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kONCERNEN

Första kvartalet 2007 var det bästa kvartalet hittills för Beijer Alma. Den 
starka konjunkturutvecklingen har givit en god efterfrågan från, framför 
allt, kunderna inom verkstadsindustrin. Försäljningstillväxten i kom-
bination med god kostnadskontroll har påverkat lönsamheten positivt 
och för femtonde kvartalet i rad redovisas ett resultat som överträffar 
resultatet för motsvarande kvartal föregående år.

Från och med 1 februari konsolideras den av Lesjöfors förvärvade 
engelska fjädertillverkaren European Springs & Pressings Ltd. Under 
februari och mars bidrog European Springs med 18 Mkr i orderingång 
och fakturering och 3,2 Mkr i resultat efter finansnetto. 139 personer är 
anställda i bolaget.

Orderingången ökade med 14 procent till 429 Mkr (377) och fakture-
ringen steg med 13 procent till 412 Mkr (366). I jämförbara enheter ökade 
orderingången med 8 procent och faktureringen med 6 procent. Resultatet 
efter finansnetto var 71,4 Mkr (57,7), en ökning med 24 procent. Vinsten 
per aktie efter skatt var 1,87 kr (1,51). Rörelsemarginalen nådde 17,7 pro-
cent (16,3). Resultatet efter finansnetto har påverkats med –2,4 Mkr till 
följd av förändrade valutakurser. Jämförelsen avser periodens valutakurser i 
förhållande till de som rådde under första kvartalet 2006.

Investeringarna i materiella anläggningstillgångar exklusive företags-
förvärv var 17,8 Mkr (18,7) vilket är ungefär i nivå med avskrivningarna 
som uppgick till 16,4 Mkr (15,7). Kassaflödet efter investeringar, som 
belastats med likvid för företagsförvärv med 48,9 Mkr, var –55,8 Mkr. 
Räntebärande nettoskulder uppgick till 52,3 Mkr (131,8) och soliditeten 
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Bästa kvartalet hittills

n Nettoomsättning var 41�,4 Mkr (365,5)

n	 Resultat efter finansnetto var 71,4 Mkr (57,7)

n Redovisat resultat efter skatt var 51,4 Mkr (39,8)

n Vinsten per aktie efter skatt var 1,87 kr (1,51)
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var 55,4 procent (54,4). Noteras bör att årets utdelning om 109,7 Mkr 
utbetalades efter kvartalsskiftet till skillnad från föregående år då den 
utbetalades under första kvartalet. Detta innebär att soliditetstalen för 
bägge åren beräknats efter utdelning. Nettoskulden för 2007 har beräk-
nats före utdelning och för 2006 efter utdelning. Nettoskulden 2007 
justerad för utdelning uppgår till 162 Mkr.

DOTTERBOLAGEN

Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av 
standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. 
Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företa-
gen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, 
Finland, Lettland, England och Kina.

Orderingången i Lesjöfors uppgick till 275 Mkr (229), en ökning 
med 20 procent. Faktureringen steg med 17 procent och nådde 264 Mkr 
(226). I jämförbara enheter ökade orderingången med 10 procent och 
faktureringen med 7 procent. Resultatet efter finansnetto var 57,0 Mkr 
(50,9) och rörelsemarginalen 21,7 procent (22,6).

Lesjöfors goda utveckling fortsätter. Under kvartalet är det främst 
kunderna inom verkstadsindustrin som ökat volymerna. Fakturerings-
ökningen är därför starkast inom affärsområdet Industrifjädrar. Även 
affärsområdet Banddetaljer uppvisar tillväxt medan faktureringen inom 
Chassifjädrar ligger marginellt under fjolårets nivå. Alla affärsområdena 
har god lönsamhet.

Integreringen av det förvärvade European Springs utvecklas enligt 
plan.

Habia Cable AB (www.habia.com) är en av Europas största tillverkare 
av specialkabel till kunder inom telekommunikation, kärnkraft, försvar 
och övrig industri. Företaget har tillverkning och produktutveckling i 
Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland.

Habias orderingång var 154 Mkr (149), en ökning med 4 procent. 
Faktureringen ökade med 6 procent och nådde 148 Mkr (139). Resulta-
tet efter finansnetto var 20,4 Mkr (13,9). Rörelsemarginalen uppgick till 
14,3 procent (10,5).

Efterfrågan från telekomsektorn var svag under inledningen av 
perioden men har förbättrats successivt. Sammantaget under kvartalet 
är dock volymerna till telekomsektorn lägre än föregående år. Detta har 
kompenserats av försäljningsökningar till övriga kundgrupper. Det är 
positivt eftersom det ger en bättre spridning på kunder och bör därför 
innebära en mindre volatil försäljningsutveckling.
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Omsättning och resultat per rörelsegren

NETTOOmsäTTNiNG 
Mkr

 2007  2006 2006 2006 2006 2006 2005 2004
 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 helår helår helår
Lesjöfors �64,� ��5,8 �17,8 �53,7 ��6,1 9�3,4 76�,8 673,4
Habia Cable 147,9 141,0 14�,7 140,9 139,4 564,0 559,6 5�7,0
Moderbolag och koncerngemensamt 0,1 0,� - 0,� - 0,4 0,7 1,�
kvarvarande verksamheter 412,2 367,0 360,5 394,8 365,5 1 487,8 1 323,1 1 201,6
Avyttrade verksamheter - - - 8,0 15,0 �3,0 140,6 ��1,1
TOTALT 412,2 367,0 360,5 402,8 380,5 1 510,8 1 463,7 1 422,7

RÖRELsEREsULTAT
Mkr	

Lesjöfors 57,4 56,� 50,8 63,9 51,� ���,1 144,0 110,�
Habia Cable �1,1 17,7 19,8 13,6 14,7 65,8 8�,1 75,1 
Moderbolag och koncerngemensamt  –5,5 –5,4 –�,� –5,5 –6,4 –19,5 –19,4 –19,0 
kvarvarande verksamheter 73,0 68,5 68,4 72,0 59,5 268,4 206,7 166,3 
Avyttrade verksamheter - - - –34,9 –�,� –37,1 37,0 19,6
TOTALT 73,0 68,5 68,4 37,1 57,3 231,3 243,7 185,9

REsULTAT EfTER fiNANsiELLA pOsTER 
Mkr

Lesjöfors 57,0 56,6 50,9 63,3 50,9 ��1,7 143,3 108,0
Habia Cable �0,4 17,1 19,1 1�,9 13,9 63,0 78,0 69,5
Moderbolag och koncerngemensamt  –6,0 –6,� –3,� –6,0 –7,1 –��,5 –�1,5 –��,5
kvarvarande verksamheter 71,4 67,5 66,8 70,2 57,7 262,2 199,8 155,0 
Avyttrade verksamheter - - - –34,9 –�,4 –37,3 35,6 17,0
TOTALT 71,4 67,5 66,8 35,3 55,3 224,9 235,4 172,0
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mODERBOLAGET

Moderbolaget är ett holdingbolag utan egen verk-
samhet och utan extern fakturering. Resultatet efter 
finansnetto var –5,8 Mkr (–5,2).

VDs kOmmENTAR

Första kvartalet 2007 blev det femtonde kvartalet i 
rad med högre resultat än motsvarande period före-
gående år. Dessutom blev resultatet högre än vad 
som uppnåddes andra kvartalet 2006 och därmed det 
bästa i koncernens historia. Efterfrågan drivs av en 
stark industrikonjunktur, vilket innebär att det såväl i 
Habia som i Lesjöfors är de traditionella industriseg-
menten som visar tillväxt i efterfrågan och resultat. 
Härtill kommer positiva effekter från de förvärv som 
under senare tid genomförts i Lesjöfors. 

För hela Beijer Almakoncernen ökade fakturering-
en med 13 procent till 412 Mkr och resultatet ökade 
med 24 procent till 71,4 Mkr. Kombinationen av posi-
tiv volymutveckling och god kostnadskontroll innebär 
att genomslaget av faktureringsökningen återigen är 
högt i koncernen. Dessutom ökade rörelsemarginalen 
med 1,4 procentenheter till 17,7 procent.

Lesjöfors efterfrågan ökade från såväl Industrifjä-
dersegmentet som Banddetaljer, medan Chassifjädrar 
hade en något svagare inledning på året än föregående 
år. Faktureringen ökade med 17 procent till 264 Mkr. 
Den organiska tillväxten var 7 procent. Vad gäller för-
värvad tillväxt, kom större delen av volymökningen 
från European Springs & Pressings Ltd, som förvär-
vades per 1 februari. Förvärvet har bidragit positivt 
till både fakturering och resultat under kvartalet. Med 
förvärvet av European Springs och tidigare även Har-
ris Springs har Lesjöfors etablerat sig som den största 
fjädertillverkaren i Storbritannien. Lönsamheten är 
fortsatt hög i Lesjöfors. Rörelsemarginalen blev 21,7 
procent, vilket skall jämföras med 22,6 procent mot-
svarande period föregående år. Förvärvet av European 
Springs påverkar initialt marginalen svagt negativt. 
Resultat efter finansnetto ökade första kvartalet med 
6 Mkr till 57 Mkr. Orderstocken har ökat med 10 

Mkr, vilket bidrar till att förutsättningarna ser goda 
ut för fortsatt positiv utveckling av fakturering och 
resultat.

Även Habia har en gynnsam efterfrågan från de 
traditionella industrisegmenten, medan volymerna 
från telekomkunder varit något svagare jämfört med 
föregående år. Industrikundernas goda försäljningsut-
veckling kompenserar mer än väl den något svagare 
efterfrågan från telekomsektorn, vilket innebär att 
den totala faktureringen under kvartalet ökat med 
6 procent till 148 Mkr. Andelen telekomförsäljning 
har sjunkit under kvartalet från 42 till 35 procent. 
Genom en god kostnadskontroll har resultatgenom-
slaget av faktureringsökningen blivit stort. Resultat 
efter finansnetto ökade med 47 procent till 20 Mkr. 
Det gav en rörelsemarginal om 14,3 procent, vilket 
var en ökning med 3,8 procentenheter jämfört med 
föregående år. Även Habia har byggt orderstock 
under kvartalet. Orderingången från telekomkunder 
har dessutom gradvis förbättrats under årets första 
månader. Samtidigt ger den ökade andelen affärer från 
kunder utanför telekomsegmentet en bättre riskprofil 
i bolaget. Förutsättningarna ser därmed positiva ut 
även för Habia inför andra kvartalet.

Sammantaget för Beijer Almakoncernen ser för-
utsättningarna fortsatt goda ut både avseende fak-
tureringsvolymer och resultat inför andra kvartalet. 
Dock bör man betänka att jämförelsetalen blir allt 
mer utmanande.

HäNDELsER EfTER pERiODENs UTGÅNG

Efter periodens utgång har inga speciella händelser 
inträffat.

ÅRssTämmA

På årsstämman den 28 mars 2007 beslutades om en 
utdelning på 4,00 kr per aktie (3,67). Anders Ullberg 
nyvaldes till styrelseledamot efter Johan Norman som 
avböjt omval. Anders Ullberg, tidigare VD i SSAB,  
är styrelseordförande i Boliden, vice ordförande i  
TietoEnator, styrelseledamot i Atlas Copco m fl. Övriga 
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styrelseledamöter och styrelsesuppleanten omvaldes.

REDOVisNiNGspRiNCipER 

Koncernen
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med inter-
nationella redovisningsstandards (International Financial 
Reporting Standards – IFRS) sådana de antagits av Euro-
peiska Unionen (EU). Utformningen av delårsrapporten 
följer IAS 34, Delårsrapportering och RR 31, Delårs-
rapportering för koncerner samt Årsredovisningslagen. 

Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oför-
ändrade jämfört med årsredovisningen för 2006. 

Moderbolaget
Moderbolaget, Beijer Alma AB, tillämpar Årsredovis-
ningslagen och Redovisningsrådets rekommendation 
RR 32, Redovisning för juridiska personer. Redo-
visningsprinciperna överensstämmer med föregående 
år samt med koncernens redovisningsprinciper i till-
lämpliga delar.

REsULTATRäkNiNGAR i sAmmANDRAG
Mkr	

  2007 2006 2006  2005 2004
   kv 1 kv 1 helår  helår helår
Nettoomsättning  41�,� 365,5 1 487,8  1 3�3,1 1 �01,6
Kostnad för sålda varor  –�58,9 –�3�,6 –9�4,6  –835,8 –770,5
Bruttoresultat   153,3 132,9 563,2  487,3 431,1

Försäljningskostnader  –43,3 –40,8 –164,9  –164,0 –158,4
Administrationskostnader  –37,� –3�,7 –130,9  –116,4 –107,6
Andel i intresseföretags resultat  0,� 0,1 1,0  –0,� 1,3
Rörelseresultat  73,0 59,5 268,4  206,7 166,4
Ränteintäkter och liknande intäkter  0,9 0,3 3,0  1,7 1,3
Räntekostnader och liknande kostnader  –�,5 –�,1 –9,�  –8,6 –1�,7
Resultat efter finansiella poster  71,4 57,7 262,2  199,8 155,0
Skatt  –�0,0 –16,3 –7�,4  –57,8 –40,0
Nettoresultat i kvarvarande verksamheter  51,4 41,4 189,8  142,0 115,0
Nettoresultat i avyttrade verksamheter  - –1,6 –37,3  34,1 1�,�
REDOVisAT REsULTAT  51,4 39,8 152,5  176,1 127,2
              
Resultat per aktie i kvarvarande verksamheter            
– före utspädning, kr  1,87 1,51 6,9�  5,17 4,�1
– efter utspädning, kr  1,87 1,51 6,9�  5,17 4,�1
Resultat per aktie i avyttrade verksamheter            
– före utspädning, kr  - –0,06 –1,36  1,�5 0,43
– efter utspädning, kr  - –0,06 –1,36  1,�5 0,43
Redovisat resultat per aktie             
– före utspädning, kr  1,87 1,45 5,56  6,4� 4,64
– efter utspädning, kr  1,87 1,45 5,56  6,4� 4,64
Utdelning per aktie, kr  - -  4,00  3,67 1,67
Avskrivningar ingår med, Mkr  16,4 15,7 68,8  65,� 69,4



BALANsRäkNiNGAR i sAmmANDRAG
Mkr	

   2007 2006 2006 2005 2004 
    31 mar 31 mar 31 dec 31 dec 31 dec
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar   116,9 7�,6 70,4 7�,7 71,1
Materiella anläggningstillgångar   4�8,4 449,3 408,� 443,5 467,9
Finansiella tillgångar   49,4 4�,9 48,� 4�,� ��,3
summa anläggningstillgångar   594,7 564,8 526,8 558,4 561,3

Omsättningstillgångar
Varulager   �61,� �16,8 �45,1 ���,5 ��3,1 
Fordringar   331,� 304,0 �55,4 �74,8 ��8,9
Kassa och bank   60,� 103,4 191,1 1�4,4 105,5
summa omsättningstillgångar   652,6 624,2 691,6 621,7 557,5
sUmmA TiLLGÅNGAR   1 247,3 1 189,0 1 218,4 1 180,1 1 118,8

EGET kApiTAL OCH skULDER 
Mkr	

   2007 2006 2006 2005 2004
    31 mar 31 mar 31 dec 31 dec 31 dec
Eget kapital          
Aktiekapital   114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
Övrigt tillskjutet kapital   165,3 165,3 165,3 165,4 165,4
Reserver   –6,3 4,� –8,0 5,0 –7,�
Balanserad vinst inkl periodens resultat   417,9 363,6 476,� 4�4,� �93,9
summa eget kapital   691,2 647,4 747,8 708,9 566,4  
         
Långfristiga skulder till kreditinstitut   67,1 87,9 7�,3 97,� 130,5
Övriga långfristiga skulder   �5,� �8,0 �8,6 �9,0 38,7
Kortfristiga skulder till kreditinstitut   45,0 146,9 111,6 69,5 146,0
Kortfristiga ej räntebärande skulder   418,8 �78,8 �58,1 �75,5 �37,�
sUmmA EGET kApiTAL OCH skULDER   1 247,3 1 189,0 1 218,4 1 180,1 1 118,8
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kAssAfLÖDEsANALYsER i sAmmANDRAG
Mkr

  2007 2006 2006 2005 2004
   kv 1 kv 1 helår helår helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före             
förändring av rörelsekapital och investeringar  68,9 49,4 �41,� �14,8 �11,�
Kassaflöde från avyttrade verksamheter  - 0,8 –8,0 61,� 11,6
Förändring av rörelsekapital ökning (–) minskning (+)  –56,0 –16,7 –33,1 –47,8 4,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1�,9 33,5 �00,1 ��8,� ��7,1
Investeringsverksamheten  –19,8 –�4,3 –79,1 –85,6 –36,6
Förvärvad verksamhet  –48,9 - - - -
Kassaflöde efter investeringar  –55,8 9,� 1�1,0 14�,6 190,5
Finansieringsverksamheten  –75,1 –�9,8 –56,� –1�6,8 –153,3
förändring likvida medel  –130,9 –20,6 64,8 15,8 37,2  
           
Likvida medel vid periodens ingång  191,1 1�4,4 1�4,4 105,5 71,0
Såld kassa och valutakursförändringar i kassan  - –0,4 1,9 3,1 –�,7
Likvida medel vid periodens slut  60,� 103,4 191,1 1�4,4 105,5
Beviljade men ej utnyttjade checkkrediter  �96,8 �69,0 301,7 349,6 309,3
Tillgänglig likviditet  357,0 37�,4 49�,8 474,0 414,8

spECifikATiON AV REsULTAT i AVYTTRADE VERksAmHETER
Mkr

  2007 2006 2006 2005 2004
   kv 1 kv 1 helår helår helår 
Reavinst/förlust  - – –3�,5 31,1 - 
Försäljningsintäkter  - 15,0 �3,0 93,1 ��1,1
Kostnader  - –17,4 –�8,6 –88,6 –�04,1 
Resultat före skatt  - –�,4 –38,1 35,6 17,0
Skatt  - 0,8 0,8 –1,5 –4,8
Resultat efter skatt  - –1,6 –37,3 34,1 12,2
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spECifikATiON AV fÖRäNDRiNGEN AV EGET kApiTAL 
Mkr

  2007 2006 2005 2004
  31 mar helår helår helår
ingående eget kapital  747,8 708,9 566,4 451,7
Effekt av IFRS  - - 3,7 –�,0
Lämnad utdelning  –109,7 –100,6 –45,7 –13,5
Konvertering av förlagslån  - - - 10,�
Valutakurseffekt i terminskontrakt enligt IAS 39  –5,7 4,6 –5,1 -
Omräkningsdifferens  7,4 –17,6 13,5 –7,�
Periodens resultat  51,4 15�,5 176,1 1�7,�
Utgående eget kapital  691,2 747,8 708,9 566,4

spECifikATiON AV EGET kApiTAL fÖR pERiODEN
  Övrigt  Balanserad vinst
 Aktie- tillskjutet  inkl periodens  
 kapital kapital Reserver  resultat summa
31/1� �006 114,3 165,3 –8,0 476,� 747,8
Lämnad utdelning - - - –109,7 –109,7
Förändring säkringsreserv - - –7,9 - –7,9
Skatt på säkringsreserv - - �,� - �,�
Omräkningsdifferenser - - 7,4 - 7,4
Periodens resultat - - - 51,4 51,4
31/3 2007 114,3 165,3 –6,3 417,9 691,2

ANTAL AkTiER
  2007 2006 2005 2004
  31 mar 31 dec 31 dec 31 dec
Antal utestående aktier  �7 431 100 �7 431 100 �7 431 100 �7 431 100
Totalt antal aktier efter full utspädning  �7 431 100 �7 431 100 �7 431 100 �7 431 100
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning  �7 431 100 �7 431 100 �7 431 100 �7 431 100

Av antalet utestående aktier är 3 330 000 A-aktier och resterande aktier är B-aktier.
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NYCkELTAL
  2007 2006 2006 2005 2004
   kv 1 kv 1 helår helår helår
Antal aktier, st   �7 431 100  �7 431 100  �7 431 100 �7 431 100 �7 431 100
Nettoomsättning, Mkr  41�,�  365,5 1 487,8 1 3�3,1 1 �01,6
Rörelseresultat, Mkr  73,0  59,5 �68,4 �06,7 166,4
Resultat före skatt, Mkr  71,4  57,7 �6�,� 199,8 155,0
Vinst per aktie efter skatt, kr  1,87  1,51 6,9� 5,17 4,�1
Vinst per aktie efter �8 % schablonskatt, kr   1,87  1,5� 6,88 5,�5 4,07
Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr  –0,31  0,34 4,41 5,�0 6,94
Räntabilitet på eget kapital, %   �8,6  �4,5 �5,9 ��,6 ��,0
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %   34,0  �7,3 30,0 �4,3 19,3
Eget kapital per aktie, kr  �5,�0  �3,60 �7,�6 �5,84 �0,65
Soliditet, %  55,4  54,4 61,4 60,1 50,6
Nettoskuldsättningsgrad, %  7,6 * �0,4 –0,9 6,1 31,5
Likvida medel inklusive outnyttjade krediter, Mkr  357,0  37�,4 49�,8 474,0 414,8
Investeringar, Mkr  17,8  18,7 71,0 48,0 48,0
Räntetäckningsgrad, ggr   �9,6  �6,3 �9,6 �1,3 11,7
Antal anställda vid periodens slut, st  1 140  919 980 907 805

* Nettoskuldsättningsgrad efter utdelning   23,4
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spECifikATiON AV fÖRETAGsfÖRVäRV

Lesjöfors har förvärvat den engelska industrifjädertillverkaren European Springs & Pressings Ltd med tillträde 
per 1 februari 2007. European Springs omsätter på årsbasis ca 100 Mkr och rörelsemarginalen under den 
senaste 18 månadersperioden var 13 procent.

Köpeskilling 57,3 Mkr
Förvärvade nettotillgångar 14,3 Mkr 
Goodwill 43,0 Mkr

Några övriga immateriella tillgångar har inte identifierats i den preliminära förvärvskalkylen. Goodwillen är 
hänförlig till verksamhetens lönsamhet samt bedömda synergieffekter vid samarbetet med Lesjöfors övriga 
verksamheter i Storbritannien.

De tillgångar som ingick i förvärvet värderade till verkligt värde är:

Materiella anläggningstillgångar 18,0 Mkr
Varulager 6,1 Mkr
Fordringar 24,3 Mkr
Icke räntebärande skulder  –34,1 Mkr
Förvärvade nettotillgångar 14,3 Mkr
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Uppsala den 25 april 2007

BEIJER ALMA AB (publ)

Bertil Persson
Verkställande direktör

Denna delårsrapport 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 16 augusti 2007
Tidigare rapporter finns tillgängliga på Beijer Almas hemsida www.beijer-alma.se under fliken  
Investor Relations.
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