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KONCERNEN 

Under första kvartalet var efterfrågan fortsatt svag. Faktureringen var 271,1 Mkr (287,8), en minskning 

med 6 procent. Faktureringen till telekomsektorn minskade och motsvarade 13,9 procent (17,3) av kvarta-

lets fakturering. Orderingången minskade med 7 procent till 295,9 Mkr (317,5). Orderstocken var 180,4 

Mkr (188,0). Resultatet efter finansnetto var –3,5 Mkr (3,1). Resultatet per aktie efter schablonskatt var 

 –0,24 kr (0,25). 

Rörelsemarginalen uppgick under kvartalet till 1,1 procent (3,3). Investeringarna var 3,2 Mkr (10,1). Likvi-

da medel, inklusive ej utnyttjade checkkrediter, var 278,8 Mkr (205,8). Soliditeten var 38,8 procent (40,4). 

Utdelning om 9,0 Mkr har utbetalats under perioden. Kassaflödet efter investeringar var 14,5 Mkr (7,6). 

Antalet anställda var 899 personer (944) vid periodens utgång. 

DOTTERBOLAGEN 

LESJÖFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard– och specialprodu–

cerade industrifjädrar, tråd och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större 

företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors bedriver tillverkning i Sverige, Danmark och Finland. 

Under perioden fakturerade Lesjöfors 139,7 Mkr (143,0), en minskning med 2 procent. Orderingången 

ökade med 2 procent till 146,6 Mkr (143,3). Resultatet var 12,2 Mkr (14,0) och rörelsemarginalen uppgick 

till 9,7 procent (11,0). 

Inom affärsområdena Industri– och Chassifjädrar var faktureringen på fjolårets nivå med fortsatt god, om 

än något lägre, lönsamhet. Inom affärsområde Banddetaljer minskade försäljningen medan resultatet för-

bättrades. Affärsområdet redovisar fortfarande förlust. Under andra kvartalet startar utleveranserna av flera 

nya produkter inom affärsområde Banddetaljer. 

HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer 

inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Forskning och utveckling bedrivs i Sverige me-

dan produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina. 

Faktureringen var 90,0 Mkr (95,9), en minskning med 6 procent. Orderingången uppgick till 106,7 Mkr 

(116,8) en minskning med 9 procent. Resultatet efter finansnetto var –8,6 Mkr (–1,0) och rörelsemargi–

nalen –7,0 procent (1,8). 

Habia gick in i året med en låg orderstock vilket ledde till en svag fakturering under kvartalet. Orderstocken 

har från denna mycket låga nivå successivt förbättrats. En ökad prispress har dock försämrat marginalerna. 

ELIMAG AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till kunder inom telekom, 

försvar och annan högteknologisk industri. 

Elimags fakturering var 18,5 Mkr (28,9), en minskning med 38 procent. Orderingången minskade med 48 

procent till 16,7 Mkr (32,3). Resultatet var –2,5 Mkr (–1,2). 

 � Faktureringen var 271,1 Mkr (287,8) 

 � Orderingången var 295,9 Mkr (317,5) 

 � Resultatet efter finansnetto var –3,5 Mkr (3,1) 

 � Kassaflödet var 14,5 Mkr  (7,6) 
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Efterfrågan har varit mycket svag, särskilt från telekomsektorn. Bolaget har en betydligt lägre kostnadsmas-

sa jämfört med föregående år. 

AB STAFSJÖ BRUK (www.stafsjo.com) utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för 

processindustrin. Bolaget är internationellt verksamt med egna försäljningskontor i Tyskland och Kina samt 

ett nätverk av försäljningsagenter i cirka 30 länder. 

Faktureringen var 22,9 Mkr (19,7), en ökning med 16 procent. Orderingången ökade med 4 procent till 

25,8 Mkr (24,9). Resultatet var 0,9 Mkr (–0,5). 

 

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER BOLAG 

NETTOOMSÄTTNING 

 
Mkr  2003 2002 2002 2002 2002 
  kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 
 

Lesjöfors  139,7 126,3 130,0 147,1 143,0 

Habia Cable  90,0 102,5 97,4 107,0 95,9 

Elimag  18,5 19,5 15,4 19,9 28,9 

Stafsjö Bruk  22,9 19,8 19,3 22,7 19,7 

Moderbolag och 

koncerngemensamt  – 0,2 – – 0,3 

Koncernen  271,1 268,3 262,1 296,7 287,8 
 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

 
Mkr  2003 2002 2002 2002 2002 
  kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 
 
Lesjöfors  12,2 7,8 10,1 14,2 14,0 

Habia Cable  –8,6 0,3 –0,7 1,8 –1,0 

Elimag  –2,3 –1,5 –3,4 –5,7 –1,2 

Stafsjö Bruk  0,9 –1,8 –1,0 –1,4 –0,5 

Moderbolag och 

koncerngemensamt   –5,7 –7,2 –4,1 –5,7 –8,2 

Koncernen  –3,5 –2,4 0,9 3,2 3,1 
Nedskrivningar m m  – – –99,9 – – 

Totalt  –3,5 –2,4 –99,0 3,2 3,1 
 

 

BOLAGSSTÄMMAN 

På ordinarie bolagsstämma den 19 mars beslutades om en utdelning om 1 krona. Samtliga styrelseledamöter 

och styrelsesuppleanten omvaldes.  

VDs KOMMENTAR 

Inledningen av året har varit svag. Faktureringen i flertalet av Beijer Almakoncernens verksamheter har 

påverkats negativt av den låga orderingången under slutet av 2002. Orderingången har dock förbättrats 

under första kvartalet, vilket lett till att koncernens totala orderstock ökat med 25 Mkr jämfört med årsskif-

tet. En stor del av denna ökning kommer från Habia. Den högre orderstocken ger möjlighet till förbättrad 

fakturering under kommande kvartal. 
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Det råder en påtaglig prispress inom flera av våra verksamheter, vilket leder till lägre marginaler. Prispres-

sen är en följd av låg efterfrågan och ett lågt kapacitetsutnyttjande inom flera av de branscher där våra bo-

lag verkar.  

Lesjöfors fortsätter att visa bra resultat. Det är framför allt Industri– och Chassifjäderverksamheterna som 

uppvisar stabila volymer och god lönsamhet. Affärsområde Banddetaljer hade negativt resultat under pe–

rioden. Denna verksamhet bör dock påverkas positivt under kommande kvartal då nya produkter börjar 

levereras. 

Habias resultat sjönk på grund av lägre fakturering än motsvarande period föregående år. Företaget hade 

en lägre bruttomarginal, vilket berodde på såväl prispress som resultateffekter av minskade lager. Dessa 

effekter kan förväntas bestå under större delen av året. Habia fortsätter att anpassa kostnaderna till det sva-

gare efterfrågeläget. Under kvartalet har bland annat personal vid produktionsanläggningen i Hamburg 

varslats. 

Elimag är pressat av den svaga efterfrågan inom telekomsektorn. Det råder dessutom kraftig prispress. 

Företaget ser, för tillfället, få nya utvecklingsprojekt som kan bidra positivt till volymutvecklingen. De 

kostnadsbesparingar som initierades under slutet av föregående år, gav full effekt under första kvartalet. 

Stafsjö utvecklades positivt under kvartalet, trots ett svagt marknadsläge. Prispress möts med lägre kostna-

der. Program för att sänka produktionskostnaderna genom att flytta komponentförsörjning till lågkostnads-

länder pågår. Den kinesiska marknaden är viktig för Stafsjö. Utvecklingen av lungsjukdomen sars är ett hot 

såväl mot försäljning som komponentförsörjning från regionen. Företaget har redan erfarit att större ut-

byggnadsprojekt inom pappersindustrin flyttats fram i tiden på grund av epidemin. 

Trots den svaga resultatutvecklingen, fortsätter Beijer Almakoncernen att uppvisa positivt kassaflöde. För-

sta kvartalet uppgick kassaflödet till 14,5 Mkr. Därmed kunde nettoskuldsättningen minska jämfört med 

årsskiftet, trots att utdelning utbetalats under kvartalet.  Fortsatta lagerminskningar, framför allt inom Habia 

och låga investeringar i alla koncernens bolag kommer att bidra till kassaflödet även under kommande 

kvartal. 

 

Uppsala den 29 april 2003 
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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 8 augusti 2003.
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 

 

Mkr  2003  2002 2002 
  kv 1  kv 1 helår 
 

Nettoomsättning  271,1  287,8 1 115,3 

Kostnad för sålda varor  –195,6  -199,2 –773,0 

Bruttoresultat  75,5  88,6 342,3 
Försäljningskostnader  –44,6  -44,5 –185,6 

Administrationskostnader  –27,3  -34,3 –118,9 

Nedskrivningar av anläggningstillgångar  –  – –99,9 

Andel i intresseföretags resultat före skatt  –0,5  -0,3 –5,4 

Rörelseresultat  3,1  9,5 –67,5 
Ränteintäkter och liknande intäkter  0,4  0,5 3,3 

Räntekostnader och liknande kostnader  –7,0  -6,9 –30,9 

Resultat efter finansiella poster  –3,5  3,1 –95,1 
Skatt  0,2  -1,1 11,1 

Periodens resultat  –3,3  2,0 –84,0 

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 

 
Mkr 2003  2002 2002 
 31 mars  31 mars 31 dec 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 104,5  161,3 107,7 

Materiella anläggningstillgångar 509,0  625,6 518,8 

Finansiella anläggningstillgångar 30,6  23,2 30,9 

Summa anläggningstillgångar 644,1  810,1 657,4 

Omsättningstillgångar 

Varulager 244,6  263,4 251,6 

Fordringar 236,1  288,1 220,2 

Kassa och bank 33,4  12,5 47,2 

Summa omsättningstillgångar 514,1  564,0 519,0 
 

Summa tillgångar 1 158,2  1 374,1 1 176,4 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital 112,8  112,7 112,8 

Bundna reserver 186,1  201,2 185,6 

Fria reserver 153,2  239,7 243,9 

Periodens resultat –3,3  2,0 –84,0 

Summa eget kapital 448,8  555,6 458,3 
 

Avsättningar 53,9  55,6 50,6 

Långfristiga skulder till kreditinstitut 455,6  550,2 469,2 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 27,0  24,3 33,1 

Kortfristiga ej räntebärande skulder 172,9  188,4 165,2 

 
Summa eget kapital och skulder 1 158,2  1 374,1 1 176,4 
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KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG  

 

Mkr 2003  2002 2002 
 kv  1  kv  1 helår 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändring av rörelsekapital och investeringar 18,7  25,1 93,4 

Förändring av rörelsekapital ökning (-) 

minskning (+) –1,0  –7,4 40,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,7  17,7 134,1 

Investeringsverksamheten –3,2  –10,1 –17,9 

Kassaflöde efter investeringar 14,5  7,6  116,2 

Finansieringsverksamheten –28,3  –27,1 –97,8 

Förändring likvida medel –13,8  –19,5 18,4 
 

Likvida medel vid periodens ingång 47,2  32,0 32,0 

Såld kassa  och valutakursförändringar i kassan –  – –3,2 

Likvida medel vid periodens slut 33,4  12,5 47,2 

Beviljade men ej utnyttjade checkkrediter 245,4  193,3 226,9 

Tillgänglig likviditet 278,8  205,8 274,1 

 

 

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRINGEN AV EGET KAPITAL  

 Eget kapital 
  
31/12 2002 458,3 

Lämnad utdelning –9,0 

Omräkningsdifferens 2,8 

Periodens resultat –3,3 

31/3 2003 448,8 
   
  

 

NYCKELTAL  2003  2002 2002 
 kv  1  kv  1 helår 
 

Antal aktier, st*) 9 610 180  9 610 180 9 610 180 

Vinst per aktie efter verklig skatt, kr –0,32  0,23 –8,65 

Vinst per aktie efter 28% schablonskatt, kr **)  –0,24  0,25 0,45 

Räntabilitet på eget kapital, %**) neg  1,6 0,7 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %**) 1,5  3,5 3,37 

Eget kapital per aktie, kr 49,74  61,61 50,79 

Soliditet, % 38,8  40,4 39,0 

Nettoskuldsättningsgrad, % 102,7  101,1 100,9 

Likvida medel inklusive outnyttjade 

krediter, Mkr 278,8  205,8 274,1 

Investeringar, Mkr 3,2  10,1 17,9 

Räntetäckningsgrad, ggr **)  0,5  1,5 1,2 

Antal anställda vid periodens slut, st 899  944 909 

 

*)  Inklusive utestående konvertibla förlagsbevis och personaloptioner. Exklusive konvertibler och personaloptioner 

uppgår antalet aktier per den 31 mars 2003 till 9 023 300. 

**) Exklusive nedskrivningar av anläggningstillgångar i september 2002. 



  

 

 

 Pressmeddelande: Rapport för första kvartalet 2003 Sidan 6:6 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER  

Beijer Alma har från och med 1 januari 2003 implementerat följande redovisningsrekommendationer från 

Redovisningsrådet: 

 

 

RR 2 Varulager 

RR 22 Utformning av finansiella rapporter 

RR 25 Rapportering för segment 

RR 26 Händelser efter balansdagen 

RR 27 Finansiella instrument – upplysningar och klassificering 

RR 28 Statliga stöd 

 

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. 
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