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K VA R TA L S R A P P O R T
JANUARI – SEPTEMBER3Orderingången januari – september
ökade med 32 procent.

Faktureringen januari – september 
ökade med 20 procent.

Resultat efter finansnetto januari – 
september ökade med 34 procent till
MSEK 74,5 (55,7).

Gynnsamt orderläge från telekomsektorn.



Beijer Alma (www.beijer-alma.se) är
en internationellt verksam industri-
grupp med branschledande teknologi-
bolag som har god tillväxtpotential.

KONCERNEN
Under perioden januari – september
har efterfrågan varit fortsatt stark.
Orderingången ökade med 32 procent
till MSEK 925 för jämförbara enheter.
Per den 30 september var orderstocken
MSEK 265 (144). Trots omfattande
kapacitetsutbyggnad är leveransför-
mågan ännu inte i nivå med orderin-
gången. Faktureringen uppgick till
MSEK 811,5 vilket för jämförbara
enheter var en ökning med 20 procent.

Resultatet efter finansnetto, exklu-
sive jämförelsestörande poster, var
MSEK 74,5 (55,7). Därutöver redo-
visas jämförelsestörande intäkter om
netto MSEK 9,5 (7,7). Här ingår bland
annat nuvärdesberäknad SPP-åter-
bäring. Vinsten per aktie efter schablon-
skatt, exklusive jämförelsestörande
poster, var SEK 12,92 (9,87). Solidite-
ten var 42,6 procent (49,9). Rörelse-
marginalen ökade till 11,0 procent (8,3).

Under tredje kvartalet ökade order-
ingången i jämförbara enheter med 
46 procent till MSEK 307 (210). 
Faktureringen ökade med 30 procent
till MSEK 268 (207) och resultat 
efter finansnetto, exklusive jämförelse-
störande poster ökade med 83 pro-
cent till MSEK 32,0 (17,5). Vinsten per
aktie var SEK 5,53 (3,25).

Anläggningsinvesteringarna upp-
gick under perioden januari – septem-
ber till MSEK 60 (58). Likvida medel
inklusive ej utnyttjade checkkrediter
var MSEK 192 (186).

DOTTERBOLAGEN
HAB IA CAB LE AB
(www.habia.se) är en av Europas största
tillverkare av specialkabel för applika-
tioner inom telekommunikation, trans-
port, kärnkraft och försvar. Produk-
tion sker i Söderfors och i Hamburg.

Under perioden januari – septem-
ber ökade Habias orderingång med
70 procent till MSEK 354. Exklusive
den tyska kabeltillverkaren Isotec
Kabel GmbH som förvärvades i april,

ökade orderingången med 43 procent.
Efterfrågan är fortsatt stark från samt-
liga kundkategorier men framför allt
från telekomsektorn. 

Orderstocken har under årets första
nio månader vuxit från MSEK 53 till
MSEK 153. Det starka orderläget har
inneburit att produktionskapaciteten
inte räckt till. Beslut har därför tagits
om ett omfattande investerings-
program. Totalt beräknas Habia under
året investera MSEK 90 framför allt i
ökad kapacitet för telekomrelaterade
produkter. Produktionskapaciteten
ökas successivt. I februari 2001, när
utbyggnaden förväntas vara avslutad,
beräknas kapaciteten för telekompro-
dukter vara i det närmaste tredubblad
jämfört med i början av år 2000.

Under niomånadersperioden var
Habias fakturering MSEK 267,6 (195,2).
Telekomindustrins andel svarade för
52 procent mot 31 procent under
1999. Resultatet efter finansnetto blev
MSEK 22,8 (17,3). Rörelsemarginalen
var 10,6 procent (9,7). 

Isotec utvecklas enligt planerna
och bidrar, efter förvärvskostnader,
positivt till resultatet. I september
beslutades om etablering av en lokal
produktionsanläggning i den kinesiska
provinsen Jiangsu för att förbättra ser-
vicen till den asiatiska marknaden.
Tillverkningen beräknas starta under
oktober månad.

Under tredje kvartalet ökade order-
ingången med 100 procent till MSEK
134 (67). Exklusive Isotec var ökningen
55 procent. Faktureringen uppgick till
MSEK 97 (62) och resultatet var
MSEK 10,4 (7,1). Rörelsemarginalen
under kvartalet var 13,3 procent.

LE S JÖF ORS AB
(www.lesjoforsab.com) är en fullsorti-
mentsleverantör av industrifjädrar och
banddetaljer. Bolaget är en domine-
rande aktör i Norden och ett av de
större företagen i sin bransch i Europa.

Under perioden januari – septem-
ber ökade Lesjöfors orderingång med
19 procent till MSEK 507. Därutöver
har viktiga ramavtal träffats inom tele-
komsektorn där orderingång och leve-
ranser beräknas starta först i slutet av
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• Orderingången 
januari – september ökade 
med 32 procent.

• Faktureringen 
januari – september ökade
med 20 procent.

• Resultat efter finansnetto
januari – september 
ökade med 34 procent 
till MSEK 74,5 (55,7).

• Gynnsamt orderläge 
från telekomsektorn.
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detta år. Orderstocken var per den 30
september MSEK 108 (88).

Faktureringen var MSEK 480,0
(417,6). Resultatet efter finansnetto,
exklusive jämförelsestörande poster,
var MSEK 58,5 (43,8). Rörelsemargi-
nalen var 13,4 procent (11,9).

För tredje kvartalet ökade order-
ingången till MSEK 152 (134). Faktu-
reringen ökade till MSEK 149 (125)
och resultat efter finansnetto var
MSEK 20,2 (13,3). Rörelsemarginalen
var 14,9 procent.

Under perioden har Lesjöfors
avyttrat verksamheten i Rånäs då den
inte ingick i kärnverksamheten. För-
säljningen gav en mindre realisations-
vinst som redovisas bland jämförelse-
störande poster.

AB STAF S JÖ B RU K
(www.stafsjo.com) tillverkar skjut-
spjällsventiler som säljs globalt till
processindustrin.

Under perioden januari – sep-
tember var Stafsjös orderingång
MSEK 57,1 (59,6). Faktureringen var
MSEK 57,3 (59,5). Stafsjös resultat
efter finansnetto var MSEK 1,6 (0,7).

För tredje kvartalet var orderin-
gången MSEK 18,5 (16,5), fakture-
ringen MSEK 18,7 (17,2) och resultat
efter finansnetto MSEK 1,0 (-0,2).

Under september lanserades ett
helt nytt sortiment av vatten- och
avloppsventiler. Leverans av dessa
produkter kommer att påbörjas under
fjärde kvartalet i år.

VDs KOMMENTAR
– Beijer Alma uppvisade under tredje
kvartalet det bästa kvartalsresultatet i
bolagets historia. Resultatet var 83
procent högre än motsvarande period
föregående år. Detta är resultatet av
den tillväxt som vi sett i fakturering
såväl i Habia som i Lesjöfors under
året och en följd av vår strategiska
fokusering mot tydliga tillväxtområ-
den och då speciellt telekomsektorn.
Samtidigt är det också ett tecken på
styrkan och kompetensen hos våra
medarbetare som förmår att både ut-
veckla och producera internationellt
attraktiva kvalitetsprodukter trots ett
högt uppdrivet tempo ute i våra bolag.

I Habia är fortfarande orderin-
gången väsentligt högre än fakture-
ringen vilket innebär en kraftig ökning
av orderstocken. Idag har bolaget tre

till fyra månaders produktion i order-
stock med långa leveranstider som
följd. De beslutade investeringarna
löser detta problem. Den första ut-
byggnadsfasen, som slutfördes i sep-
tember i år, medför nästan dubbla
leveranskapaciteten för telekomrelate-
rade produkter under fjärde kvartalet
jämfört med inledningen av året. Den
andra utbyggnadsfasen planeras vara
färdigställd under första kvartalet år
2001. Vi lägger därmed grunden för
att hantera en väsentligt högre försälj-
ningsvolym under nästa år jämfört
med i år. Även bolagets satsning på en
lokal produktionsanläggning i Kina
kommer att medverka till detta.

I Lesjöfors ser vi under årets första
nio månader en faktureringsökning
inom alla affärsområden. Den högsta
organiska tillväxten märks inom
området Banddetaljer. Förklaringen är
den höga andelen försäljning till tele-
komindustrin. Här har Lesjöfors
under perioden deltagit i ett antal
utvecklingsprojekt vilka förväntas leda
till ytterligare ökade volymer under
nästa år. Telekomsektorn kommer
därför sannolikt att svara för en ökan-

de andel av Lesjöforskoncernens fak-
turering. Även affärsområdena Indus-
tri- och Chassifjädrar visar god tillväxt
och bra lönsamhet.

Stafsjö Bruk upplever effekterna
av den svaga investeringskonjunktu-
ren i pappers- och massaindustrin.
Trots detta har man lyckats uppnå ett
positivt resultat genom en framgångs-
rik anpassning av kostnadsnivån. Nya
produkter kommer att ge positiva
effekter under nästa år.

Jag förväntar mig en fortsatt stark
utveckling av koncernen under fjärde
kvartalet, vilket ger oss ett bra
utgångsläge inför nästa verksamhets-
år. Vi kommer att ha fortsatt tydligt
fokus på tillväxt, främst genom etable-
rade kundsegment, men också genom
möjlighet till företagsförvärv som för-
stärker tillväxten.

Uppsala den 25 oktober 2000

BEIJER ALMA AB (publ)

Bertil Persson
Verkställande direktör

FAKTURERING OCH RESULTAT PER BOLAG

Fakturering

MSEK 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999
kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1

Habia Cable 96,9 103,2 67,5 82,6 61,9 77,5 55,8
Lesjöfors 148,7 167,1 164,2 138,7 124,7 147,2 145,7
Stafsjö Bruk 18,7 19,6 19,0 21,8 17,2 24,0 18,3
Moderbolag och 
koncerngemensamt 3,9 1,0 1,7 1,1 3,1 1,1 1,9
Koncernen 268,2 290,9 252,4 244,2 206,9 249,8 221,7

Sålda bolag
G & L Beijer (sålt per 990831) – – – – 13,6 21,5 25,9
Bierregaard (sålt per 990531) – – – 0,1 0,2 19,4 27,7
Totalt 268,2 290,9 252,4 244,3 220,7 290,7 275,3

Resultat efter finansnetto

MSEK 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999
kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1

Habia Cable 10,4 11,7 0,7 14,9 7,1 10,0 0,2
Lesjöfors 20,2 19,0 19,3 6,6 13,3 16,1 14,4
Stafsjö Bruk 1,0 0,2 0,4 0,9 –0,2 1,3 –0,4
Moderbolag och 
koncerngemensamt 0,4 –5,6 –3,2 –2,6 –2,7 –4,4 –2,0
Koncernen 32,0 25,3 17,2 19,8 17,5 23,0 12,2
Jämförelsestörande poster 9,5 – – 5,3 – 7,7 –

Sålda bolag
G & L Beijer (sålt per 990831) – – – – 0,4 0,2 0,9
Bierregaard (sålt per 990531) – – – 0,2 0,2 0,3 1,0
Totalt 41,5 25,3 17,2 25,3 18,1 31,2 14,1
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
MSEK 2000 1999 2000 1999 1999

kv 3 kv 3 jan – sept jan – sept helår

Fakturering 268,2 220,7 811,5 786,7 1.031,0
Kostnad sålda varor –170,2 –146,2 –525,8 –534,9 –697,1
Försäljningskostnader –36,4 –30,1 –116,3 –109,0 –144,0
Administrationskostnader –25,6 –23,3 –82,8 –79,0 –102,3
Andelar i intressebolag 1,4 0,2 2,4 1,9 0,7
Rörelseresultat 37,4 21,3 89,0 65,7 88,3

Jämförelsestörande poster 9,5 – 9,5 7,7 13,0

Finansnetto –5,4 –3,2 –14,5 –10,0 –12,6
Resultat efter finansnetto 41,5 18,1 84,0 63,4 88,7

Skatt –11,6 –5,0 –23,5 –17,7 –33,5
Redovisat resultat 29,9 13,1 60,5 45,7 55,2

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
MSEK 30 sept 2000 30 sept 1999 31 dec 1999

Tillgångar
Anläggningstillgångar 561,4 431,8 444,6
Omsättningstillgångar exklusive kassa 497,2 359,5 384,1
Kassa 14,9 50,3 40,0
Summa tillgångar 1.073,5 841,6 868,7

Eget kapital och skulder
Eget kapital 457,1 420,5 424,7
Avsättningar 43,9 39,1 45,3
Långfristiga skulder 343,9 217,8 201,4
Kortfristiga skulder 228,6 164,2 197,3
Summa eget kapital och skulder 1.073,5 841,6 868,7

KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG
MSEK 2000 1999 2000 1999 1999

kv 3 kv 3 jan – sept jan – sept helår

Kassaflöde före förändring av rörelse-
kapital och investeringar (cash earnings) 46,2 26,0 107,3 86,8 109,9
Förändring av rörelsekapital 
ökning (–) minskning (+) –18,8 17,5 –81,8 –9,2 –0,7
Kassaflöde före investeringar 27,4 43,5 25,5 77,6 109,2
Investeringar –31,6 –13,9 –163,6 –32,2 –58,5
Kassaflöde efter investeringar –4,2 29,6 –138,1 45,4 50,7
Finansiella betalningar –12,6 –25,0 113,0 –23,0 –38,6
Förändring likvida medel –16,8 4,6 –25,1 22,4 12,1

NYCKELTAL
2000 1999 2000 1999 1999
kv 3 kv 3 jan – sept jan – sept helår

Antal aktier, st 4.235.090 4.111.050 4.235.090 4.111.050 4.164.210
Vinst per aktie efter verklig skatt, SEK 7,14 3,25 14,53 11,22 13,43
Vinst per aktie 
efter 28% schablonskatt, SEK*) 5,53 3,25 12,92 9,87 13,30
Räntabilitet på eget kapital, %*) 20,9 12,7 15,7 13,1 13,3
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %*) 18,8 13,1 16,5 14,2 14,5
Eget kapital per aktie, SEK 113,64 104,51 113,64 104,51 105,59
Soliditet, % 42,6 49,9 42,6 49,9 48,9
Skuldsättningsgrad, % 78,7 54,2 78,7 54,2 52,0
Likvida medel inklusive outnyttjade 
krediter, MSEK 192,0 185,6 192,0 185,6 190,9
Investeringar, MSEK 20,6 13,7 59,7 57,9 69,6
Räntetäckningsgrad, ggr *) 6,3 5,8 5,6 5,8 6,1

*) Exklusive jämförelsestörande poster.

Beijer Alma AB (publ)
Forumgallerian, Dragarbrunnsgatan 45
Box 1747, 751 47 Uppsala
Telefon 018-15 71 60
Telefax 018-15 89 87
E-post info@beijer-alma.se
www.beijer-alma.se

Beijer Alma är noterat på OM 
Stockholmsbörsens O-lista (ticker: BEIAb).

Denna rapport har, till skillnad 
från halvårsrapporten, inte granskats
av bolagets revisorer.

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, verkställande direktör,
tel. 08-506 427 50
Jan Blomén, ekonomichef, 
tel. 018-15 71 60


