Algol Chemicals tarjoaa laajan valikoiman teollisuus- ja
erikoiskemikaaleja sekä raaka-aineita teollisen tuotannon prosesseihin. Kehitämme jatkuvasti tuoteportfolio
tamme ja palveluverkostoamme sekä luomme uusia
palvelukonsepteja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteenamme on luoda lisäarvoa sekä asiakkaillemme että päämiehillemme. Teollisuuskemikaalien
jakelukaupassa Algol Chemicalsilla on johtava asema
Suomessa sekä kasvava markkinaosuus Venäjällä
(yhteisyritys Omya Algol Rus), Pohjoismaissa, Baltiassa,
Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Intiassa.

Algol Technics on teollisuuden kumppani ja materiaalinkäsittelyn asiantuntija. Uskomme, että asiakkaidemme maailma automatisoituu, nopeutuu ja muuttuu
aiempaa kompleksisemmaksi. Olemme vahvasti mukana tässä muutoksessa tarjoten asiakkaillemme sisä
logistiikan ratkaisuja, muun muassa nostureita, robotti
soluja, kuljettimia ja automaattivarastoja sekä laajan
valikoiman teknisiä tuotteita. Kaikkiin toimittamiimme
ratkaisuihin tarjoamme kattavat kunnossapito- ja
huoltopalvelut.

Algol Trehab on apuvälinealan asiantuntija. Tarjoamme
asiakkaillemme laajan valikoiman arjen toimintaa helpottavia apuvälineitä alan johtavilta valmistajilta.
Palvelemme ja koulutamme niin julkisen kuin yksityisenkin alan toimijoita. Asiantuntijamme auttavat räätälöimään tuotteet yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja
huoltavat apuvälineet ammattitaidolla ja kokemuksella.
Algol Trehab on toiminut sujuvamman arjen puolesta jo
yli 35 vuotta.

Histolab Products on yksi Pohjoismaiden johtavista
soludiagnostiikan tutkimuslaboratorioiden ja kliinisten
laboratorioiden ratkaisutoimittajista. Toimitamme laitteita ja kemikaaleja ensisijaisesti patologian ja immunohistologian laboratorioihin. Histolab Productsilla on
kattava tuotevalikoima ja kokemusta sekä osaamista
yhteistyöstä alan johtavien toimijoiden kanssa.
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Algol Diagnosticsin tavoitteena on tuoda automaation
avulla nopeutta ja tarkkuutta diagnostiikkaan ja tutkimukseen. Yhtiö myy ja markkinoi laitteita, reagensseja
ja tarvikkeita laboratoriodiagnostiikkaan ja tutkimukseen Suomessa. Toimintamme perustuu joustavaan
yhteistyöhön sekä alan johtavien tuotemerkkien
korkeaan laatuun ja toimitusvarmuuteen. Tarjoamme
asiantuntijapalveluita, tuotteiden käyttökoulutusta sekä
laitehuoltopalveluita kaikkialle Suomessa.

KASVU JATKUI,
MUTTA HAASTEET PYSYIVÄT
KONSERNIN LIIKEVAIHTO kasvoi vuonna 2018 noin kahdeksalla prosentilla
verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu oli voimakkainta vuoden alussa,
mutta tasaantui vuoden jälkipuoliskolla. Erinäiset tekijät vaikuttivat siihen,
ettei kasvu kuitenkaan tuonut toivottua kannattavuutta. Kokonaisuutena
vuosi 2018 jäi selvästi odotettua heikommaksi, vaikka myynnin kasvua
voidaankin pitää tyydyttävänä.
ALGOL CHEMICALS kasvatti myyntiään reilulla kahdeksalla prosentilla,
mikä jakaantui melko tasaisesti useimmille segmenteille ja maantieteel
lisille markkinoille. Panostukset omaan arvoa lisäävään jalostukseen ja
palvelutuotantoon jatkuivat. Tulos ei saavuttanut vuoden 2017 tasoa, mikä
johtui ennen kaikkea bruttokatteiden pienentymisestä sekä valuutta
kurssitekijöistä.
ALGOL TECHNICSIN tulos parani merkittävästi verrattuna vuoteen 2017,
mutta jäi kuitenkin tappiolliseksi. Vuoden 2018 tulosta rasitti loppu
vuodesta 2017 toteutettu yrityskauppa, jossa ostettiin robotiikka- ja automaatiotoimittaja Co-Automation Oy. Teollisuuden ja kaupan materiaalin
käsittely- ja sisälogistiikkaratkaisujen kysyntä osoittautui yleisesti ottaen
odotettua heikommaksi, mutta automaatiossa ja robotiikassa kirjattiin
pientä kasvua. Huollon ja kunnossapidon myynti kasvoi yli 18 prosenttia
ja tulos parani selvästi. Myös tuotemyynnissä kirjattiin maltillinen kasvu.
KONSERNIN TERVEYDENHUOLTOALAN YHTIÖISSÄ eli Histolab Productsissa,
Algol Trehabissa ja Algol Diagnosticsissa saavutettiin kokonaisuudessa
lievästi positiivista kasvua, mutta tulos heikkeni. Apuvälinekauppa kehittyi myönteisimmin, kun taas laboratoriotoiminnassa oli kaiken kaikkiaan
hieman heikompi vuosi.
KOKO KONSERNIN LIIKETULOS jäi negatiiviseksi, mikä osittain selittyy kertaluontoisilla erillä sekä valuuttakurssitappioilla.
Käyttökate oli positiivinen kuten myös
operatiivinen kassavirta. Viime vuosien
panostukset kasvuun ja tehostamiseen luovat hyvät edellytykset tulos
parannukselle kuluvan vuoden aikana.
Samalla olemme varautuneet siihen,
että suhdannenäkymät muuttuvat epävarmemmiksi ja markkinatilanne pysyy
haastavana.

Alexander Bargum
toimitusjohtaja

AVAINLUVUT
Liikevaihto M€
Liiketulos M€
EBITDA M€
Bruttoinvestoinnit M€
Pysyvät vastaavat M€
Vaihtuvat vastaavat M€
Vaihto-omaisuus M€
Saamiset M€
Rahat ja pankkisaamiset M€
Oma pääoma M€
Korollinen vieras pääoma M€
Koroton vieras pääoma M€
Taseen loppusumma M€
Quick ratio
Current ratio
Omavaraisuusaste %
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö Suomessa
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2016

177,6
-0,7
2,9
2,0
20,8
62,6
20,1
37,7
4,8
24,5
25,1
32,9
83,4
0,9
1,5
33,5
408

164,7
0
3,4
3,2
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64,5
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40,7
3,6
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2,8
6,2
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395
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SITOUTUMISTA YLI SUKUPOLV
ALBERT GOLDBECK-LÖWE syntyi Pohjois-Saksassa ja työskenteli Hampurissa, Birminghamissa ja Pietarissa, ennen kuin hän kolmikymmentä
vuotiaana perusti oman agentuuriliikkeensä Helsinkiin. Suomessa hän
näki kasvavan markkinan, joka tarjosi hyvät mahdollisuudet rakentaa
menestyvää yritystä. Toiminta alkoi muun muassa metallituotteiden,
teknisten komponenttien ja kemikaalien maahantuonnilla, mutta valikoimaan kuului myös tiiliä, vehnäjauhoja, köysiä ja hamppua. Aluksi tuotteet olivat etenkin saksalaisia, englantilaisia, venäläisiä ja ruotsalaisia.
Perustajan serkku Ludolf Bargum palkattiin yritykseen vuonna 1899, ja
hänestä tuli osakkeenomistaja vuonna 1914. Algol-nimi otettiin käyttöön
seuraavana vuonna.
KULUNEEN 125 VUODEN AIKANA Algol on selviytynyt useasta poliitti
sesta, taloudellisesta ja sotilaallisesta kriisistä, jotka myös monesti ovat
ohjanneet yrityksen kehitystä ratkaisevalla tavalla. Samalla Algol on
kauttaaikojen ja sukupolvien noudattanut perustajan viitoittamaa
kurssia. Maahantuontitoiminta on laajentunut Suomen lisäksi moneen
muuhun maahan, ja sitä on täydennetty palveluiden ja asiantuntemuksenlaajalla valikoimalla. Mutta roolimme on yhä edelleen sama:
toimimme paikallisena kumppanina valmistajien ja asiakkaiden globaa

” Tuotamme arvoa sekä asiakkaille
että päämiehille, ja heidän
menestyksensä on meille
aina etusijalla.”

VIEN
lissaverkostossa. Vuosien saatossa toiminta on vaiheittain muotoutunut
kokonaisuudeksi, johon kuuluu useita eri toimialoja edustavia tytär
yhtiöitä, joilla on kuitenkinyhteinen henki ja yhteinen arvopohja.
OMISTAJAPERHEEN EDUSTAJAT ovat aina olleet vahvasti mukana yrityksen
johdossa. Ludolf Bargum, hänen poikansa Eric Bargum ja pojanpoikansa
Magnus Bargum ovat kaikki toimineet toimitusjohtajina. Vuodesta 2012
lähtien konsernia johtaa Ludolf Bargumin pojanpojan poika Alexander
Bargum, ja omistus on syksyllä 2018 keskittynyt perheyrityksen neljännelle polvelle.
PERHEYRITYKSEN OMISTUS on luonteeltaan pitkäaikaista ja vakaata,
 utta pinnan alla tapahtuu merkittävä muutos ainakin kerran jokaisen
m
sukupolven aikana. Sukupolvenvaihdoksen onnistuminen ei ole itsestään
selvyys. Sen toteutuminen vaatii työtä, luottamusta ja sitoutumista
sekä luopuvalta että jatkavalta sukupolvelta. Omistuksen jatkuminen
perheessäkertoo seuraavan sukupolven halusta vaalia ja kehittää yhtiötä
myös tulevia sukupolvia varten. Algolissa teemme parhaamme, jotta
nämä pyrkimykset näkyvät tavassa, jolla toimimme aktiivisina ja läsnäolevina omistajina.

TARINA JA TARKOITUS
KAUPANKÄYNTI on vastuunottoa niin asiakkaista, päämiehistä,
henkilöstöstä kuin yhteiskunnastakin. Uskomme, että kansainvälinen
kaupankäynti lisää globaalia ymmärrystä, rauhanomaista yhteiseloa
ja vakautta. Olemme mukana toimialoilla, joissa voimme yhdessä
kumppaniemme kanssa myötävaikuttaa ympäristöön, terveyteen ja
turvallisuuteen.
AKTIIVISENA OMISTAJANA Algol-konserni pyrkii tukemaan ja kehittämään eri toimialoja edustavia tytäryhtiöitään kestävällä ja kannattavalla tavalla. Luotettavuus ja asiantuntemus ohjaavat kaikkea toimintaamme. Haluamme, että konserniin kuuluvat yhtiöt ovat toimittajina,
jakelijoina tai työpaikkoina houkuttelevin vaihtoehto. Konserni pyrkii
myös kehittämään ja kasvattamaan kiinteistöomistuksiaan ja muita
sijoituksiaan.
MEILLÄ ON PITKÄT PERINTEET maahantuonnissa ja tukkukaupassa.
Olemme kuitenkin paljon enemmän kuin lenkki jakeluketjussa.
Olemme riippumaton ratkaisutoimittaja, vastuuntuntoinen kumppani,
asiantunteva uudistaja. Tuotamme arvoa sekä asiakkaille että pää
miehille, ja heidän menestyksensä on meille aina etusijalla.
ALGOL. Your supplier of value.

ARVOT
VASTUUNOTTO

YHTEISTYÖ

KEHITYS

Välitämme asiakkaidemme ja
liiketoimintakumppaniemme
menestyksestä. Otamme vastuun
teoistamme ja Algolin tulevaisuudesta.
Työskentelemme innokkaasti,
kunnioittavasti ja sitoutuneesti
sekä tiimissä että suhteessa
sidosryhmiin.
Uskomme jatkuvaan parantamiseen
ja ketteryyteen ja olemme avoimia
uusille ideoille.
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