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KONCERNEN 

För perioden januari – september uppgick faktureringen till 1 008,1 Mkr (811,5). Exklusive Elimag, 
som förvärvades i början av detta år, var faktureringsökningen 5 procent. Resultatet efter finansnetto 
var 11,2 Mkr (74,5). Vinsten per aktie efter schablonskatt blev 0,95 kr (6,46). 

 

Anläggningsinvesteringarna, exklusive företagsförvärv, var 133,6 Mkr (59,7). Av dessa investeringar 
avser 69,3 Mkr Elimag. Soliditeten var 39,7 procent (42,6). Likvida medel inklusive ej utnyttjade kredi-
ter var 218,7 Mkr (192,0). 

 

Under tredje kvartalet ökade faktureringen med 11 procent till 298,7 Mkr (268,2). Exklusive Elimag 
minskade faktureringen med 9 Mkr eller 3 procent. Orderingången var 279,3 Mkr (306,6), en minsk-
ning med 9 procent. Rensat för Elimag sjönk orderingången med 21 procent. 

 

För tredje kvartalet var resultatet efter finansnetto 5,5 Mkr (32,0). 

 

DOTTERBOLAGEN 

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

 

För perioden januari – september var faktureringen 355,9 Mkr (267,6), och resultatet efter finansnetto 
14,0 Mkr (22,8). 

 

Under tredje kvartalet fakturerades 105,4 Mkr (96,9), en ökning med 9 procent. Resultatet efter finansi-
ella poster var –0,5 Mkr (10,4). Rörelsemarginalen var 3,1 procent (13,3). 

 

Det försämrade resultatet beror på en svag telekommarknad. I Habias produktionsanläggning i Söder-
fors utfördes omfattande kapacitetsinvesteringar i slutet av föregående år och den utbyggda anläggning-
en behöver större volymer från telekomsektorn för att nå tillfredsställande lönsamhet. För att fylla upp 
kapaciteten har säljinsatser riktats mot andra branscher, med viss framgång. Produktionsresurser har på 

�✝ Svag efterfrågan, särskilt från telekomsektorn 

�✝ Fakturering januari – september 1 008 Mkr (811) 

�✝ Resultat januari – september 11,2 Mkr (74,5) 

�✝ Resultat tredje kvartalet 5,5 Mkr (32,0) 
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motsvarande sätt flyttats från telekomproduktion till övrig produktion. Åtgärderna har dock inte kunnat 
kompensera nedgången inom telekomsektorn. 

 

För att möta den svaga efterfrågan har ett besparingsprogram initierats efter rapportperiodens utgång. 
Programmet innebär varsel av ett fyrtiotal personer. Merparten av dessa är anställda vid bolagets pro-
duktionsanläggningar i Sverige och Tyskland. 

 

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

 

För perioden januari – september uppgick faktureringen till 427,6 Mkr (480,0) en minskning med 11 
procent. Resultatet efter finansnetto var 25,1 Mkr (58,5). 

 

Under tredje kvartalet minskade Lesjöfors fakturering med 14 procent till 128,0 Mkr (148,7). Resultatet 
efter finansnetto var 9,2 Mkr (20,2). Rörelsemarginalen var 9,1 procent (14,9). 

 

Nedgången i fakturering och resultat härrör sig från affärsområde Banddetaljer där telekomsektorn 
svarar för en betydande del av faktureringen. Volymnedgången på telekomprodukter beror till stor del 
på lageruppbyggnad under föregående år i kombination med lägre förbrukning. Lagernivåerna har fort-
farande inte nått balans varför produktionsvolymerna är fortsatt mycket låga. Förutom tidigare besluta-
de personalneddragningar har ytterligare personalreduktioner genomförts under kvartalet, framför allt 
inom den danska produktionsenheten. Totalt minskas antalet anställda med 150 personer till 430. 

 

Under årets första nio månader har affärsområde Banddetaljer gjort betydande förluster. Övriga affärs-
områden, d v s Industrifjädrar och Automotive, har ungefär samma faktureringsvolymer och resultat 
som föregående år. 

 

ELIMAG AB (www.elimag.se) som förvärvades per 1 januari 2001, bedriver dels höghastighetsbear-
betning i aluminium till bland annat telekom-, försvars- och rymdindustrin, dels kontraktstillverkning 
inom medicinsk teknik. 

 

För perioden januari – september var faktureringen 155,5 Mkr (122,9) och resultatet efter finansnetto      
–6,7 Mkr (–0,7). Under tredje kvartalet fakturerades 39,3 Mkr (34,6) och resultatet uppgick till –3,9 
Mkr (–2,1). 

 

Elimag Göteborg, vars verksamhet består av höghastighetsbearbetning i aluminium, påverkades nega-
tivt av den svaga telekommarknaden medan övriga kunder utvecklades relativt stabilt. Den minskade 
försäljningen till telekomkunder i kombination med tidigare genomförda investeringar har lett till ett 
lågt kapacitetsutnyttjande och svag lönsamhet. Bolaget upplever en fortsatt svag orderingång inför 
fjärde kvartalet. 

 

Elimag Stockholm, där kontraktsmontering bedrivs, har genomgått en kraftig omstrukturering. Under 
tredje kvartalet har all bearbetningsverksamhet avyttrats. Personalstyrkan har reducerats från 60 till 19 
personer. Från och med september månad ger genomförda åtgärder full resultateffekt och bolaget har 
balans mellan intäkter och kostnader vid nuvarande volymer. 

 

AB STAFSJÖ BRUK (www.stafsjo.com) tillverkar skjutspjällsventiler som säljs globalt till process-
industrin. 
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För perioden januari – september var faktureringen 68,1 Mkr (57,3) och resultatet efter finansnetto 2,9 
Mkr (1,6). 

 

Under tredje kvartalet fakturerade bolaget 25,9 Mkr (18,7) medan resultatet efter finansnetto uppgick 
till 2,7 Mkr (1,0). Rörelsemarginalen var 11,2 procent (5,5). 

 

Stafsjös tredje kvartal var det bästa sedan 1997 vad avser såväl fakturering som resultat. Anledningen 
till den högre volymen är dels ökad projektförsäljning till framför allt Kina, dels ökad försäljning för 
underhåll och renovering av befintliga anläggningar. 

 

 

 

FAKTURERING OCH RESULTAT PER BOLAG 

FAKTURERING 

 
Mkr 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 
 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 
 

Habia Cable 105,4 116,6 132,9 131,9 96,9 103,2 67,5 

Lesjöfors 128,0 145,6 154,0 165,9 148,7 167,1 164,2 

Elimag 39,3 54,0 62,2 - - - - 

Stafsjö Bruk 25,9 19,9 22,3 24,0 18,7 19,6 19,0 

Moderbolag och 

koncerngemensamt 0,1 1,4 0,5 –0,8 3,9 1,0 1,7 
Koncernen 298,7 337,5 371,9 321,0 268,2 290,9 252,4 
 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

 

Mkr 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 
 Kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 
 

Habia Cable –0,5 –0,5 15,0 20,3 10,4 11,7 0,7 

Lesjöfors 9,2 3,1 12,8 14,2 20,2 19,0 19,3 

Elimag –3,9 –4,7 1,9 - - - - 

Stafsjö Bruk 2,7 –0,5 0,7 1,5 1,0 0,2 0,4 

Moderbolag och 

koncerngemensamt –2,0 –17,0 * –5,1 –0,4 0,4 –5,6 –3,2 
Koncernen 5,5 –19,6 25,3 35,6 32,0 25,3 17,2 
Jämförelsestörande poster - - - 0,1 9,5 - - 

Totalt 5,5 –19,6 25,3 35,7 41,5 25,3 17,2 

*  Inklusive kostnader för strukturåtgärder på 10 Mkr. 

VDs KOMMENTAR 

 

Koncernens bolag upplever en fortsatt svag efterfrågan, framför allt från telekomsektorn. 
 
Under andra kvartalet indikerade vissa av Habias och Lesjöfors kunder att lagersituationen för tele-
komkomponenter borde nå balans i slutet av tredje eller början av fjärde kvartalet. Vi ser ännu inte 
några tecken på att så skulle vara fallet. 
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Förutom Stafsjö, som upplever en förhållandevis god efterfrågan, har våra bolag en svag efterfrågesitu-
ation, vilket i kombination med utbyggda produktionsapparater�ger överkapacitet. Situationen är likar-
tad hos många av våra konkurrenter vilket leder till prispress på flera av våra marknader. 
 
Bortfallet av efterfrågan från telekomsektorn är svår att ersätta. Denna kundgrupp svarade förra året för 
cirka 30 procent av koncernens fakturering. Den höga andelen försäljning till övriga kundsegment in-
nebär dock en viss stabilitet i försäljning och intjäning. 
 
För att kompensera efterfrågebortfallet beslutades under andra kvartalet om besparingsprogram i Lesjö-
fors och Elimag. Ytterligare personalneddragningar har genomförts i Lesjöfors under perioden. Dessut-
om har beslut fattats om att varsla ett fyrtiotal personer i Habia. Fortsatt försvagning kommer att mötas 
med ytterligare kostnadsanpassning. Våra bolag karaktäriseras dock av en hög kapitalandel i produktio-
nen. För att nå acceptabel lönsamhet i koncernen krävs därför att efterfrågan ökar. 
 
Inför fjärde kvartalet ser vi inte någon förbättring av efterfrågan. Terrordåden i New York den 11 sep-
tember har snarare ökat osäkerheten i världsekonomin och minskat benägenheten att ta investeringsbe-
slut, vilket riskerar att försvaga efterfrågan ytterligare. 

 

 

Uppsala den 25 oktober 2001 
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Bertil Persson 
Verkställande direktör�

�

�

������������	�
�����	��������������
�����������	������	���������	����������	�������������

�

 

���������������������������������������������������������������������

Eventuella frågor besvaras av: 

Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50 

Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60 

 

 

Nästa rapporttillfälle: 

Bokslutskommuniké  februari 2002. 
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RESULTATRÄKNINGAR I  SAMMANDRAG 

�

Mkr  2001 2000 2001 2000 2000 
  kv. 3 kv. 3 jan. – sep. jan. – sep. helår 
�

Nettoomsättning  298,7 268,2 1 008,1 811,5 1 132,5 

Kostnad för sålda varor  –217,5 –170,2 –706,7 –525,8 –732,8 

Bruttoresultat  81,2 98,0 301,4 285,7 399,7 
Försäljningskostnader  –45,0 –36,4 –150,7 –116,3 –162,3 

Administrationskostnader  –22,4 –25,6 –117,0 –82,8 –110,2 

Andel i intresseföretags resultat före skatt  0,8 1,4 1,1 2,4 1,9 

Rörelseresultat  14,6 37,4 34,8 89,0 129,1 
Jämförelsestörande poster  - 9,5 - 9,5 9,6 

Resultat från finansiella tillgångar  1,3 0,5 2,0 1,5 2,7 

Resultat från finansiella skulder  –10,4 –5,9 –25,6 –16,0 –21,7 

Resultat efter finansiella poster  5,5 41,5 11,2 84,0 119,7 
Skatt  –0,2 –11,6 –3,9 –23,5 –38,4 

Periodens resultat  5,3 29,9 7,3 60,5 81,3 
�

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 

�
Mkr 2001  2000 2000 
 30 sep.  30 sep. 31 dec. 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Goodwill 173,9  111,1 130,2 

Materiella anläggningstillgångar 598,7  423,9 449,0 

Finansiella anläggningstillgångar 17,1  26,4 24,6 

Summa anläggningstillgångar 789,7  561,4 603,8 

Omsättningstillgångar 

Varulager 300,4  206,0 234,8 

Fordringar 313,0  291,2 288,5 

Kassa och bank 26,7  14,9 17,8 

Summa omsättningstillgångar 640,1  512,1 541,1 
 

Summa tillgångar 1 429,8  1 073,5 1 144,9 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital 112,4  100,6 100,6 

Bundna reserver 196,5  104,0 107,0 

Fria reserver 251,0  192,0 193,4 

Periodens resultat 7,3  60,5 81,3 

Summa eget kapital 567,2  457,1 482,3 
 

Avsättningar 61,4  43,9 52,1 

Långfristiga räntebärande skulder 552,4  343,9  368,9 

Kortfristiga räntebärande skulder 26,8  9,0 17,2 

Kortfristiga ej räntebärande skulder 222,0  219,6 224,4 

�

Summa eget kapital och skulder 1 429,8  1 073,5 1 144,9 
�
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KASSAFLÖDESANALYSER I  SAMMANDRAG �

�
Mkr 2001 2000 2001 2000  2000 
 kv. 3 kv. 3 jan. – sep. jan. – sep. helår 
Kassaflöde före förändring av rörelse- 
kapital och investeringar (cash earnings) 26,7 46,2 72,9 107,3 145,7 

Förändring av rörelsekapital ökning (-) 

minskning (+) –16,7 –18,8 –82,9 1) –81,8 –94,8 

Kassaflöde före investeringar 10,0 27,4 –10,0  25,5 50,9 

Investeringar –33,9 –31,6 –251,5 2) –163,6 –223,6 

Kassaflöde efter investeringar –23,9 –4,2 –261,5  –138,1 –172,7 

Finansiella betalningar 13,4 –12,6 270,4 3) 113,0 150,5 

Förändring likvida medel –10,5 –16,8 8,9  –25,1 –22,2 

 
Likvida medel vid periodens ingång 37,2 31,7 17,8 40,0 40,0 

Likvida medel vid periodens slut 26,7 14,9 26,7 14,9 17,8 

Beviljade men ej utnyttjade checkkrediter 192,0 176,1 192,0 176,1 200,5 

Tillgänglig likviditet 218,7 191,0 218,7 191,0 218,3 

 
1)  Av rörelsekapitalökningen beror 12 Mkr på förvärvet av Elimag. 
2)  Av investeringarna avser 131 Mkr förvärvet av Elimag. 
3)  Av finansiella betalningar avser 148 Mkr förvärvet av Elimag. 

�

SPECIFIK AT ION AV FÖR Ä NDRINGEN AV EGET K APIT AL  

 Eget kapital 
 
31/12 2000 482,3 
Nyemission vid förvärvet av  Elimag Industri AB 103,6 

Konvertering av förlagslån 0,1 

Lämnad utdelning –35,9 

Omräkningsdifferens 9,8 

Periodens resultat 7,3 

30/9 2001 567,2�
�

�

NYCKELTAL � ����� ����� ����� ����� �����

� ������ ������ 	
��������� 	
��������� ������
�

Antal aktier, st*) 9 610 180 8 470 180 9 610 180 8 470 180 8 470 180 

Vinst per aktie efter verklig skatt, kr**) 0,59 2,76 0,87 6,46 9,01 

Vinst per aktie efter 28% schablonskatt, kr **)  0,45 2,76 0,95 6,46 9,53 

Räntabilitet på eget kapital, %**) 2,9 20,9 2,0 15,7 17,5 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %**) 5,4 18,8 4,8 16,5 17,3 

Eget kapital per aktie, kr 63,10 56,82 63,10 56,82 59,94 

Soliditet, % 39,7 42,6 39,7 42,6 42,1 

Skuldsättningsgrad, % 103,4 78,7 103,4 78,7 81,6 

Likvida medel inklusive outnyttjade  

krediter, Mkr 218,7 192,0 218,7 192,0 218,3 

Investeringar, Mkr 133,6 20,6 133,6 59,7 114,0 

Räntetäckningsgrad, ggr **)  1,6 6,3 1,4 5,6 6,1 

 

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

**) Exklusive jämförelsestörande poster.  

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts i denna delårsrapport som i den senast avgivna årsredo-
visningen. 

� ✝� ✝� ✝ ✝

✝


