   KONSERNEN MODERBOLAGET
  2019 2018 2019 2018
12. Långfristiga fordringar     
 Lånefordringar 125  125  
 

Av företaget ägda aktier och andelar

  Ägarandel   Ägarandel 
    31.12.2019   31.12.2018 
   
Dotterbolag

Ab AT Cargo Oy   100 %    100 %
Ahola Transport Oü / Estland  100 %    100 %
Ahola Transport AB / Sverige  100 %    100 %
Ahola Transport S.p.z.o.o. / Polen  100 %    100 %
Oy AT Special Transport Ab  92 %    92 %
Oy Attracs Ab    100 %    100 %
Oy AT Install Ab   60 %    60 %

 
Intressebolag

FCG Smart Transportation Oy  25 %    25 %

MODERBOLAGET       

 Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt rörliga anskattningsutgifter minskat med de gjorda årliga avskrivningarna.  
 Avskrivningarna baseras på ekonomiska användningstiden för anläggningstillgångarna.   

 Avskrivningstiderna enligt plan är följande:      

 Maskiner och inventarier  Enligt 20 % av återstående anskaffningsutgift     
 Utgifter med lång verkningstid  Enligt 5 år linjär plan
 Utvecklingsutgifter  Enligt 5 år linjär plan    

Kvarvarande anskaffningsutgift 1.1.2019  117 0 74 191   493  493 684
Ökningar 0 46  46   206  206 252
Minskningar       15  15 15
Anskaffningsutgift 31.12.2019 117 46 74 237   684  684 921
Avskrivningar under räkenskapsperioden 39 1 37 77   146  146 223
Bokföringsvärde 31.12.2019 78 45 37 160   538  538 698

11.  Placeringar

Anskaffningsutgift 1.1.2019 3 721  
Ökningar 60
Minskningar 0
Anskaffningsutgift 31.12.2019 3 781
Bokföringsvärde 31.12.2019 3 781

Immateriella tillgångar 
 Övriga immatriella 

tillgångar
Affärs- 
värde

Utveck-
lings- 

utgifter

Totalt Maskiner 
och 

inventarier

Totalt Totalt
Materiella tillgångar 
  

Placeringar
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BALANSRÄKNINGENS NOTER
Omsättningstillgångarna har värderats till lägre av rörlig anskaffningsutgift eller sannolikt överlåtelsepris för tillgången.  
Öppna poster i bokföringen som har annan valuta än euro har omräknats i bokslutet enligt officiella valutakurser på bokslutsdagen.  
    
   KONCERNEN MODERBOLAGET
  2019 2018 2019 2018
12.  Omsättningstillgångar      
 Transportmedel för vidareförsäljning 187 512 187 512  
 Totalt 187 512 187 512

13.  Kortfristiga fodringar      
 Fordringar   
 Försäljningsfordringar 8 593 15 614 7 324 14 150 
 Övriga fordringar 1 775 1 588 1 028 851  
 Resultatregleringar 1 743 854 1 404 585
 Totalt 12 111 18 056 9 756 15 586

 Fordringar på koncernbolag      
 Försäljningsfordringar   54 36  
 Lånefordringar   335 344
 Totalt   389 380
     
 Kortfristiga fordringar totalt 12 111 18 056 10 145 15 966 

 Aktiva resultatregleringar

 Regleringar avtal 20 20 10 4
 Regleringar försäkringar 1 6 1 3
 Regleringar intäkter 1 513 550 1 305 411
 Regleringar hyra  26  
 Regleringar skatter 54 126  113
 Övriga resultatregleringar 155 126 88 54
 Totalt 1 743 854 1 404 585

14. Eget kapital
 Aktiekapital 1.1. 1 363 1 363 1 363 1 363 
 Förändring av aktiekapital 0 0 0 0 
 Aktiekapital 31.12. 1 363 1 363 1 363 1 363 

 Överkursfond 1.1. 5 5 0 0 
 Förändring av överkursfond 0 0 0 0 
 Överkursfond 31.12 5 5 0 0 

 Fond för fritt inbetalt kapital 1.1. 6 658 6 893 6 658 6 893 
 Förändring av fonden -346 -235 -346 -235 
 Fond för fritt inbetalt kapital 31.12. 6 312 6 658 6 312 6 658 

 Ansamlade vinstmedel 1.1. 821 -597 -602 -1 264 
 Övriga förändringar -14 -5 
 Omräkningsdifferenser -2 -2 
 Ansamlade vinstmedel 31.12. 805 -604 -602 -1 264 
 Räkenskapsperiodens resultat 1 222 1 425 1 851 662 

 Eget kapital totalt 9 707 8 847 8 924 7 419 

 Uträkning av utdelningsbara vinstmedel 31.12.  

 Fonden för fritt eget kapital   6 312 6 658 
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder   -602 -1 264 
 Räkenskapsperiodens resultat   1 851 662 
 Utdelningsbara medel   7 561 6 056 

   
   KONCERNEN MODERBOLAGET
  2019 2018 2019 2018
 Moderbolagets aktiekapital
 A Aktier (10 röst/aktie)   14 571 339 14 571 339
 B Aktier (1 röst/aktie)   254 630 254 630 
 
15. Långfristigt främmande kapital     
 Latent skatteskuld 244 258 
 Lån av finansieringsbolag 653 5 259 501 4 837
 Övriga lån 57     
 Totalt 954 5 517 501 4 837

16.  Kortfristigt främmande kapital     
 Lån av finansieringsbolag 200 830 0 484 
 Leverantörsskulder 6 272 7 314 5 409 6 664 
 Övriga skulder 515 653 458 442 
 Resultatregleringar 3 162 2 778 2 520 1 742  
 Totalt 10 149 11 575 8 387 9 332 
 
 Skulder till koncernbolag  
 Leverantörsskulder   303 570
 Lån   173 0
  Totalt   475 570 

 Kortfristigt totalt 10 149 11 575 8 863 9 902

 Passiva resultatregleringar   
      Resultatreglering löner 1 614 1 415 920 871 
      Resultatreglering utgift 573 933 756 661
      Resultatreglering skatter 326 276 283 
      Resultatreglering ArPL-skuld 153 134 70 76       
      Övriga resultatregleringar 496 20 491 134
 Totalt 3 162 2 778 2 520 1 742

17.  Ansvarförbindelser     
 Fastighetsinteckningar 85 85 
 Företagsinteckningar* 1 595 1 595 1 500 1 500
 Företagsinteckningar i eget förvar 3 500 3 500 1 500 1 500
 Kontolimit** 2000 2000 2000 2000
 
 Övriga egna ansvarsförbindelser  
 Leasingansvar som förfaller under nästa period 5 216 2 915 4 622 2 432 
 Leasingansvar som förfaller senare 9 095 5 847 7 760 5 454 
 Ansvar för finansierade försäljningsfodringar 61 4 837 61 4 837 
 Totalt 14 372 13 599 12 443 12 723 

 * Denna är även given som säkerhet för gemensamma ansvar inom Ahola Group koncernen
 ** Kontolimit var ej i användning den 31.12.2019
     
   Verifikattyp och arkivering

Verifikattyp Nummerserie  Arkivering  
Försäljningsfakturor 30, 31, 34  Elektroniskt som pdf  
Inköpsfakturor 20  Elektroniskt som pdf  
Betalningsrörelsens verifikat 28, 35  Elektroniskt som pdf  
Memorialverifikat 90  Elektroniskt som pdf  
Resultatregleringar 80  Elektroniskt som pdf  
Bilagsverifikat   Elektroniskt som pdf
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Nyckeltal
   01/2019– 12/2019 01/2018– 12/2018 01/2017– 12/2017
          
 Omsättning, T€   100 756 99 534 98 424 
 Rörelsevinst, T€   2 210 2 199 1 662 
 Rörelsevinst i % av omsättningen  2,19 % 2,21 % 1,69 %
 Avkastning på eget kapital % (ROE)  12,59 % 16,11 % 13,17 % 
 Soliditet %   46,16 % 33,91 % 31,22 % 
 Årets resultat per aktie, €  0,082 0,096 0,068
 Eget kapital per aktie, €   0,655 0,597 0,517
 
Personal         
 Antal anställda i medeltal  225 209 204
  Löner och arvoden, T€   10 940 10 083 9 736
 Ledningens löner, T€  494 435 314
 
Antal utestående aktier         
 A-aktier    14 571 339 14 571 339 14 571 339
 B-aktier   254 630 254 630 254 630 
 Totalt   14 825 969 14 825 969 14 825 969

Uppgifter om ägande 31.12.2019

Ägare Aktieslag Antal aktier Andel av aktierna Andel av röster 
OY AHOLA GROUP AB AHOLA 13 192 559 88,98 % 90,38 %
HOLLSTRÖM TOMMI PETTERI AHOLA 267 900 1,81 % 1,84 %
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH* AHOLA 128 276 0,87 % 0,88 %
FOCULUS OY AHOLA 86 818 0,59 % 0,59 %
AHOLA TUOMAS VELI AHOLA 73 000 0,49 % 0,50 %
NORDNET BANK AB* AHOLA 67 595 0,46 % 0,46 %
KRONMAN KENNET DAVY BERNHARD AHOLA 62 850 0,42 % 0,43 %
OY SUNDINVEST AB AHOLA 55 000 0,37 % 0,38 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) 
HELSINGIN SIVUKONTTORI* AHOLA 50 636 0,34 % 0,35 %
AHOLA JONAS MIKAEL ANDREAS AHOLB 36 000 0,24 % 0,02 %
ÖVRIGA A-Aktier AHOLA 586 705 3,95 % 4,02 %
ÖVRIGA B-aktier AHOLB 218 630 1,48 % 0,15 %
Totalt  14 825 969 100,00 % 100,00 %

* Förvaltarregistrerade aktier

Ledningens innehav 31.12.2019
Namn Befattning  A-aktier B-aktier
Hans Ahola Verkställande direktör, koncernchef 0 0
Martti Vähäkangas Styrelseordförande  11000 19300
Jukka Karhula Styrelsemedlem  0 0
Nils Ahola Styrelsemedlem  0 0
Ida Saavalainen Styrelsemedlem  0 13700
Niklas Kankkonen Ekonomidirektör, koncernledning 0 7000
Åke Nyblom Transportdirektör, koncernledning 0 7100
Mika Sorvisto Utvecklingsdirektör, koncernledning 0 6100
Tommi Hollström Vd, Attracs, koncernledning  267900 0
Jonas Ahola Vd, AT Special Transport, koncernledning 0 36000

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger alla aktier i Oy Ahola Group Ab, 
Oy Ahola Group Ab är majoritetsägare i Oyj Ahola Transport Abp (31.12.2019). 

Styrelsens underteckning

Karleby 2.3.2020

Hans Ahola
Verkställande direktör

Martti Vähäkangas
Styrelseordförande

Jukka Karhula
Styrelsemedlem

Ida Saavalainen
Styrelsemedlem

Nils Ahola
Styrelsemedlem
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Revisionsberättelse

REVISION AV BOKSLUTET

Uttalande
Vi har utfört en revision av bokslutet för Oyj Ahola Transport 

Abp fo-nummer 2255397-6) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019. 
Bokslutet omfattar koncernens samt moderbolagets balansräkning, 
resultaträkning, finansieringsanalys och noter.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av kon-
cernens och moderbolagets ekonomiska ställning samt om resul-
tatet av deras verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de 
lagstadgade kraven.

 
Grund för uttalande 

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Fin-
land. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar vid revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska 
kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att 
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för bokslutet 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprät-
tandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i 
enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprät-
tande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av moderbolagets och koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort-
sätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att 
likvidera moderbolaget eller koncernen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Revisorns ansvar vid revisionen av bokslutet  
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-
tigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av moderbolagets 
eller koncernens interna kontroll som har betydelse för 
vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i ledningens uppskattningar i re-
dovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 

Till bolagsstämman i Oyj Ahola Transport Abp

avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om moderbolagets eller koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de re-
visionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att ett moderbolag eller en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i bokslutet, däribland noterna, och om 
bokslutet återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalan-
de avseende koncernbokslutet. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för vårt uttalande.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styr-
ning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den in-
terna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Övriga 
rapporteringsskyldigheter

Övrig information 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga 

informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhets-
berättelsen och informationen i årsberättelsen men inkluderar inte 
bokslutet eller vår revisionsberättelse. Vi har fått tillgång till verk-
samhetsberättelsen före datumet för denna revisionsberättelse och 
förväntar oss att få tillgång till årsberättelsen efter detta datum.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga infor-
mationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband 
med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstrid-
igheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den 
uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter. För verksamhetsberättel-
sens del är det ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksam-
hetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om 
upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen 
och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats 
i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verk-
samhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen 
som vi fick tillgång till före datumet för denna revisionsberättelse, 
drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i den 
aktuella övriga informationen, bör vi rapportera detta. Vi har ing-
enting att rapportera gällande detta.

Karleby, 2.3.2020

Ernst & Young Oy
Revisionssamfund

  

Kjell Berts
CGR
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Nils Ahola

Född 1963. Styrelsemedlem 
sedan 2019. Oberoende 
av bolaget. Beroende av 
betydande aktieägare.

Utbildning och 
huvudsyssla:  
Fordonsmekaniker.
Chef för fordonshandel

Förtroendeuppdrag: 
Styrelsemedlem,  
Oy Ahola Group Ab.

Aktieinnehav i Ahola 
Transport: Ahola Group 
innehar 88,98 % av akti-
erna i Oyj Ahola Transport 
Abp. Hans, Nils, Lars och 
Rolf Ahola, äger samtliga 
aktier i Oy Ahola Group Ab.

Jukka Karhula

Född 1980. Styrelsemedlem 
sedan 2018. Oberoende 
av bolaget. Oberoende av 
betydande aktieägare.

Utbildning och 
huvudsyssla:  
Maskiningenjör.  
Vd, Ab A. Häggblom Oy.

Förtroendeuppdrag: 
Styrelseordförande PHN 
Management, Häggblom 
Sverige AB. Styrelsemed-
lem 
Kokkola Steel Park, Po-
hjanmaan Kauppakamari; 
Keski-Pohjanmaan kauppa-
kamariosasto 

Aktieinnehav i Ahola 
Transport: -

Martti Vähäkangas

Född 1951. Styrelsemedlem 
sedan 2015. Oberoende 
av bolaget. Oberoende av 
betydande aktieägare.

Utbildning och 
huvudsyssla:  
Merkonom.  
Vd, East Food Oy.

Förtroendeuppdrag: 
Styrelseordförande 
East Food Oy. Styrelsemed-
lem Keymet Oy.

Aktieinnehav i Ahola 
Transport:  
19 300 B-aktier
11 000  A-aktier

Ida Saavalainen

Född 1983. Styrelsemedlem 
sedan 2014. Oberoende 
av bolaget. Beroende av 
betydande aktieägare.

Utbildning och 
huvudsyssla:  
Ekonomie magister.  
Vd, Oy Ahola Group Ab.

Förtroendeuppdrag: 
Förvaltningsrådmedlem 
Veritas.

Aktieinnehav i Ahola 
Transport:  
13 700 B-aktier

Styrelsen

Styrelseordförande

Ledningsgruppen

Jonas Ahola               Tommi Hollström        Åke Nyblom                  Hans Ahola                       Niklas Kankkonen       Mika Sorvisto 

Hans Ahola
Verkställande direktör
Född 1954, anställd sedan 1973, MBA.
Aktieinnehav: Ahola Group innehar 88,98 % av aktierna i Oyj 
Ahola Transport Abp. Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samt-
liga aktier i Oy Ahola Group Ab.

Niklas Kankkonen
Ekonomidirektör
Född 1981, anställd sedan 2019, Ekonomie magister.
Aktieinnehav: 7 000 B-aktier

Åke Nyblom
Transportdirektör
Född 1972, anställd sedan 1995.
Aktieinnehav: 7 100 B-aktier

Mika Sorvisto
Utvecklingsdirektör
Född 1970, anställd sedan 2016, Diplomingenjör.
Aktieinnehav: 6 100 B-aktier

Tommi Hollström
Verkställande direktör, Attracs
Född 1973, anställd sedan 2018.
Aktieinnehav: 267 900 A-aktier

Jonas Ahola
Verkställande direktör, AT Special Transport
Född 1981, anställd sedan 2005, Tradenom.
Aktieinnehav: 36 000 B-aktier
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Ahola Transport i korthet
Företaget: Vi är ett finländskt publikt note-
rat familjeföretag som verkat i över 60 år.  

Mission: Vi bygger långsiktiga relationer 
och erbjuder kundspecifika och pålitliga 
transport- och logistiklösningar.

Värderingar: Vi arbetar utifrån helhetsan-
svar, öppenhet och respekt för individen.

Verksamhet: Vi har ca. 500 fordonskombi-
nationer, omsättningen är 100 Meur och vi 
sysselsätter 700 personer.

Certifieringar

Koncernen
O Y J  A H O L A  T R A N S P O R T  A B P

AB AT CARGO OY OY AT SPECIAL TRANSPORT AB

OY ATTRACS AB

AT INSTALL OYAHOLA TRANSPORT AB (SVERIGE)

AHOLA TRANSPORT OÜ (ESTLAND)

AHOLA TRANSPORT SP.Z.O.O(POLEN)

Historia
1955 – Helge Ahola 
startar transport- 
verksamheten och 
grundar företaget.

1973 – Den första
utrikestransporten 
går till Sverige.

1995 – Optimeringshub
öppnas i Finland.

1996 – Ett system som 
optimerar godset på 
fordonen för att stöda 
transportplaneringen 
utvecklas. Detta utgör 
starten för Attracs.

2008 –Optimeringshub 
öppnas i Sverige.

2017 –Nytt Service 
Center togs i bruk för 
transportplaneringen

2015 – Företaget blir
publikt noterat bolag

Huvud- 
marknadsområde

Partner area

Marknadsområden

Marknad

Industri Handel Norden Baltikum

Segment

60%

40%

CEE (Polen, Tjeckien, Slovakien)

Marknadsområden

75%

20%

5%



HUVUDKONTOR
KARLEBY - FINLAND

+358 20 7475 111
Indolavägen 33
FI-67701 Karleby

NÅDENDAL - FINLAND
+358 20 7475 359
Aholankatu 7-9

FI-21100 Nådendal

NYKVARN - SVERIGE
+46 8 5549 0840
Högledsvägen 9
SE-15535 Nykvarn

TALLINN - ESTLAND
+358 20 7475 890

Vesse 5
EE-11415 Tallinn

SEKOCIN NOWY - POLEN
+48 222 453 033

Aleja Krakowska 55
PL-05-090 Sekocin Nowy
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