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■ Nettoomsättningen var 1 047,6 Mkr (999,9).

■ Resultatet efter finansnetto, exklusive reavinst, var 157,2 Mkr (133,9). 

■ Resultatet efter skatt, inklusive reavinst, var 144,8 Mkr (97,8).

■ Resultatet per aktie efter skatt, exklusive reavinst, var 12,43 kr 
(10,04).

■ Kassaflödet efter investeringar var 144,2 Mkr (170,2) och soliditeten
var 57,5 procent (46,8).

KONCERNEN

Efterfrågan har successivt förbättrats under året och under de senaste två kvar-
talen har kapacitetsutnyttjandet varit högt i koncernens större företag, Lesjöfors
och Habia. Försäljningsutvecklingen har varit god inom de flesta kundsegmen-
ten. Under det tredje kvartalet har efterfrågan från telekomsektorn utvecklats
särskilt starkt. Det råder god kostnadskontroll i koncernens samtliga bolag.
Resultatutvecklingen är fortsatt god och för nionde kvartalet i rad ökade resul-
tatet jämfört med motsvarande period föregående år.

Under perioden januari–september ökade orderingången med 5,8 procent till
1 067,4 Mkr (1 009,1). Faktureringen uppgick till 1 047,6 Mkr (999,9), en
ökning med 4,8 procent. Under andra kvartalet har Stafsjö sålts med en reavinst
på 31,1 Mkr. Exklusive denna reavinst uppgick resultatet efter finansnetto till
157,2 Mkr (133,9). Inklusive reavinsten var resultatet efter finansnetto 188,2
Mkr. Vinsten per aktie efter skatt, exklusive reavinsten, var 12,43 kr (10,04).
Inklusive reavinsten var resultatet per aktie efter skatt 15,83 kr. Rörelsemargina-
len var 15,7 procent (14,5). Valutakursförändringar påverkade resultatet efter
finansnetto med -0,3 Mkr.

Investeringarna var 29,8 Mkr (35,5). Försäljningen av Stafsjö bidrog med
73,3 Mkr till kassaflödet som efter investeringar uppgick till 144,2 Mkr (170,2).
Räntebärande nettoskulder var per 30 september 68,0 Mkr (223,2). Nettoskuld-
sättningsgraden var 10,1 procent (41,1) och soliditeten 57,5 procent (46,8). 

Under tredje kvartalet ökade orderingången med 25,4 procent och nådde
349,9 Mkr (279,1). Faktureringen uppgick till 345,1 Mkr (306,9), en ökning
med 12,5 procent. Resultatet efter finansnetto var 57,7 Mkr (41,0). Vinsten per
aktie efter schablonskatt uppgick till 4,54 kr (3,17). Rörelsemarginalen var 17,1
procent (14,3). Kassaflödet, som belastats med en à contobetalning på 21 Mkr 
i samband med Lesjöfors förvärv av Danfoss fjäderverksamhet, nådde efter 
investeringar 10,6 Mkr (61,3).
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Orderingången under tredje kvartalet
ökade med 25 procent
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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 företagen i sin bransch i Europa.
Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland och Kina.

Under perioden januari–september ökade Lesjöfors orderingången med 10,0
procent till 577,7 Mkr (525,1). Faktureringen nådde 576,6 Mkr (515,5), en
ökning med 11,9 procent. Resultatet efter finansnetto var 112,2 Mkr (86,3) och
rörelsemarginalen 19,6 procent (17,1).

Tredje kvartalets orderingång var 180,5 Mkr (161,2), en ökning med 12,0
procent. Faktureringen ökade med 14,2 procent och uppgick till 181,8 Mkr
(159,2). Resultatet efter finansnetto var 35,7 Mkr (28,3). Rörelsemarginalen
under tredje kvartalet var 19,6 procent (18,1).

Lesjöfors bedriver verksamheten inom tre affärsområden; Industrifjädrar,
Chassifjädrar och Banddetaljer. Industri- och Chassifjädrar fortsätter öka faktu-
reringen med 14,0 respektive 28,3 procent sedan årsskiftet med god lönsamhet.
Banddetaljers fakturering har minskat med 4,7 procent men under de senaste
månaderna har faktureringstakten åter ökat. 

Under tredje kvartalet har Lesjöfors förvärvat Danfoss fjäderverksamhet i
Danmark med en årsomsättning på cirka 50 Mkr. Tillträdet skedde den 1 okto-
ber och förvärvet påverkar därför inte denna rapport.

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

Under perioden januari–september ökade Habias orderingång med 2,4 pro-
cent till 419,5 Mkr (409,9). Faktureringen var 399,4 Mkr (408,6), en minskning
med 2,2 procent. Resultatet efter finansnetto nådde 55,6 Mkr (57,9) och rörel-
semarginalen var 14,7 procent (15,3).

Under tredje kvartalet ökade orderingången med 47,4 procent till 151,2 Mkr
(102,6). Faktureringen uppgick till 144,8 Mkr (125,5), en ökning med 15,4 
procent. Resultatet efter finansnetto var 25,4 Mkr (16,3) och rörelsemarginalen
18,2 procent (14,0).

Från ett relativt svagt orderläge vid årsskiftet har efterfrågan blivit allt star-
kare. Försäljningen till telekomsektorn har utvecklats mycket starkt under de
senaste månaderna. Orderläget och orderingångstakten vid periodens utgång är
väsentligt förbättrat jämfört med situationen för ett år sedan.

Elimag AB (www.elimag.se) är en ledande tillverkare av precisionsdetaljer i alu-
minium till kunder inom telekom, försvar och annan högteknologisk industri.

Under perioden januari–september minskade Elimags orderingång med 5,5
procent till 69,7 Mkr (73,8). Faktureringen sjönk med 5,9 procent till 71,1 Mkr
(75,6). Resultatet efter finansnetto var 3,7 Mkr (6,4) och rörelsemarginalen
nådde 6,6 procent (10,5). 

Under tredje kvartalet var orderingången 17,8 Mkr (20,7) en minskning med
14,0 procent. Faktureringen nådde 18,1 Mkr (22,2) med ett resultat efter finans-
netto på 0,2 Mkr (1,0). Rörelsemarginalen var 2,1 procent (6,8).
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Elimags orderingång har varit ojämn med några större order med lägre lön-
samhet vilket givit ett lägre resultat jämfört med föregående år. Beläggningen var
svag i juli men har sedan dess förbättrats.

Stafsjö har avyttrats under året och konsolideras därför inte i koncernens räken-
skaper. Reavinsten om 31,1 Mkr redovisas som »Nettoresultat i avyttrade verk-
samheter«. 

MODERBOLAGET

Moderbolaget, som inte bedriver någon egen verksamhet, är ett holdingbolag
utan extern fakturering. Resultatet efter finansnetto var 13,4 Mkr (-11,6). Årets
resultat inkluderar reavinsten vid försäljningen av Stafsjö som i moderbolagets
räkenskaper uppgick till 28,6 Mkr. Inga investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar har gjorts. Likviden vid försäljningen av Stafsjö har lett till att ränte-
bärande skulder har minskat med 33,4 Mkr sedan årsskiftet.

Nettoomsättning och resultat per rörelsegren

NETTOOMSÄTTNING 
Mkr

2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2004 2003
kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 helår helår

Lesjöfors 181,8 216,8 178,0 157,9 159,2 191,6 164,7 673,4 572,3
Habia Cable 144,8 136,5 118,1 118,4 125,5 151,1 132,0 527,0 416,8
Elimag 18,1 28,7 24,3 27,2 22,2 30,0 23,4 102,8 68,4
Moderbolag och koncerngemensamt 0,4 -0,1 0,2 1,0 – 0,1 0,1 1,2 1,4

Kvarvarande verksamheter 345,1 381,9 320,6 304,5 306,9 372,8 320,2 1 304,4 1 058,9
Avyttrade verksamheter – 21,7 25,8 34,9 27,1 27,7 28,6 118,3 95,1

TOTALT 345,1 403,6 346,4 339,4 334,0 400,5 348,8 1 422,7 1 154,0

RÖRELSERESULTAT
Mkr

Lesjöfors 35,7 46,8 30,3 22,1 28,8 34,8 24,5 110,2 60,3
Habia Cable 26,3 20,2 12,4 12,7 17,6 26,3 18,5 75,1 -5,2 1)

Elimag 0,4 1,4 2,9 2,1 1,5 3,6 2,8 10,0 -2,0
Moderbolag och koncerngemensamt -3,3 -5,3 -3,8 -5,3 -3,9 -5,1 -4,7 -19,0 -17,3 2)

Kvarvarande verksamheter 59,1 63,1 41,8 31,6 44,0 59,6 41,1 176,3 35,8
Avyttrade verksamheter – 30,8 0,5 3,1 1,7 2,0 2,8 9,6 3,9

TOTALT 59,1 93,9 42,3 34,7 45,7 61,6 43,9 185,9 39,7

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Mkr

Lesjöfors 35,7 46,6 29,9 21,7 28,3 34,3 23,7 108,0 56,2
Habia Cable 25,4 18,9 11,3 11,6 16,3 24,9 16,7 69,5 -13,4 1)

Elimag 0,2 1,0 2,5 1,7 1,0 3,2 2,2 8,1 -5,0
Moderbolag och koncerngemensamt -3,6 -5,8 -4,9 -5,8 -4,6 -5,8 -6,3 -22,5 -23,0 2)

Kvarvarande verksamheter 57,7 60,7 38,8 29,2 41,0 56,6 36,3 163,1 14,8
Avyttrade verksamheter – 30,8 0,4 2,9 1,6 1,8 2,6 8,9 3,2

TOTALT 57,7 91,5 39,2 32,1 42,6 58,4 38,9 172,0 18,0

1) Inklusive reservering om 10 Mkr. 
2) Inklusive reservering om 6 Mkr. 
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VDs kommentar

Beijer Alma hade en stark utveckling under tredje kvartalet.
Orderingången ökade 25 procent jämfört med motsvarande
kvartal föregående år, faktureringen ökade 12 procent och
resultatet förbättrades med 41 procent. Detta har varit möj-
ligt genom att koncernen har en gynnsam sammansättning
på sin försäljning. Habias telekomprodukter har haft hög
tillväxt under kvartalet och dessutom har Lesjöfors verk-
samhet inom chassifjäder en fortsatt mycket god tillväxt.
Dessa områden svarar tillsammans för mer än en tredjedel
av koncernens fakturering. Den höga tillväxten inom dessa
områden beror på att marknaderna utvecklas positivt i
kombination med att Beijer Alma tar marknadsandelar. 
Det goda efterfrågeläget har inneburit att koncernens 
företag har haft god beläggning under tredje kvartalet trots
semesterperioden. 

Resultatgenomslaget av volymökningar fortsätter att
vara högt. Resultateffekten av faktureringsökningen under
årets första nio månader blev nära 50 procent. Det har möj-
liggjorts genom kostnadskontroll och kontinuerligt arbete
med att förbättra produktiviteten i koncernens bolag.

Den höga intjäningen i kombination med god kontroll
på rörelsekapitalet och begränsade investeringar innebär ett
fortsatt positivt kassaflöde. För tredje kvartalet uppgick kas-
saflödet efter investeringar till 11 Mkr. Då har kassaflödet
belastats med förvärvslikvid om 21 Mkr avseende Lesjöfors
förvärv av Danfoss fjäderverksamhet. Balansräkningen fort-
sätter att förstärkas. Nettoskuldsättningen vid utgången av
tredje kvartalet uppgick till 68 Mkr, vilket innebar att skuld-
sättningsgraden var låga 10 procent och soliditeten 57,5
procent. Den starka balansräkningen ger koncernen hög
finansiell beredskap. 

Lesjöfors fortsätter att utvecklas starkt. Faktureringen
växte under tredje kvartalet, såväl som under niomånaders-
perioden, med 12 procent. Den starkaste tillväxten finns
inom Chassifjäderverksamheten, där Lesjöfors är mark-
nadsledande i Europa inom eftermarknaden för personbilar.
Detta affärsområde växte med 22 procent under tredje kvar-
talet och 28 procent under årets första nio månader. Verk-
samheten växer såväl med befintliga som nya kunder. Allt
fler europeiska eftermarknadskedjor lägger till fjädrar till
sitt produktsortiment och intresset för produkterna ökar
hos slutkunderna. Försäljningsvolymerna ökar i stort sett på
alla företagets marknader. Även industrifjädersortimentet
visar god tillväxt. Tredje kvartalets fakturering ökade med
17 procent och för niomånadersperioden var tillväxten 14
procent. Här är det framförallt det grövre segmentet som
växer. Banddetaljer visar oförändrad efterfrågan jämfört
med tredje kvartalet föregående år. För niomånadersperio-

den sjönk faktureringen med 5 procent. 
Expansion av Lesjöfors har högsta prioritet. Under tred-

je kvartalet har Danfoss fjäderverksamhet i Danmark för-
värvats. Ytterligare förvärv utvärderas. 

Totalt för Lesjöfors är efterfrågeläget gynnsamt inför
fjärde kvartalet och intjäningen bör bli högre än i fjol.

Habia hade ett starkt tredje kvartal efter en svagare
inledning på året. Tredje kvartalet blev det resultatmässigt
bästa någonsin med ett resultat före skatt på 25,4 Mkr. Det
innebar en resultatförbättring med 41 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Orderingången ökade
med 47 procent och faktureringen steg med 15 procent
under kvartalet. Trots semestermånaden var tredje kvarta-
lets fakturering högre än andra kvartalets. Det var framför-
allt telekomkunder som svarade för försäljningsökningen
och andelen försäljning till telekomkunder steg till 48 pro-
cent under kvartalet från 32 procent under årets första sex
månader. Huvuddelen av den kabel som Habia säljer inom
telekomsegmentet levereras till tillverkare av basstationsan-
tenner. Habia har under senare år kontinuerligt tagit mark-
nadsandelar och är idag global marknadsledare som levere-
rar kabel till i stort sett alla antenntillverkare i världen.
Kapacitetsutnyttjandet är mycket högt och företaget plane-
rar att öka kapaciteten under kommande kvartal. Habias
kunder indikerar en fortsatt god efterfrågan under fjärde
kvartalet, vilket innebär att fakturering och resultat bör bli
väsentligt bättre än föregående år.

Elimag hade en svag inledning på tredje kvartalet vilket
gav en låg fakturering och ett endast svagt positivt resultat.
Efterfrågeläget har förbättrats under senare månader och
förutsättningarna för det fjärde kvartalet är relativt goda
med en högre orderstock.

UTSIKTER FÖR KONCERNEN 

Sammantaget ser förutsättningarna goda ut för ett starkt
fjärde kvartal. Efterfrågan är hög inom flera av Lesjöfors
affärsområden och Habia har ett väsentligt förbättrat efter-
frågeläge jämfört med föregående år. Dessutom bör volym-
ökningar ge en fortsatt bra resultateffekt på grund av den
kostnadskontroll och den fokusering på effektivitet som
råder i koncernen.

VALBEREDNING

På årets bolagsstämma beslutades att styrelsen ska utse
minst tre ledamöter, som inte är ledamöter av bolagets 
styrelse, med uppgift att jämte styrelsens ordförande och till-
lika huvudägare Anders Wall och styrelseledamoten Thomas
Halvorsen arbeta fram förslag till styrelse och styrelse-
arvoden inför den ordinarie bolagsstämman i Uppsala den
22 mars 2006. En grupp av företagets större aktieägare har
i samråd utsett Caroline af Ugglas, Livförsäkrings AB 
Skandia, Jan Andersson, Robur Fonder och Henrik Didner, 
Didner & Gerge Aktiefond att delta i detta arbete.
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 1 oktober var tillträdesdagen för Lesjöfors förvärv av
Danfoss fjäderverksamhet som på årsbasis omsätter 50 Mkr.
Från och med detta datum bedrivs denna rörelse i Lesjöfors
danska dotterbolag Lesjöfors AS.

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med internatio-
nella redovisningsstandarder (International Financial Repor-
ting Standards – ifrs godkända av Europeiska Unionen (eu).
Utformningen av delårsrapporten följer ias 34, Delårsrappor-
tering och rr 31, Delårsrapportering för koncerner.

Redovisning i enlighet med ias/ifrs infördes 1 januari
2005. Huvudprincipen är att ifrs ska tillämpas retroaktivt.
Den omräkning som genomfördes ökade 2004 års resultat
efter finansnetto med 10,0 Mkr och det egna kapitalet
ökade med 8,4 Mkr. Effekterna avser utebliven goodwillav-
skrivning enligt ifrs 3 samt omallokering från goodwill till
andra immateriella tillgångar och därtill hänförlig uppskju-
ten skatt. Goodwill skrivs inte längre av utan testas för ned-
skrivning årligen eller oftare om det finns indikationer på
värdenedgång. Beijer Alma har genomfört nedskrivningstes-
ter per den 1 januari 2004 samt per den 31 december 2004.
ifrs 1 ger möjlighet till vissa undantag från huvudregeln och
Beijer Alma har valt att tillämpa följande undantag:
■ Beijer Alma har valt att nollställa omräkningsdifferensen
i eget kapital vid ingången av 2004.
■ Beijer Alma har valt att inte tillämpa ias 39, Finansiella
instrument, för jämförelseåret 2004 varför ingen omräkning
av jämförelsetal skett för ias 39.

Vissa ias/ifrs ger användaren möjlighet att välja mellan
olika alternativa redovisningsprinciper. Beijer Alma har valt
de alternativ som ligger närmast tidigare redovisningsprinci-
per. De viktigaste valen avser:
■ ias 16, Materiella anläggningstillgångar, där Beijer Alma
liksom tidigare väljer att värdera tillgångarna enligt huvud-
regeln som innebär värdering till historiskt anskaffningsvär-
de med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
■ ias 38, Immateriella anläggningstillgångar, där bolaget
väljer att värdera tillgångarna enligt huvudregeln som inne-
bär värdering till historiskt anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade avskrivningar.
■ ias 2, Lager, där Beijer Alma liksom tidigare väljer att
tillämpa principen »först in, först ut«.
■ ias 7, Kassaflöden, där Beijer Alma väljer att som tidiga-
re upprätta kassaflödesanalysen enligt den indirekta meto-
den.
■ ias 23, Lånekostnader, där Beijer Alma väljer att, som
tidigare enligt huvudregeln, inte aktivera lånekostnader.
Implementeringen har inte medfört någon väsentlig effekt
på resultat eller finansiell ställning. I övrigt har, med nedan-
stående undantag, samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsgrunder använts i denna delårsrapport som i den
senast avgivna årsredovisningen.

Från och med 1 januari 2005 tillämpas ias 39. Beijer
Alma har finansiella derivatinstrument, valutaterminskon-
trakt, som innehas i syfte att minska osäkerheten i framtida
försäljningsvärden. Dessa derivatinstrument har tidigare
inte redovisats till verkligt värde, vilket är tvingande enligt
ias 39. Per den 1 januari 2005 fanns ett övervärde i valuta-
kontrakten på 5,2 Mkr som bokförts som kortfristig ford-
ran och mot eget kapital. De förändringar i verkligt värde 
på derivatinstrument som identifieras som kassaflödes-
säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovis-
ning, redovisas i eget kapital. Ackumulerade belopp i eget
kapital återförs till resultaträkningen i de perioder då den
säkrade posten påverkade resultatet (t ex när den prognosti-
serade försäljningen som är säkrad ägde rum). Föränd-
ringar i verkligt värde på derivat som identifieras som 
säkring av verkligt värde, och som uppfyller villkoren för
säkringsredovisning, redovisas i resultaträkningen tillsam-
mans med förändringar i verkligt värde på den tillgång eller
skuld som gett upphov till den säkrade risken. Samtliga deri-
vatinstrument bedöms kvalificera för säkringsredovisning
enligt ias39. Beijer Alma har med stöd av ifrs 1 valt att inte
räkna om jämförelsetalen för 2004.

Från och med 1 januari 2005 har koncernen tillämpat
ifrs5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
och avvecklade verksamheter. ifrs 5 behandlar upplys-
ningskrav och värdering i samband med avyttring av
anläggningstillgångar respektive delar av verksamheten.

Såväl beslut om som genomförande av försäljning av
Stafsjö skedde under andra kvartalet vilket innebär att resul-
tatet från denna verksamhet samt försäljningen av densam-
ma redovisas separat i resultaträkningen under rubriken
Resultat från avvecklade verksamheter.

Tillämpningen av ifrs 5 har ingen annan inverkan på
tidigare finansiella rapporter än en ändring i presentationen
av resultat och kassaflöden från avvecklade verksamheter.

De effekter av övergången till ifrs som redogörs för i
denna delårsrapport är preliminära och kan komma att
ändras då översyn av vissa ias/ifrs-standarder fortfarande
pågår och ytterligare ifric-uttalanden kan förväntas under
2005. Vidare kan nya standarder med tillämpning från den
1 januari 2006 bli möjliga att införa med förtida tillämp-
ning.

Jämförelsetalen från och med 1 januari 2004 har omräk-
nats enligt ifrs. För tidigare perioder har ingen omräkning
skett.

MODERBOLAGET

Moderbolaget, Beijer Alma AB, tillämpar Årsredovisnings-
lagen och Redovisningsrådets rekommendation rr 32,
Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciper-
na överensstämmer med föregående år samt med koncer-
nens redovisningsprinciper i tillämpliga delar. Övergången
till rr 32 har inte haft någon påverkan på det rapporterade
resultatet för 2004. 

6

• • • kvartalsrapport januari–september

251344_Beijer Alma  05-11-01  12.53  Sida 6



PRELIMINÄR EFFEKT AV ÖVERGÅNGEN TILL IFRS 

Resultaträkning före övergången till IFRS IFRS 3 IFRS 5 efter övergången till IFRS

1/1–30/9 2004
Nettoomsättning 1 083,3 – -83,4 999,9
Rörelseresultat 143,8 7,4 -6,5 144,7
Resultat efter finansnetto 132,5 7,4 -6,0 133,9
Nettoresultat i kvarvarande verksamheter 90,1 7,8 -4,2 93,7
Nettoresultat i avyttrade verksamheter – – 4,2 4,2
Redovisat nettoresultat 90,1 7,8 – 97,9
Vinst per aktie i kvarvarande verksamheter, kr 9,67 0,82 -0,45 10,04
Vinst per aktie i avyttrade verksamheter, kr – – 0,45 0,45
Vinst per aktie, kr 9,67 0,82 – 10,49

1/1–31/12 2004
Nettoomsättning 1 422,7 – -118,3 1 304,4
Rörelseresultat 175,9 10,0 -9,5 176,4
Resultat efter finansnetto 162,0 10,0 -8,9 163,1
Nettoresultat i kvarvarande verksamheter 116,8 10,4 -6,4 120,8
Nettoresultat i avyttrade verksamheter – – 6,4 6,4
Redovisat nettoresultat 116,8 10,4 – 127,2
Vinst per aktie i kvarvarande verksamheter, kr 12,77 1,14 -0,70 13,21
Vinst per aktie i avyttrade verksamheter, kr – – 0,70 0,70
Vinst per aktie, kr 12,77 1,14 – 13,91

Balansräkning före övergången till IFRS IFRS 3 IFRS 5 efter övergången till IFRS

31/12 2003
Eget kapital 451,7 -2,0 – 449,7
Uppskjuten skatt 37,0 2,0 – 39,0

30/9 2004
Immateriella anläggningstillgångar 77,3 7,5 – 84,8
Eget kapital 537,4 5,7 – 543,1
Uppskjuten skatt 34,9 1,8 – 36,7

31/12 2004
Immateriella anläggningstillgångar 61,1 10,0 – 71,1
Eget kapital 558,0 8,4 – 566,4
Uppskjuten skatt 29,8 1,6 – 31,4
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Mkr

2005 2004 2005 2004 2004 2003 2002
kv 3 kv 3 jan–sep jan–sep helår helår helår

Nettoomsättning 345,1 306,9 1 047,6 999,9 1 304,4 1 154,0 1 113,0
Kostnad för sålda varor -218,1 -199,8 -669,0 -651,7 -856,0 -821,0 -770,7

Bruttoresultat 127,0 107,1 378,6 348,2 448,4 333,0 342,3

Försäljningskostnader -41,5 -38,6 -128,4 -121,4 -161,4 -176,0 -185,6
Administrationskostnader -26,2 -25,1 -85,9 -82,5 -111,9 -116,2 -118,9
Jämförelsestörande poster – – – – – – -99,9
Andel i intresseföretags resultat -0,2 0,5 -0,3 0,4 1,3 -1,1 -5,4

Rörelseresultat 59,1 43,9 164,0 144,7 176,4 39,7 -67,5
Ränteintäkter och liknande intäkter 0,4 0,2 1,0 0,6 1,3 2,8 3,3
Räntekostnader och liknande kostnader -1,8 -3,1 -7,8 -11,4 -14,6 -24,5 -30,9

Resultat efter finansiella poster 57,7 41,0 157,2 133,9 163,1 18,0 -95,1
Skatt -15,0 -12,3 -43,5 -40,3 -42,3 -10,5 11,1

Nettoresultat i kvarvarande verksamheter 42,7 28,7 113,7 93,6 120,8 7,5 -84,0
Nettoresultat i avyttrade verksamheter – 1,1 31,1 4,2 6,4 – –

REDOVISAT RESULTAT 42,7 29,8 144,8 97,8 127,2 7,5 -84,0

Resultat per aktie i kvarvarande verksamheter
- före utspädning, kr 4,66 3,14 12,43 10,24 13,21 – –
- efter utspädning, kr 4,66 3,08 12,43 10,04 13,21 – –
Resultat per aktie i avyttrade verksamheter
- före utspädning, kr – 0,12 3,40 0,46 0,70 – –
- efter utspädning, kr – 0,12 3,40 0,45 0,70 – –
Redovisat resultat per aktie
- före utspädning, kr 4,66 3,26 15,83 10,70 13,91 0,83 -9,31
- efter utspädning, kr 4,66 3,20 15,83 10,49 13,91 0,83 -9,31
Utdelning per aktie, kr – – – – 5,00 1,50 1,00
Avskrivningar ingår med, Mkr 16,1 18,5 50,8 56,0 76,9 89,6 96,6

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Mkr

2005 2004 2004 2003 2002
30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 31 dec

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 67,1 84,8 71,1 90,7 107,7
Materiella anläggningstillgångar 437,5 483,3 467,9 501,5 518,8
Finansiella anläggningstillgångar 25,5 26,1 22,3 32,2 30,9

Summa anläggningstillgångar 530,1 594,2 561,3 624,4 657,4

Omsättningstillgångar
Varulager 198,2 204,7 223,1 205,5 251,6
Fordringar 325,3 279,2 228,9 225,9 220,2
Kassa och bank 115,0 82,9 105,5 71,0 47,2

Summa omsättningstillgångar 638,5 566,8 557,5 502,4 519,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 168,6 1 161,0 1 118,8 1 126,8 1 176,4

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 114,3 114,3 114,3 112,8 112,8
Bundna reserver 178,7 185,7 166,4 179,1 185,6
Fria reserver 234,7 145,3 158,5 150,3 243,9
Periodens resultat 144,7 97,8 127,2 7,5 -84,0

Summa eget kapital 672,4 543,1 566,4 449,7 458,3

Långfristiga skulder till kreditinstitut 107,2 139,3 130,5 184,0 248,2
Övriga långfristiga skulder 27,1 44,0 38,7 46,2 50,6
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 75,4 159,7 146,0 266,6 254,1
Kortfristiga ej räntebärande skulder 286,5 274,9 237,2 180,3 165,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 168,6 1 161,0 1 118,8 1 126,8 1 176,4
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KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG
Mkr

2005 2004 2005 2004 2004 2003 2002
kv 3 kv 3 jan–sep jan–sep helår helår helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital och investeringar 58,7 48,1 164,5 155,9 225,9 99,3 98,4
Kassaflöde från avyttrade verksamheter – -0,4 73,3 -1,5 -0,9 – –
Förändring av rörelsekapital ökning (-)
minskning (+) -37,6 23,6 -60,9 42,2 9,0 26,8 35,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,1 71,3 176,9 196,6 234,0 126,1 134,1
Investeringsverksamheten -10,5 -10,0 -32,7 -26,4 -37,2 -51,3 -17,9
Kassaflöde efter investeringar 10,6 61,3 144,2 170,2 196,8 74,8 116,2
Finansieringsverksamheten -4,4 -62,7 -137,8 -158,3 -159,6 -48,8 -97,8

Förändring likvida medel 6,2 -1,4 6,4 11,9 37,2 26,0 18,4

Likvida medel vid periodens ingång 111,7 84,3 105,5 71,0 71,0 47,2 32,0
Såld kassa och valutakursförändringar i kassan -2,9 – 3,1 – -2,7 -2,2 -3,2
Likvida medel vid periodens slut 115,0 82,9 115,0 82,9 105,5 71,0 47,2
Beviljade men ej utnyttjade checkkrediter 344,9 284,4 344,9 284,4 309,3 204,4 226,9
Tillgänglig likviditet 459,9 367,3 459,9 367,3 414,8 275,4 274,1

SPECIFIKATION AV RESULTAT I AVYTTRADE VERKSAMHETER
Mkr

2005 2004 2005 2004 2004
kv 3 kv 3 jan–sep jan–sep helår

Reavinst – – 31,1 – –
Försäljningsintäkter – 27,1 – 83,4 118,3
Kostnader – -25,5 – -77,4 -109,4
Resultat före skatt – 1,6 – 6,0 8,9
Skatt – -0,5 – -1,8 -2,5

Resultat efter skatt – 1,1 31,1 4,2 6,4

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRINGEN AV EGET KAPITAL
Mkr

2005 2004 2004 2003 2002
jan–sep jan–sep helår helår helår

Ingående eget kapital 566,4 451,7 451,7 458,3 577,4
Effekt av IFRS 5,2 -2,0 -2,0 – –
Lämnad utdelning -45,7 -13,5 -13,5 -9,0 -18,0
Konvertering av förlagslån – 10,3 10,2 – 0,4
Valutakurseffekt i terminskontrakt enligt IAS 39 -11,0 – – – –
Omräkningsdifferens 12,7 -1,2 -7,2 -5,1 -17,5
Periodens resultat 144,8 97,8 127,2 7,5 -84,0

Utgående eget kapital 672,4 543,1 566,4 451,7 458,3
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ANTAL AKTIER

2005 2004 2004 2003 2002
30 sep 30 sep 31 dec 31 dec 31 dec

Antal utestående aktier 9 143 700 9 143 700 9 143 700 9 023 300 9 023 300
Ej konverterade förlagslån – – – 386 880 386 880
Utestående personaloptioner – 200 000 – 200 000 200 000
Totalt antal aktier efter full utspädning 9 143 700 9 343 700 9 143 700 9 610 180 9 610 180
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 9 143 700 9 343 700 9 143 700 9 610 180 9 610 180

Av antalet utestående aktier är 1 110 000 A-aktier och resterande aktier är B-aktier.

NYCKELTAL

2005 2004 2005 2004 2004 2003 2002
kv 3 kv 3 jan–sep jan–sep helår helår helår

Antal aktier, st 9 143 700 9 343 700 9 143 700 9 343 700 9 143 700 9 610 180 9 610 180
Nettoomsättning, Mkr 345,1 306,9 1 047,6 999,9 1 304,4 1 154,0 1 113,0
Rörelseresultat, Mkr 59,1 43,9 164,0 144,7 176,4 39,7 -67,5
Resultat före skatt, Mkr 57,7 41,0 157,2 133,9 163,1 18,0 -95,1
Vinst per aktie efter skatt, kr 4,66 3,08 12,43 10,04 13,21 0,83 -9,31
Vinst per aktie efter 28 % schablonskatt, kr 4,54 3,17 12,38 10,34 12,85 1,45 0,451)

Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr 1,16 6,45 15,77 18,20 22,06 8,29 12,88
Räntabilitet på eget kapital, % 25,6 22,3 24,4 25,7 23,1 2,9 0,71)

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 28,2 20,4 25,8 22,0 20,2 4,5 3,31)

Eget kapital per aktie, kr 73,54 59,40 73,54 59,40 61,94 49,83 50,79
Soliditet, % 57,5 46,8 57,5 46,8 50,6 39,9 39,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 10,1 41,1 10,1 41,1 31,5 86,1 100,9
Likvida medel inklusive outnyttjade 
krediter, Mkr 459,9 367,3 459,9 367,3 414,8 274,4 274,1
Investeringar, Mkr 8,8 12,6 29,8 35,5 48,0 55,1 17,9
Räntetäckningsgrad, ggr 32,7 14,4 21,1 12,8 12,2 1,7 1,21)

Antal anställda vid periodens slut, st 929 879 929 879 871 879 909

1) Exklusive nedskrivningar av anläggningstillgångar i september 2002.

Uppsala den 26 oktober 2005

BEIJER ALMA AB (publ)

Bertil Persson
Verkställande direktör

Denna rapport har, till skillnad mot halvårsrapporten, 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:

Bokslutskommuniké 10 februari 2006

Tidigare rapporter finns tillgängliga på Beijer Almas hemsida www.beijer-alma.se under fliken Investor Relations.
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