
A-K maskiner AS har ikke sett 
noe annet enn røde tall på drifts-
resultatene siden 2012. På fire år 
har de tapt 190 millioner kroner. 
Tapet i fjor var på 71,5 millioner, 
hvorav selve driftstapet var på 
33.

– Det er ikke til å gjemme un-
der en stol at AK-maskiner har 
tapt veldig mye penger de siste 
årene, sier direktør Erik Gref-
berg.

– Hvordan kunne dere i det hele 
tatt overleve?

– Vi var i en forferdelig usunn 
situasjon, og vi ville ha gått un-
der, hadde det ikke vært for at ei-
eren, Bertel O. Steen, aldri mistet 
troen på firmaet, sier han.

Plastikkirurgi og maskiner
Det Lørenskog-baserte konser-
net Bertel O. Steen, har en omset-
ning på 14,4 milliarder kroner, og 
har en stor portefølje av verkste-
der og forhandlere av bilmerker 
som Mercedes-Benz, smart® og 
Peugeot.

A-K maskiner importerer mer-
ker som Case IH, New Holland 
og Case Construction.

I mai i fjor ble Erik Grefberg 
(52) ansatt som ny direktør. Han 
har ingen erfaring med land-
bruksmaskiner. Han kommer fra 
jobben som direktør i helsefor-
etaket Aleris. Før var han daglig 
leder i Teres-gruppen, bestående 
av en rekke private sykehus og ki-
rurgiske klinikker. På den tiden 
var han ofte å se i mediene for å 
snakke om fremveksten av plas-
tisk kirurgi og statlige innkjøp av 
private sykehusplasser.

Han startet omstillingen i AK 
maskiner AS med at sju ansatte 
på hovedkontoret måtte gå, 
samtidig som servicesenteret i 
Steinkjer ble utvidet med nytt 
verksted og døgnkontinuerlig 
beredskapsordning for land-
bruksmaskiner.

Halvårstallene viser nå en for-
bedring på 17 millioner, og ikke 
noe driftstap for første gang siden 
2012. Grefberg forventer heller 
ikke tap på avskrivinger og vare-
lageropprydding, slik som i fjor.

Samtidig har omsetningen gått 
ned fra 510 til 434 millioner.

– Det å ha størst mulig bredde 
på sortimentet er ikke nøkkelen 
til suksess. Vi har konsentrert oss 
for lite om kjernevirksomheten; 
kjøp og salg av nytt og brukt ut-
styr til landbruket, inkl. service 
og rekvisita til proff-markedet, 
sier han.

– Vårt mål er at vi skal gå i null i 
løpet av 2017, og forbedre resulta-
tene deretter. Et skritt av gangen, 
sier Grefberg. 

– I tillegg er andre halvår nor-
malt sett et bedre år salgsmessig. 
Vi har kapitalreserver og mulig-
het til å bygge opp et solid firma.

– Et skritt av gangen
– I fjor sa du at A-K maskiner skal 
endre seg fra å være et import- og 
innkjøpsfirma, til å bli et salgs- og 
servicefirma. Hva mente du med 
det? 

– Tidligere ble vi i stor grad 
målt på hvor mye vi klarte å kjøpe 
inn fra leverandørene. Samtidig 
ble A-K presset ytterligere på 
grunn av dårlige resultater og 
liten selvtillit. Leverandørene 
ble usikre på A-Ks bæreevne, og 
A-K ble presset til å bli mer leve-
randørstyrt enn markedsstyrt. 
Det gjorde at vi endte opp med 
en lagerbeholdning som ikke er 
tilfredsstillende. Det er viktig å 
finne en sunn balanse på dette 
området, sier Grefberg.

– For det andre; det har vært 
mye snakk om å forsterke ser-
vicedelen, men det har det ikke 
vært vilje og penger til å gjøre. 
Oppetiden for maskiner er ek-
stremt viktig for gårdbrukere. Nå 
satser vi blant annet på å styrke 
mekanikerstaben via mer opp-
læring, mer riktig utstyr, bedre 
ledelse og motiverte medarbei-
dere, sier Grefberg.

Martin Jacob Kristoffersen
martin.kristoffersen@nationen.no

Etter tap i hundremillionersklassen,  
holder tallene på å snu under den  nye  
direktør Erik Grefberg. 
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A-K maskiner AS
1. halvår 2016

Omsetning:  510 millioner
Driftsresultat:  - 33 millioner (EBIT) 
 - 71 millioner (EBITDA)

1. halvår 2017

Omsetning:  434 millioner
Driftsresultat:  0

Driftsresultat tidligere år 
(EBITDA):

2015:  -37,4 millioner
2014:  - 72 millioner
2013:  - 9,5 millioner
2012:  28,5 millioner

Rattet om og 
fant balansen

 ○ Næringsliv

Leverandørstyrt

«Tidligere ble vi i stor  
grad målt på hvor mye  
vi klarte å kjøpe inn fra  
leverandørene.»
Erik Grefberg 
Direktør i A-K Maskiner AS

Satser på kundene: Den nye direktøren vil heller gjøre kundene 
mer fornøyde fremfor leverandørene. Bildet er av en spesialbestilt 
New Holland i brun metallic bestilt av en kunde i Sarpsborg.   
 Foto: A-K maskiner AS

 Foto: NTB scanpix

Har tapt 1,5 milliarder 
Luftfart. Norwegian-aksjens nedtur har 
gått hardt utover selskapets største eier: 
konsernsjef Bjørn Kjos.

I 2017 er Norwegian-aksjen ned nesten 40 
prosent, og fra toppen i april 2016 er aksjen 
ned 53 prosent, skriver Finansavisen.

– Aksjekursen går opp og ned. Jeg ser 
imidlertid ikke på den fra dag til dag, men 
heller over tid, sa Kjos til Finansavisen tidli-
gere i juli.

Kjos sitter på i overkant av 7,4 millioner 
aksjer i Norwegian gjennom investerings-

selskapet HBK Invest, hvor han eier 84 pro-
sent. Kursfallet til Norwegian betyr et tap 
på 900 millioner kroner siden nyttår, og 1,5 
milliarder siden april 2016. Verdien på Kjos’ 
Norwegian-aksjer er nå 1,3 milliarder kroner.

Analysesjef i Norne Securities, Karl-
Johan Molnes, tror høsten blir bedre enn 
ventet.

– Det er enorme sesongvariasjoner i ak-
sjen, og tredje kvartal blir som regel bedre 
enn ventet. Vi tror derfor det er en stor 
oppside i aksjen nå, sier han. ©NTB  Foto: AP / NTB scanpix

Ledigheten ned til 4,3 prosent
Arbeidsliv. Det var 120.000 arbeidsledige i 
mai, en nedgang fra 126.000 i april. Arbeidsle-
digheten er på 4,3 prosent av arbeidsstyrken, 
mot 4,5 prosent i april, ifølge SSB.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Sta-
tistisk sentralbyrå (SSB) viser at den sesong-
justerte arbeidsledigheten i mai er på samme 
nivå som i februar.

I april var arbeidsledigheten på 4,5 prosent. 
Dette tallet er nedjustert fra 4,6, som var 

den verdien SSB gikk ut med i forrige måned. 
©NTB

Rekordvekst for Facebook
Medier. Facebook fikk et overskudd på nesten 
31 milliarder kroner i andre kvartal, en økning 
på 71 prosent fra samme kvartal i fjor.

– Vi hadde et godt andre kvartal og første 
halvår. Vi har nå to milliarder brukere og vi 
fokuserer på å bringe verden tettere sammen, 
sier Facebooks grunnlegger og leder Mark 
Zuckerberg.

Omsetningen økte med 45 prosent til over 
73 milliarder kroner, og Facebook hadde ved 
utgangen av juni 2,01 milliarder aktive brukere, 
opplyser selskapet. ©NTB

Høyere priser 
hjelper Statoil
OLJE OG GASS

Kraftig resultatfremgang 
for Statoil for andre 
kvartal, blant annet hjul-
pet av høyere oljepriser. 

Driftsresultatet for Statoil for 
andre kvartal i år var på 3,02 
milliarder dollar, en økning 
fra 913 millioner dollar fra 
samme periode i 2016. Drifts-
resultatet er mye bedre enn 
spådd av analytikere, som på 
forhånd hadde spådd et jus-
tert driftsresultat etter skatt 
på 2,93 milliarder dollar.

De tre første kvartalene i 
fjor var Statoils svakeste siden 
før finanskrisen, men i de siste 
par kvartalene har det gått 
bedre, blant annet på grunn 
av høyere oljepris. Statoil 
fikk betalt 44,50 dollar per fat 
for produksjonen sin i andre 
kvartal, mens det i samme pe-
riode i fjor bare oppnådde en 
pris på 39,4 dollar per fat. Den 
verste nedturen for selskapet 
kan nå være lagt bak dem.

– Våre solide finansielle 
resultater og sterke kontant-
strøm er et resultat av god 
drift med høy produksjons-
regularitet og fortsatte kost-
nadsforbedringer. Med olje-
priser på rundt 50 dollar per 
fat leverer vi 4 milliarder dol-
lar i fri kontantstrøm, og vi har 
redusert gjeldsgraden med 8,1 
prosentpoeng siden begyn-
nelsen av året, skriver kon-
sernsjef Eldar Sætre i Statoil.

Etter en god start for selska-
pet i 2017, ser Sætre lyst også 
på tiden fremover for Statoil.

– Vi forventer å levere en 
produksjonsvekst på om lag 
fem prosent i år, samtidig som 
vi vil realisere ytterligere én 
milliard dollar i effektivise-
ring, sier konsernsjefen.

Statoil planlegger også to-
talt rundt 30 letebrønner i år, 
etter å ha boret 14 så langt i år 
og gjort ni funn.  ©NTB

Godt nytt: Finansdirektør 
Hans Jakob Hegge i Statoil 
ASA la torsdag fram kvar-
talsresultater for 2. kvartal 
2017 i Statoils lokaler på 
Fornebu. Foto: NTB scanpix
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