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KONCERNEN

Under andra kvartalet förbättrades efterfrågan jämfört med slutet av 2002 och inledningen av året. Vissa
enheter, främst inom Lesjöfors och Stafsjö, har bra beläggning medan Habia och Elimag har en fortsatt
svag efterfrågan.

För perioden januari – juni uppgick nettoomsättningen till 567,7 Mkr (584,5) en minskning med 3 procent.
Orderingången minskade med 3 procent till 603,8 Mkr (624,4). Resultatet efter finansiella poster som
belastats med reserveringar för lageravvecklingskostnader om 10 Mkr i Habia, var –7,1 Mkr (6,3). Resul-
tatet per aktie efter schablonskatt blev –0,49 kr (0,53). Soliditeten var 38 procent (42,0).

Anläggningsinvesteringarna uppgick till 39,3 Mkr (14,9) och avskrivningarna var 44,6 Mkr (45,8). Kassa-
flödet efter investeringar var 12,3 Mkr (36,5).

Under andra kvartalet var nettoomsättningen 296,6 Mkr (296,7). Orderingången var 307,8 Mkr (306,9).

Resultatet efter finansiella poster, inklusive lageravvecklingskostnader om 10 Mkr, uppgick under andra
kvartalet till –3,6 Mkr (3,2). Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter var 264,3 Mkr (226,5).
Investeringarna i anläggningstillgångar under kvartalet var 36,1 Mkr (4,8) och avskrivningarna var 22,6
Mkr (22,7). Investeringarna är i allt väsentligt hänförliga till Lesjöfors och består bland annat av ett köp
av en rörelsefastighet om 24,3 Mkr.

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.

För perioden januari – juni uppgick nettoomsättningen till 297,7 Mkr (290,1). Resultatet efter finansiella
poster blev 30,3 Mkr (28,2).

Under andra kvartalet ökade Lesjöfors nettoomsättning med 7 procent till 158,0 Mkr (147,1). Orderin-
gången var 156,6 Mkr (156,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,1 Mkr (14,2) och rörel-
semarginalen blev 12,3 procent (10,9).

n Faktureringen under första halvåret var 567,7 Mkr (584,5)

n Orderingången var 603,8 Mkr (624,0)

n Resultatet efter finansnetto, inklusive reservering för lageravveckling om 10 Mkr,

var –7,1 Mkr (6,3)

n Resultat per aktie efter schablonskatt var –0,49 kr (0,53)

n Kassaflödet var 12,3 Mkr (36,5)
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Inom affärsområdena Industri- och Chassifjädrar ökade omsättningen jämfört med motsvarande period
föregående år med fortsatt god lönsamhet. Även affärsområde Banddetaljer ökade omsättningen och
redovisar positivt resultat under andra kvartalet.

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
medan produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina.

För perioden januari – juni var nettoomsättningen 188,0 Mkr (202,9) och resultatet efter finansiella poster
–23,9 Mkr (0,8). Orderingången minskade med 6 procent till 212,6 Mkr (226,8).

Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen med 8 procent till 98,0 Mkr (107,0). Orderingången
uppgick till 105,9 Mkr (110,0). Resultatet efter finansiella poster var -15,3 Mkr (1,8).

Habia har en svag efterfrågan och prispress som ger sämre marginaler. Detta har lett till att ett åtgärds-
program har startats som leder till kostnadsminskningar om 20 Mkr på årsbasis. Inom programmet flyttas
produktion från Tyskland till Sverige och Kina. Bolaget har under kvartalet reserverat 10 Mkr för befara-
de lageravvecklingskostnader i samband med dessa omstruktureringsåtgärder.

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

För perioden januari – juni uppgick nettoomsättningen till 33,8 Mkr (48,5), en minskning med 30 procent.
Resultatet efter finansiella poster var –4,4 Mkr (-6,9). Orderingången var 32,9 Mkr (53,0).

Elimags nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 15,3 Mkr (19,9). Orderingången var 16,2 Mkr
(19,9). Resultatet blev –2,1 Mkr (-5,7).

Arbetet inom Elimag inriktas på kostnadsbesparingar och försäljning. Trots ökade marknadsinsatser har
orderingången inte ökat, bland annat beroende på en svag marknad och långa ledtider vid leverantörs-
byten.

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.

För perioden januari – juni var nettoomsättningen 47,1 Mkr (42,4). Resultatet efter finansiella poster
uppgick till 1,6 Mkr (-1,9). Orderingången var 54,8 Mkr (44,6).

Stafsjös nettoomsättning var under kvartalet 24,2 Mkr (19,7). Orderingången uppgick till 29,0 Mkr (19,7).
Resultatet blev 0,7 Mkr (-1,4).

Stafsjös försäljning utvecklas väl. Arbetet med leverantörsbyten till lågkostnadsländer har försenats
men kommer att ha positiv effekt på marginalerna.



 Pressmeddelande: Halvårsrapport för  2003 Sidan 3:8

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER BOLAG

NETTOOMSÄTTNING

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

Lesjöfors 158,0 139,7 126,3 130,0 147,1 143,0
Habia Cable 98,0 90,0 102,5 97,4 107,0 95,9
Elimag 15,3 18,5 19,5 15,4 19,9 28,9
Stafsjö Bruk 24,2 22,9 19,8 19,3 22,7 19,7
Moderbolag och
koncerngemensamt                            1,1                        –                    0,2                        –                       –                     0,3
Koncernen 296,6 271,1 268,3 262,1 296,7 287,8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

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

Lesjöfors 18,1 12,2 7,8 10,1 14,2 14,0
Habia Cable –15,3* –8,6 0,3 –0,7 1,8 –1,0
Elimag –2,1 –2,3 –1,5 –3,4 –5,7 –1,2
Stafsjö Bruk 0,7 0,9 –1,8 –1,0 –1,4 –0,5
Moderbolag och
koncerngemensamt                          –5,0                   –5,7                  –7,2                   –4,1                  –5,7                   –8,2
Koncernen –3,6 –3,5 –2,4 0,9 3,2 3,1
Nedskrivningar m m – – – –99,9 – –
Totalt –3,6 –3,5 –2,4 –99,0 3,2 3,1

* Inklusive reservering om 10 Mkr

VDs KOMMENTAR

Under det andra kvartalet hade Beijer Almakoncernen en oförändrad fakturering och orderingång jämfört
med motsvarande period föregående år. Bakom den synbarligen stabila utvecklingen döljs en hel del
dramatik. Föregående år inleddes med ett starkt första kvartal. Därefter försvagades orderingången kraf-
tigt under andra kvartalet, vilket gav ett mycket svagt andra halvår. Under 2003 ser vi inte motsvarande
försvagning. Koncernen har haft successivt förbättrad orderingång och fakturering under första halv-
året.

Trots detta råder fortfarande otillräcklig efterfrågan i förhållande till kostnadsmassan i flera av koncer-
nens bolag. Detta är framför allt tydligt i Habia, där tidigare åtgärdsprogram varit otillräckliga för att åter-
ställa bolagets historiskt goda lönsamhet. Det beror på fallande volymer och kraftig prispress. Eftersom
vi inte ser en snar förbättring av marknadsläget till nivåer som ger en tillfredställande lönsamhet, inledde
vi under juni ett omfattande åtgärdsprogram. Programmet innebär bland annat en minskning av antalet
anställda med 40 personer till 290 personer. Syftet med personalneddragningen är att sänka kostnaderna
med ytterligare 20 Mkr på årsbasis. Personalminskningarna berör i stort sett alla bolagets enheter och
omfattar såväl kollektivanställda som tjänstemän. I åtgärdsprogrammet ingår även avveckling av lager. Vi
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har valt att reservera 10 Mkr för befarad inkurans i samband med denna lagerreduktion. Dessutom har en
ny finans- och ekonomichef rekryterats för att förstärka Habias ledningsfunktion.

Lesjöfors fortsätter att utvecklas väl. Under andra kvartalet visade alla affärsområden vinst. Industri-
och Chassifjäderverksamheterna fortsätter att visa bra resultat och stabila eller stigande volymer. Band-
detaljverksamheten har påverkats positivt av att lager har avvecklats och att leveranser av nya produk-
ter, framför allt inom telekomsektorn, kommit igång under kvartalet.

Elimag har fortsatt svag fakturering och orderingång. Marknaden karaktäriseras av låga volymer och
pressade priser. Bolaget har under första halvåret intensifierat sin marknadsbearbetning. Arbetet har
resulterat i en ökning av antalet offerter, men har ännu inte givit positiv effekt på order- och fakture-
ringsvolymerna.

Stafsjö har under andra kvartalet haft en fortsatt god volymutveckling. Bolaget går in i tredje kvartalet
med väsentligt förbättrad orderstock. Priserna är dock fortsatt pressade vilket leder till försämrade margi-
naler. Detta accentuerar betydelsen av den pågående utflyttningen av komponentförsörjning till låg-
kostnadsländer. Detta projekt har dock försenats på grund av lungsjukdomen sars i Kina.

Koncernens bolag påverkas genomgående negativt av prispress och valutakurseffekter. Trots detta har
det underliggande resultatet förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Sänkta omkost-
nader kompenserar mer än väl de negativa effekterna av prispress och valutakurser. Omkostnaderna för
koncernen var under första halvåret mer än 20 Mkr lägre än under motsvarande period föregående år.

Kassaflödet under kvartalet var –2,2 Mkr. Lesjöfors har förvärvat en tidigare förhyrd fastighet. Denna
transaktion har påverkat kassaflödet negativt med 14,3 Mkr. Lesjöfors har dessutom genomfört större
maskininvesteringar under andra kvartalet. Investeringstakten för koncernen kommer att vara väsentligt
lägre under andra halvåret jämfört med första halvåret.

Uppsala den 8 augusti 2003

BEIJER ALMA AB (publ)

Bertil Persson
Verkställande direktör

Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig
granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att

halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Uppsala den 8 augusti 2003

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Hans Lindén
Auktoriserad revisor

 ____________________________________________________________________
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:

Kvartalsrapport  29 oktober 2003
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

Mkr 2003 2002 2003 2002 2002
kv 2 kv 2 halvår halvår helår

Nettoomsättning 296,6 296,7 567,7 584,5 1 115,3
Kostnad för sålda varor                                                        –218,9               -204,7               –414,5               -403,9              –773,0
Bruttoresultat 77,7 92,0 153,2 180,6 342,3
Försäljningskostnader –46,1 -48,9 –90,7 -93,4 –185,6
Administrationskostnader –29,4 -32,3 –56,7 -66,6 –118,9
Nedskrivningar av anläggningstillgångar – – – – –99,9
Andel i intresseföretags resultat före skatt                                    0                   -0,2                   –0,5                   -0,5                  –5,4
Rörelseresultat 2,2 10,6 5,3 20,1 –67,5
Ränteintäkter och liknande intäkter 0,6 0,7 1,0 1,2 3,3
Räntekostnader och liknande kostnader                                   –6,4                   -8,1                 –13,4                 -15,0                –30,9
Resultat efter finansiella poster –3,6 3,2 –7,1 6,3 –95,1
Skatt                                                                                            0,2                   -1,4                     0,4                   -2,5                  11,1
Periodens resultat –3,4 1,8 –6,7 3,8 –84,0

Resultat per aktie före utspädning –0,37 0,20 –0,74 0,42 –9,31
Resultat per aktie efter utspädning –0,33 0,22 –0,66 0,43 –8,65

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

Mkr 2003 2002 2002
30 juni 30 juni 31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 100,2 158,1 107,7
Materiella anläggningstillgångar 522,7 601,9 518,8
Finansiella anläggningstillgångar                                               32,8                                            23,9                                            30,9
Summa anläggningstillgångar 655,7 783,9 657,4

Omsättningstillgångar

Varulager 223,0 256,2 251,6
Fordringar 247,0 263,3 220,2
Kassa och bank                                                                        33,8                                            23,0                                            47,2
Summa omsättningstillgångar 503,8 542,5 519,0

Summa tillgångar 1 159,5 1 326,4 1 176,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 112,8 112,7 112,8
Bundna reserver 184,7 203,2 185,6
Fria reserver 151,0 237,2 243,9
Periodens resultat                                                                     –6,7                                              3,8                                          –84,0
Summa eget kapital 441,8 556,9 458,3

Avsättningar 50,1 47,2 50,6
Långfristiga skulder till kreditinstitut 465,2 517,7 469,2
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Kortfristiga skulder till kreditinstitut 27,6 24,8 33,1
Kortfristiga ej räntebärande skulder 174,8 179,8 165,2

Summa eget kapital och skulder 1 159,5 1 326,4 1 176,4
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KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG

Mkr 2003 2002 2003 2002 2002
kv 2 kv 2 halvår halvår helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital och investeringar 29,2 24,5 47,9 49,6 98,4
Förändring av rörelsekapital ökning (-)
minskning (+) -3,0 8,2 -4,0 0,8 35,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,2 32,7 43,9 50,4 134,1
Investeringsverksamheten –28,4 –3,8 –31,6 –13,9 –17,9
Kassaflöde efter investeringar –2,2 28,9 12,3 36,5 116,2
Finansieringsverksamheten                                                        2,6                –18,5                 –25,7                 –45,6                –97,8
Förändring likvida medel 0,4 10,4 –13,4 -9,1 18,4

Likvida medel vid periodens ingång 33,4 12,5 47,2 32,0 32,0
Såld kassa och valutakursförändringar i kassan – – – – –3,2
Likvida medel vid periodens slut 33,8 23,0 33,8 23,0 47,2
Beviljade men ej utnyttjade checkkrediter 230,5 203,5 230,5 203,5 226,9
Tillgänglig likviditet 264,3 226,5 264,3 226,5 274,1

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRINGEN AV EGET KAPITAL

Eget kapital

31 december 2002 458,3
Lämnad utdelning –9,0
Omräkningsdifferens –0,8
Periodens resultat –6,7
Per 30 juni 2003 441,8

NYCKELTAL 2003 2002 2003 2002 2002
kv 2 kv 2 halvår halvår helår

Antal aktier, st*) 9 610 180 9 610 180 9 610 180 9 610 180 9 610 180
Vinst per aktie efter verklig skatt, kr –0,33 0,22 –0,66 0,43 –8,65
Vinst per aktie efter 28 % schablonskatt, kr **) –0,25 0,27 –0,49 0,53 0,45
Räntabilitet på eget kapital, % **) neg 1,6 neg 1,6 0,7
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % **) 1,2 4,0 1,3 3,7 3,3
Eget kapital per aktie, kr 48,96 61,75 48,96 61,75 50,79
Soliditet, % 38,1 42,0 38,1 42,0 39,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 105,5 93,3 105,5 93,3 100,9
Likvida medel inklusive outnyttjade
krediter, Mkr 264,3 226,5 264,3 226,5 274,1
Investeringar, Mkr 36,1 4,8 39,3 14,9 17,9
Räntetäckningsgrad, ggr **) 0,4 1,4 0,5 1,4 1,2
Antal anställda vid periodens slut, st 877 947 877 947 909

*)  Inklusive utestående konvertibla förlagsbevis och personaloptioner. Exklusive konvertibler och personaloptioner
     uppgår antalet aktier per den 30 juni 2003 till 9 023 300.
**) Exklusive nedskrivningar av anläggningstillgångar i september 2002.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapporte-
ring.
Beijer Alma har från och med 1 januari 2003 implementerat följande redovisningsrekommendationer från Redo-
visningsrådet:

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 se-
nast avgivna årsredovisningen.

                                         n n n


