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KONCERNEN

Perioden har präglats av en svag efterfrågan, dock har orderingången förbättrats jämfört med sista kvartalet
2001. De kostnadsanpassningar som gjorts i koncernens samtliga bolag under 2001 ger positiv effekt på
periodens resultat. På en oförändrad faktureringsvolym jämfört med fjärde kvartalet 2001 har resultatet
förbättrats från –9,2 Mkr till 3,1 Mkr.

Under första kvartalet var faktureringen 287,8 Mkr (371,9), en minskning med 23 procent. I jämförbara
enheter sjönk faktureringen med 16 procent.

Orderingången minskade med 17 procent till 317,5 Mkr (384,8). I jämförbara enheter sjönk orderingången
med 11 procent.

Resultatet efter finansnetto var 3,1 Mkr (25,3). Vinsten per aktie efter schablonskatt var 0,25 kr (1,96).

Rörelsemarginalen uppgick under kvartalet till 3,3 procent (8,7). Investeringarna var 10,1 Mkr (55,7). Lik-
vida medel, inklusive ej utnyttjade checkkrediter, var 205,8 Mkr (189,8). Soliditeten var 40,4 procent
(42,1). Utdelning om 18 Mkr har utbetalats under perioden. Det operativa kassaflödet efter investeringar
var 7,6 Mkr (-47,4).

DOTTERBOLAGEN

LESJÖFORS AB  (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, chassifjädrar
och banddetaljer i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa.

Under perioden fakturerade Lesjöfors 143,0 Mkr (154,0), en minskning med 7 procent. Orderingången
minskade med 2 procent till 143,3 Mkr (146,5). Resultatet var 14,0 Mkr (12,8) och rörelsemarginalen upp-
gick till 11,0 procent (9,6).

Lesjöfors rörelse bedrivs i tre affärsområden; Industrifjädrar, Automotive och Banddetaljer. Industrifjädrar
fakturerar i nivå med föregående år med fortsatt god lönsamhet. Automotive, som säljer chassifjädrar till
eftermarknaden, har ökat faktureringen med 26 procent och redovisar god lönsamhet. Banddetaljer, som
har en relativt stor andel av försäljningen till telekomsektorn, har en lägre fakturering än föregående år och
visar negativt resultat.

Under kvartalet redovisar Lesjöfors ett högre resultat trots lägre fakturering. Detta är effekten av de om-
fattande kostnadsneddragningar som gjorts under det senaste året.

HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer
inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina.

Faktureringen var 95,9 Mkr (132,9), en minskning med 28 procent. Orderingången uppgick till 116,8 Mkr
(143,4) en minskning med 19 procent. Resultatet efter finansnetto var –1,0 Mkr (15,0) och rörelsemargi-
nalen 1,8 procent (13,3).

n Faktureringen i jämförbara enheter var 287,8 Mkr (342,7)

n Resultatet efter finansnetto var 3,1 Mkr (25,3)

n Genomförda kostnadsneddragningar ger god resultateffekt

n Femtio procent av aktierna i Elimag Stockholm har avyttrats
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Habias orderingång har förbättrats jämfört med sista kvartalet 2001 och bolagets orderstock har ökat.
Genomförda besparingar innebär en lägre kostnadsnivå. Bolaget har tagit marknadsandelar inom teleko m-
sektorn. Den underliggande efterfrågan inom telekom är dock fortfarande svag.

ELIMAG AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till kunder inom telekom
och annan högteknologisk industri.

Under perioden har 50 procent av aktierna i Elimag Stockholm avyttrats och bolaget är från och med 2002
ett intresseföretag vars resultatandel redovisas under ”Moderbolag och koncerngemensamt”. Nedanstående
redovisning och jämförelsetal avser Elimag Göteborg som bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium.

Elimags fakturering var 28,9 Mkr (33,0), en minskning med 12 procent. Orderingången minskade med 19
procent till 32,3 Mkr (40,0). Resultatet var –1,2 Mkr (3,4).

Elimags verksamhet präglas av överkapacitet inom hela branschen. Efterfrågan är mycket ryckig med ex-
tremt korta leveranstider och framförhållning.

AB STAFSJÖ BRUK (www.stafsjo.com) tillverkar skjutspjällsventiler som säljs globalt till process-
industrin.

Faktureringen var 19,7 Mkr (22,3), en minskning med 12 procent. Orderingången ökade med 25 procent
till 24,9 Mkr (19,9). Resultatet var –0,5 Mkr (0,7).

Stafsjö Bruk började året med en svag beläggning på grund av en svag orderingång i slutet av år 2001.
Beläggningssituationen har successivt förbättrats och bolaget fortsätter arbetet med att sänka produktkost-
naderna.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER BOLAG

NETTOOMSÄTTNING

Mkr 2002 2001 2001 2001 2001
kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1

Habia Cable 95,9 99,9 105,4 116,6 132,9
Lesjöfors 143,0 138,5 128,0 145,6 154,0
Elimag 28,9 27,5 24,9 30,8 33,0
Stafsjö Bruk 19,7 23,3 25,9 19,9 22,3
Moderbolag och
koncerngemensamt                                               0,3                           0,1                           0,1                           1,4                           0,5
Nuvarande koncern 287,8 289,3 284,3 314,3 342,7
Sålda bolag* - 22,8 14,4 23,2 29,2
Koncernen 287,8 312,1 298,7 337,5 371,9

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Mkr 2002 2001 2001 2001 2001
kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1

Habia Cable -1,0 -12,7 -0,5 -0,5 15,0
Lesjöfors 14,0 5,9 9,2 3,1 12,8
Elimag -1,2 -3,2 -0,6 0,0 3,4
Stafsjö Bruk -0,5 1,2 2,7 -0,5 0,7
Moderbolag och
koncerngemensamt **                                         -8,2                           2,6                          -2,0                       -17,0                          -5,1



 Pressmeddelande: Rapport för första kvartalet 2002 Sidan 3:6

Nuvarande koncern 3,1 -6,2 8,8 -14,9 26,8
Sålda bolag* - -3,0 -3,3 -4,7 -1,5
Koncernen 3,1 -9,2 5,5 -19,6 25,3

*   Avser Elimag Stockholm

** Resultatet under kvartal 2, 2001, belastades med en avsättning för strukturkostnader på 10 Mkr. Denna har upplösts
med 2 Mkr under tredje kvartalet och med 5,5 Mkr under fjärde kvartalet. De verkliga strukturkostnaderna har under
andra halvåret 2001 belastat respektive bolags resultat.

BOLAGSSTÄMMAN

På ordinarie bolagsstämma den 20 mars beslutades om en utdelning om 2 kronor. Jan-Erik Wikström av-
gick av åldersskäl ur styrelsen och Marianne Nivert och Johan Norman nyvaldes som styrelseledamöter.
Bertil Persson, VD och koncernchef, valdes som styrelsesuppleant. Övriga styrelseledamöter omvaldes.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Beijer Alma har från och med 1 januari 2002 implementerat följande redovisningsrekommendationer från
Redovisningsrådet:

RR 1:00 Koncernredovisning
RR 15 Immateriella tillgångar
RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtil lgångar
RR 17 Nedskrivningar
RR 21 Lånekostnader
RR 23 Upplysningar om närstående

Implementeringen har inte medfört någon väsentlig effekt på resultat eller finansiell ställning.
I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder använts i denna delårsrapport som i den
senast avgivna årsredovisningen.

VDs KOMMENTAR

Första kvartalet blev fortsatt svagt. Faktureringen i jämförbara enheter var i stort sett oförändrad jämfört
med fjärde kvartalet 2001. Orderingången har däremot förbättrats i koncernens samtliga dotterbolag. För-
bättringen har skett inom flera industrisegment. Inte minst såg vi en uppgång inom telekomrelaterad för-
säljning. Denna uppgång beror sannolikt inte på en generell förbättring av efterfrågan, utan är snarare ett
tecken på att lagernivåerna av de komponenter som våra bolag tillverkar börjat nå balans. För flera av våra
bolag innebär detta att kunderna återigen börjar ta leveranser av komponenter, vilket man för vissa pro-
dukter inte gjort sedan början av 2001. Leveransvolymerna är dock fortfarande på nivåer som ligger långt
under vad vi upplevde under slutet av 2000 och början av 2001.

De besparingar som genomfördes i koncernens bolag under andra halvåret 2001 har givit effekt under för-
sta kvartalet i år. Trots en, i stort sett, oförändrad faktureringsvolym, jämfört med fjärde kvartalet föregå-
ende år, förbättrades resultatet från –9,2 till 3,1 miljoner kronor för jämförbara enheter. Detta är i linje med
vår strategi att skapa positivt resultat vid de volymer som vi ser idag.

De största besparingarna har skett inom Lesjöfors . Trots att faktureringsvolymen är lägre än föregående år,
redovisar Lesjöfors ett högre resultat än motsvarande period 2001. Det är framför allt chassifjäderverksam-
heten som visat en god utveckling, men även delar av industrifjäderverksamheten visar bra resultatutveck-
ling. Telekomleveranserna inom banddetaljverksamheten börjar komma igång efter att ha varit i stort sett
obefintliga sedan början av förra året. Leveranserna sker dock på en mycket låg nivå.

Habia har, under första kvartalet, sett en markant ökning av orderingången. Den ökade orderingången har
dock inte givit nämnvärt genomslag i faktureringen. Förbättringen kommer främst från telekomkunder,
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men även till viss del från övriga kundsegment, såsom försvar och verkstadsindustri. Dessutom har de
kostnadsbesparingar som initierades under fjärde kvartalet 2001 givit positiv effekt. I takt med att belägg-
ningen i produktion förbättrats har fabriken i Tyskland gått från tredagarsvecka till full arbetstid för de
anställda.

Elimag, som har hälften av sin försäljning till telekomsektorn, pressas av det svaga efterfrågeläget. Dock
har faktureringsvolymen kunnat hållas på en acceptabel nivå under första kvartalet på grund av enstaka
projekt som givit god beläggning. Inför andra kvartalet råder betydande osäkerhet i beläggningsläget. Den-
na osäkerhet har accentuerats under den senaste tiden.

Stafsjö inledde kvartalet svagt på grund av en låg orderstock vid årets början. Orderingången har dock
successivt förbättrats under kvartalet och såväl orderstock som offertstock indikerar en bättre volym under
kommande månader.

Den förbättrade orderingång som vi sett under första kvartalet, i kombination med de kostnadsbesparingar
som genomfördes under föregående år, bör ge positiv effekt under andra kvartalet. Den underliggande
efterfrågan är dock fortsatt svag.

Uppsala den 29 april 2002

BEIJER ALMA AB (publ)

Bertil Persson
Verkställande direktör

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
____________________________________________________________________
Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se

Nästa rapporttillfälle:

Halvårsrapport den 9 augusti 2002.
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RESULTATRÄKNINGAR I  SAMMANDRAG

Mkr 2002 2001 2001
kv 1 kv 1 helår

Nettoomsättning 287,8 371,9 1 320,2
Kostnad för sålda varor                                                        -199,2                                        -247,6                                         -937,8
Bruttoresultat 88,6 124,3 382,4
Försäljningskostnader -44,5 -50,6 -204,0
Administrationskostnader -34,3 -41,5 -147,6
Andel i intresseföretags resultat före skatt                               -0,3                                              0,3                                              1,5
Rörelseresultat 9,5 32,5 32,3
Ränteintäkter och liknande intäkter 0,5 0,7 5,4
Räntekostnader och liknande kostnader                                   -6,9                                            -7,9                                           -35,7
Resultat efter finansiella poster 3,1 25,3 2,0
Skatt                                                                                          -1,1                                            -7,1                                            10,3
Periodens resultat 2,0 18,2 12,3

BALANSRÄKNINGAR I  SAMMANDRAG

Mkr 2002 2001 2001
31 mars 31 mars 31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 161,3 179,3 169,1
Materiella anläggningstillgångar 625,6 565,1 640,7
Finansiella anläggningstillgångar                                            23,2                                            25,6                                            20,1
Summa anläggningstillgångar 810,1 770,0 829,9

Omsättningstillgångar
Varulager 263,4 304,1 289,5
Fordringar 288,1 332,7 268,5
Kassa och bank                                                                        12,5                                            40,4                                            32,0
Summa omsättningstillgångar 564,0 677,2 590,0

Summa tillgångar 1 374,1 1 447,2 1 419,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 112,7 112,4 112,7
Bundna reserver 201,2 200,8 204,2
Fria reserver 239,7 278,4 248,2
Periodens resultat                                                                       2,0                                            18,2                                            12,3
Summa eget kapital 555,6 609,8 577,4

Avsättningar 55,6 62,1 54,9
Långfristiga skulder till kreditinstitut 550,2 472,9 565,4
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 24,3 11,6 39,1
Kortfristiga ej räntebärande skulder 188,4 290,8 183,1

Summa eget kapital och skulder 1 374,1 1 447,2 1 419,9
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KASSAFLÖDESANALYSER I  SAMMANDRAG

Mkr 2002 2001 2001
kv 1 kv 1 helår

Kassaflöde före förändring av rörelse-
kapital och investeringar (cash earnings) 25,1 39,8 99,1
Förändring av rörelsekapital ökning (-)
minskning (+)  -7,4 -37,0 -36,5
Operativt kassaflöde före investeringar 17,7 2,8 62,6
Investeringar  -10,1 -50,2 -116,0
Operativt kassaflöde efter investeringar 7,6 -47,4 -53,4
Ej operativt kassaflöde 1) 13,0 -153,2 -213,9
Finansiella betalningar                                                            -40,1                                          223,2                                          281,5
Förändring likvida medel -19,5 22,6 14,2

Likvida medel vid periodens ingång 32,0 17,8 17,8
Likvida medel vid periodens slut 12,5 40,4 32,0
Beviljade men ej utnyttjade checkkrediter 193,3 149,4 207,0
Tillgänglig likviditet 205,8 189,8 239,0

1 ) Avser effekter av företagsförvärv, valutakurseffekter samt finansiell leasing

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRINGEN AV EGET KAPITAL

Eget kapital

31/12 2001 577,4
Lämnad utdelning -18,0
Omräkningsdifferens -5,8
Periodens resultat 2,0
31/3 2002 555,6

NYCKELTAL
2002 2001 2001
kv 1 kv 1 helår

Antal aktier, st*) 9 610 180 9 410 180 9 610 180
Vinst per aktie efter verklig skatt, kr 0,23 1,96 1,46
Vinst per aktie efter 28% schablonskatt, kr 0,25 1,96 0,28
Räntabilitet på eget kapital, % 1,6 13,4 0,3
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 3,5 13,3 3,3
Eget kapital per aktie, kr 61,61 67,85 64,03
Soliditet, % 40,4 42,1 41
Skuldsättningsgrad, % 101,1 72,8 99,7
Likvida medel inklusive outnyttjade
krediter, Mkr 205,8 189,8 239,0
Investeringar, Mkr 10,1 55,7 116,0
Räntetäckningsgrad, ggr 1,5 4,2 1,1

*)  Inklusive utestående konvertibla förlagsbevis och personaloptioner samt omräknat för split 2:1.
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